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20 lat DPS ”Kombatant” 

Barbara Tokarska-Wójciak – Pa-
nie starosto, koniec kadencji zawsze 
sprzyja ocenom i  podsumowaniom 
minionych lat. Jaka była ta kaden-
cja?

Sławomir Morawski - Każda ka-
dencja ma inny wymiar. To wynika 
z różnych uwarunkowań. Ta kadencja 
jest wyjątkowo dobrym czasem dla 

rozwoju powiatu. 
 - BTW - Jest to Pana trzecia 

kadencja na stanowisku starosty. 
Czym ten czas różnił się od dwóch 
poprzednich?

SM – Udało nam się pozyskać 
blisko pół miliarda złotych. Tylko 
tegoroczny budżet to 120 mln zł. Do 
tego należy dodać trzy poprzednie 

To był bardzo dobry czas To był bardzo dobry czas dla powiatudla powiatu
Ze starostą ciechanowskim Sławomirem Morawskim 

rozmawia Barbara Tokarska-Wójciak

Jubileusz 45-lecia Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Ciechanowie, połączony z otwar-

ciem nowego internatu, odbył się 

w środowe popołudnie 29 paździer-

nika w placówce przy ul. Sienkiewi-

cza. To ważny dzień w życiu szkoły, 

gdyż oddanie do użytku nowego bu-

dynku znacznie poprawiło warunki 

mieszkaniowe uczniów. Poprawią 

się też warunki nauczania w szkole, 

gdyż odzyskane pokoje internatowe 

(teraz są nimi pokoje w  budynku 

szkoły) będą przeznaczone na klasy.                                              

Więcej str.3

Dla dzieci, młodzieży i pedagogów
Jubileusz i otwarcie internatu w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie

Moment przecięcia wstęgi do nowego internatu SOSW

budżety, środki pozyskane z Unii Eu-
ropejskiej i z innych źródeł zewnętrz-
nych. W tej kwocie środki budżetowe 
na funkcjonowanie jednostek orga-
nizacyjnych powiatu to 86 proc. 14 
proc. wydaliśmy na inwestycje, a była 
to kwota 52 mln zł. Dla naszego po-
wiatu to bardzo dobry wynik. 

Więcej na str. 2
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To był bardzo dobry czas 
dla powiatu

Ze starostą ciechanowskim  Sławomirem Morawskim 
rozmawia Barbara Tokarska-Wójciak

c.d. ze str. 1

BTW - Jak zmienił się powiat w ostatnich 

latach?

SM – Podam tylko kilka liczb z  ostatniej 

kadencji: 70 km przebudowanych dróg (plus 

cała ich otoczka: przepusty, zjazdy, zatoki, 

chodniki, przystanki), bardzo dobry stan 

wszystkich powiatowych placówek oświato-

wych, nowe elewacje I Liceum Ogólnokształ-

cącego i Zespołu Szkół nr 1, a za kilka dni też 

budynku Zespołu Szkół Technicznych, kapital-

ny remont oraz cyfryzacja Powiatowego Cen-

trum Kultury i Sztuki, rozpoczęcie inwestycji 

pod potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej 

czyli modernizacja dawnego hotelu Polonia, 

doprowadzenie domów pomocy społecznej 

do najwyższych standardów i wysoki poziom 

opieki w  tych placówkach, budowa internatu 

i nowego otoczenia oraz modernizacja starego 

budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-

chowawczego w Ciechanowie.

BTW -  Czy to na drogi najbardziej sta-

wiano w ostatnich czterech latach? 70 km na-

prawionych dróg, a blisko 170 km w trzech 

kadencjach - na blisko 420 km będących 

w zarządzie drogowym powiatu, to dużo, czy 

mało? 

SM – Dużo. Na nasze możliwości powiatu 

to pokaźna ilość. Jednak nie są one remonto-

wane raz na zawsze. W kolejnych kadencjach 

powinno się wykonać modernizacje pozosta-

łych odcinków. Teraz buduje się drogi o sze-

rokości pasa co najmniej 6 metrowego. Stare 

nawierzchnie mają do 5 metrów szerokości. 

Należy więc dalej modernizować kolejne od-

cinki dróg, a  za kilka lat obecnie wykonane 

będą już wymagały naprawy i  tak w  kółko. 

Inwestowanie w drogi jest procesem ciągłym. 

BTW -  Opozycja twierdzi, że powiat 

inwestuje tylko na terenie gmin wiejskich 

powiatu, a  za mało w  samym mieście. Czy 

pan uważa, że jest inaczej?

SM - Chciałbym zauważyć, że większość 

z  wymienionych inwestycji dotyczy miasta, 

tzn. wykonywane są lub już zostały wykona-

ne remonty w  instytucjach na terenie miasta 

(Polonia, SOSW, szkoły ponadgimnazjalne, 

placówka kultury, basen w DPS „Kombatant”, 

itp.). Tylko z drogami wychodzimy poza grani-

ce miasta, na teren gmin. Jest to możliwe dzię-

ki bardzo dobrej współpracy z  samorządami 

gmin na naszym terenie.  

BTW – O której inwestycji myśli Pan naj-

częściej, która absorbuje Pana uwagę?

SM – Budynek po dawnym hotelu Polonia 

- przyszła siedziba Powiatowej Biblioteki Pu-

blicznej. Bardzo chciałabym, aby jak najszyb-

ciej nasza druga instytucja kultury miała już 

swoją siedzibę z prawdziwego zdarzenia. Teraz 

jest to kilka lokali rozrzuconych w  mieście, 

w  większości wynajmowanych. Remont daw-

nej Polonii rozwiąże ten problem, a  do tego 

Ciechanów zyska ładny budynek w  centrum 

miasta. 

BTW – Czy oświata też zajmuje Pana 

szczególna uwagę? 

SM – Tak. Najwięcej uwagi musimy po-

święcić na szkolnictwo zawodowe. Doskonale-

nie się nauczycieli i uczniów w ramach projek-

tów realizowanych aktywnie przez szkoły oraz 

w  ramach projektu „Doskonalenie szansą na 

rozwój”, daje nam takie możliwości. Potrzebne 

są nowe kierunki kształcenia zawodowego, ale 

również nowe pracownie, warsztaty zawodo-

we, co poprawi nie tylko komfort nauczania, 

ale również poziom umiejętności zawodowych 

absolwentów.

BTW - Jak Pan ocenia współpracę powia-

tu z gminą miejską Ciechanów?

SM – Tę współpracę oceniam dosyć do-

brze, aczkolwiek odbywa się ona na zasadzie 

„szorstkiej przyjaźni”.

BTW -  Jak wykorzystaliśmy środki unij-

ne, w  podziale na tzw. „środki miękkie” 

i „środki twarde”?

SM – Bardzo dobrze. Oczywiście więcej 

pozyskaliśmy tzw. środków twardych, które 

skierowaliśmy na inwestycje drogowe, ośro-

dek specjalny, basen w  DPS „Kombatant”, 

sprzęt dla straży pożarnej. Ale dużo pienię-

dzy pozyskaliśmy też w  ramach Europejskie-

go Funduszu Społecznego, na potrzeby szkół 

i  środowiska osób niepełnosprawnych. Jedną 

z  najważniejszych inwestycji, realizowanych 

w  historii powiatu jest projekt e-Integracja, 

dzięki któremu blisko 1 700 gospodarstw do-

mowych zyska dostęp do bezpłatnego interna-

tu. Projekt jest już fi nalizowany, instalowane są 

właśnie komputery. 

BTW – Dlaczego zdecydował się Pan 

na ponowne kandydowanie do Rady Po-

wiatu. 

SM – Zgłosiłem swój akces i  kandyduję 

na radnego. Wszystko jest teraz w rękach wy-

borców, bo to oni zdecydują o kształcie przy-

szłej Rady Powiatu. Jeśli wyborcy postawią 

na mnie, to chciałbym mieć wpływ na konty-

nuację inwestycji realizowanych w  powiecie. 

A  jest jeszcze dużo do zrobienia. Ja nie boję 

się wyzwań! 

Dziękuję za rozmowę

Dziękuję
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Jubileusz 45-lecia Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w  Ciechano-
wie, połączony z  otwarciem nowego in-
ternatu odbył się w  środowe popołudnie 
29 października w placówce przy ul. Sien-
kiewicza. To ważny dzień w  życiu szkoły, 
gdyż oddanie do użytku nowego budynku 
znacznie poprawiło warunki mieszkanio-
we uczniów. Poprawią się też warunki na-
uczania w  szkole, gdyż odzyskane pokoje 
internatowe (teraz są nimi pokoje w  bu-
dynku szkoły) będą przeznaczone na klasy. 

Na uroczystości, podobnie jak przy pod-
pisaniu umowy, obecni byli: marszałek woje-
wództwa mazowieckiego Adam Struzik, staro-
sta ciechanowski Sławomir Morawski, zastępca 
dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych Elżbieta Szymanik, wi-
cestarosta Andrzej Pawłowski, przedstawiciele 
samorządu powiatowego, miasta Ciechanów, 
środowisk oświatowych i  szkolnych z  całego 
Ciechanowa, emerytowani dyrektorzy i  na-
uczyciele placówki, rodzice oraz dzieci i mło-
dzież - uczniowie ośrodka. 

Dyrektor placówki Barbara Kekenmajster 
otrzymała z rąk marszałka Struzika zaszczytny 
tytuł „Pro Mazovia”, a nauczyciele i pracowni-
cy szkoły podziękowania i  wyróżnienia. Na-
tomiast starosta Sławomir Morawski wręczył 
dyrektorce kosz czerwonych róż, jako podzię-
kowanie za trud włożony w rozbudowę szkoły. 

Przecięcia wstęgi do nowego budynku in-
ternatu dokonali: starosta S. Morawski, z-ca dyr. 
MJWPU E. Szymanik i dyrektor B. Kekenmajster. 

Uroczystości towarzyszyły występy młodzie-
ży ze szkoły specjalnej, która brawurowo wykona-
ła wiązankę piosenek mówiących o życiu szkoły 
oraz koncert uczniów z Państwowej Szkoły Mu-
zycznej I  st. w  Ciechanowie. Były kwiaty i małe 
podarunki, wykonane przez uczniów szkoły.  

Przypomnijmy, iż dzięki rozbudowie pla-
cówka zyskała 800 m2 powierzchni na pokoje 
internatowe. Zakupione zostanie nowe wy-
posażenie i  zamontowane w  pokojach. Od-
nowiony stary budynek szkoły, dobudowane 
nowe skrzydło, nowe boisko wielofunkcyjne 
i poprawa estetyki otoczenia (nowe nasadzenia 
zieleni) zwracają uwagę i robią wrażenie. Są też 
parkingi wyłożone kostką i  drogi dojazdowe. 
Dodatkowy wjazd na teren szkoły wygospoda-
rowano także od strony ul. Nowokolejowej.

Rozbudowa placówki specjalnej pn. „Po-
prawa Stanu i  Wyposażenia Infrastruktury 
Edukacyjnej i  Socjalno-Bytowej Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Ciecha-

Dla dzieci, młodzieży i pedagogów
Jubileusz i otwarcie internatu w Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie
c.d. ze strony 1

nowie” kosztowała 9  036  417 zł. Pieniądze 
(83,3 proc., reszta to wkład własny powiatu) 
pochodziły ze środków Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazowiec-
kiego na lata 2007-2013. Prace wykonała fi rma 
CiechBud z Działdowa. 

W tej chwili w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym, placówce prowadzonej 
przez powiat ciechanowski uczy się ok. 150 
dzieci i  młodzieży. Uczęszcza do niego także 
60 dzieci korzystających z  zajęć wczesnego 
wspomagania rozwoju. Jest to jedyna szkoła 
na terenie powiatu ciechanowskiego, która 
zajmuje się edukacją i rozwojem dzieci niepeł-
nosprawnych intelektualnie. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Fotoreportaż z uroczystości jubileuszowej w szkole specjalnej

Nowy internat i otoczenie ośrodka



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www .ciechanow .powiat.pl

44

Trzydziesta czwarta sesja Rady Po-
wiatu Ciechanowskiego IV kadencji 
odbyła się 29 września 2014 roku w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowe-
go przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechano-
wie. Była to ostatnia sesja zwyczajna 
w tej kadencji samorządu powiatowe-
go.

Obrady odbywały się według następujące-
go porządku:

- Stwierdzenie prawomocności i  otwarcie 
XXXIV sesji Rady Powiatu IV kadencji.

- Przedstawienie porządku obrad. Propo-
zycję zagłosowania nad jeszcze jedną uchwałą 
zgłosił starosta Sławomir Morawski, a dotyczy-
ła ona wyrażenia zgody na wynajem pomiesz-
czeń przy ul. Pułtuskiej 20 w drodze przetargu.

- Przyjęcie  protokołu z  XXXIII sesji Rady 
Powiatu.

- Wręczenie nagród dla najlepszych ma-
turzystów szkół ponadgimnazjalnych powiatu 
ciechanowskiego w roku szkolnym 2013/2014.

Miłym akcentem było nagrodzenie tego-
rocznych najlepszych maturzystów ze szkół 
prowadzonych przez powiat. Nagrody rzeczo-
we (wybrane przez uczniów) i  dyplomy oraz 
symboliczne róże odebrali: Anna Czaplicka - 
I LO, Olga Zygnerska - II LO, ZS nr 2, Kamil 
Błachnio - Technikum nr 1 - ZS nr 1, Sylwia 
Piekarska - III LO - ZS nr 3, Paulina Kołakow-
ska - Technikum nr 4 - ZST, Agnieszka Baur 
- Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 
- Centrum Kształcenia Ustawicznego. Absol-
wentom towarzyszyli rodzice oraz dyrektorzy 
szkół. 

Kolejnym miłym akcentem podczas sesji 
było wręczenie nagród laureatom etapu powia-
towego piątej edycji Mazowieckiego Konkursu 
Wiedzy z  Zakresu BHP i Ekologii dla Rolni-
ków i Sołtysów. Organizatorem Konkursu był 
Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpie-
czenia Społecznego w Warszawie. Przebiegł we 
współorganizacji z  samorządem powiatowym 
i wojewódzkim oraz z Izbą Rolniczą w Ciecha-
nowie. Konkurs miał na celu promocję bez-
pieczeństwa pracy na roli oraz zmniejszanie 
skutków degradacji środowiska naturalnego, 

Obradowali radni powiatu ciechanowskiegoObradowali radni powiatu ciechanowskiego

Najlepsi maturzyści 2014 roku, 
z władzami samorządowymi powiatu

spowodowanego działalnością rolniczą. Do 
udziału w rywalizacji zgłosiło się 11 rolników. 
2 września 2014 r. komisja konkursowa prze-
prowadziła etap powiatowy tego konkursu. 
Rolnicy rozwiązywali test składający się z  15  
pytań.

Laureatami konkursu zostali: Krzysztof 
Waleszczak - z  Nieradowa, Beata Kowalska 
z Konarzewa Skuz i Sylwia Magdalińska z Pa-
jewa Wielkiego. Zwycięzcy otrzymali dyplomy 
oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez or-
ganizatorów.

Dalsze obrady przebiegały według porządku:
- Sprawozdanie z działalności Zarządu Po-

wiatu w okresie między sesjami. Przedstawił je 
starosta Sławomir Morawski.

- Interpelacje i  zapytania. A  dotyczyły: 
sytuacji mieszkańców osiedla Przytorowa 
w  Ciechanowie i  prośby o  interwencję władz 
powiatowych w sprawie wymiany betonowych 
ekranów, ustawionych wzdłuż torów na szkla-
ne; sytuacji na drogach w związku z remontem 
większości dróg wylotowych z  miasta; bez-
pieczeństwa mieszkańców poruszających się 
wzdłuż drogi krajowej nr 60, w miejscowości 
Ościsłowo; budowy mostu w  drodze powia-
towej w Lekowie; realizacji przebudowy drogi 
powiatowej Wróblewo-Pajewo oraz remontu 
ulicy Kwiatowej w Ciechanowie.

- Rozpatrzenie informacji Zarządu Powia-
tu Ciechanowskiego o realizacji zadań oświa-
towych powiatu w roku szkolnym 2013/2014, 
w  tym o  wynikach sprawdzianu, egzaminów, 
o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 1,2 i 3 lit. b-d 
ustawy o  systemie oświaty oraz o  organizacji 
szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 
2014/2015.

Informacje przedstawili: wicestarosta An-
drzej Pawłowski oraz kierownik Wydziału Edu-
kacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powia-
towego Jolanta Obidzińska.

- Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał 
w sprawach:

a) uchwalenia Programu zapobiegania 
przestępczości oraz porządku publicznego 
i  bezpieczeństwa obywateli powiatu ciecha-
nowskiego na lata 2014-2016.

Wynik głosowania: za - 20 głosów, przy jed-
nym głosie wstrzymującym.

b) zmiany uchwały Nr IV/30/195/2014 
Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 mar-
ca 2014 roku w sprawie określenia zadań z za-
kresu zatrudniania i  rehabilitacji zawodowej 
oraz rehabilitacji społecznej osób niepełno-
sprawnych oraz wysokości środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych przeznaczonych na realizację tych 
zadań w powiecie ciechanowskim w 2014 roku.

Radni byli jednomyślni, oddali 21 głosów 
za przyjęciem uchwały. 

 c) określenia kierunków działania Zarządu 
Powiatu Ciechanowskiego w  zakresie polityki 
prorodzinnej w powiecie ciechanowskim.

Wynik głosowania: 21 głosów – za.
 d) ustalenia wysokości opłat za korzystanie 

z  miejsc noclegowych w  Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym, wchodzącym w  skład Zespołu 
Placówek Oświatowych w  Ciechanowie, w  roku 
szkolnym 2014/2015. Radni ustalili, że opłata za ko-
rzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schro-
nisku Młodzieżowym wyniesie 27 zł. za dobę.

 Wynik głosowania: 21 głosów – za.
e) ustalenia wysokości opłat za zakwatero-

wanie w  Bursie Szkolnej, wchodzącej w  skład 
Zespołu Placówek Oświatowych w  Ciecha-
nowie  oraz określenia terminu i  sposobu ich 
wnoszenia w  roku szkolnym 2014/201. Radni 
uchwalili, że miesięczna opłata za zakwatero-
wanie w Bursie Szkolnej wyniesie 75 zł.

 Wynik głosowania: 21 głosów – za.
f) zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Powiatu Ciechanowskiego.
Wynik głosowania: 21 głosów – za.
g) zmiany uchwały budżetowej powiatu 

ciechanowskiego na 2014 rok.
Wynik głosowania: 21 głosów – za.
h) w sprawie wyrażenia zgody na oddanie 

w najem przez powiat Ciechanowski nierucho-
mości lokalowej powiatu w drodze przetargu.

Wynik głosowania: 21 głosów – za.
- Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Starosta S. Morawski odpowiadając na zgłoszo-

ne interpelacje stwierdził, że samorząd powiatowy 
zna problemy mieszkańców osiedla Przytorowa. 
Zapewnił, że powiat może udzielić pomocy prawnej 
stowarzyszeniu, które reprezentuje interesy miesz-
kańców tego osiedla. Problem prac drogowych na 
ulicach wyjazdowych z   miasta rozwiąże się, gdy 
zakończy się budowa wewnętrznej pętli miejskiej. 
Natomiast bezpieczeństwo mieszkańców Ościsłowa 
może poprawić zwiększona ilość patroli policji na 
tym odcinku trasy nr 60. Jeżeli chodzi o most w Le-
kowie, jest on budowany zgodnie z planami i nic nie 
zagraża planowanemu terminowi oddania go do 
użytku mieszkańcom.

BTW

Zwycięzcy konkursu z zakresu bezpieczeństwa 
w rolnictwie, w towarzystwie włądz samorządowych 

powiatu, KRUS i Izby Rolniczej

Radni podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu
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Projekt
„eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Powiecie Ciechanowskim” wchodzi w decydującą fazę

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie z sa-
tysfakcją informuje, że realizacja przez Po-
wiat Ciechanowski projektu „eIntegracja 
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowe-
mu w  powiecie ciechanowskim” wchodzi 
w decydującą fazę. Lada chwila kompute-
ry zakupione przez Starostwo Powiatowe 
w Ciechanowie w ramach projektu współ-
fi nansowanego przez Unię Europejską ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwo-
ju Regionalnego, trafi ą do domów benefi -
cjentów ostatecznych. 

Zanim niniejszy numer „Samorządow-
ca Powiatu Ciechanowskiego” trafi  do czy-
telników, do części uczestników projektu już 
dotrą komputery. Szczególnie cieszy, że już 
przed świętami Bożego Narodzenia w  1650 
gospodarstwach domowych powiatu zostanie 
uruchomiony w  ramach projektu darmowy 
Internet. Jest to tym istotniejsze, że większość 
uczestników projektu nie byłaby w  stanie ze 
swoich środków fi nansowych zakupić sprzętu 
komputerowego ani dostępu do Internetu, ta-
kiego, jaki otrzymują w ramach projektu. Trze-
ba przy tym pamiętać, że darmowy Internet 
uczestnicy projektu będą otrzymywali do 31 
lipca 2020 roku.

Uczestnikami projektu są osoby którym 
oferowane „okno na świat” jest szczególnie 
potrzebne. To przede wszystkim osoby nie-
pełnosprawne, rodziny dzieci z  bardzo do-
brymi wynikami w  nauce, rodziny zastępcze, 
osoby starsze oraz rodziny w  trudnej sytuacji 
materialnej. Wsparcie uzyskane przez Powiat 
Ciechanowski trafi a więc do najbardziej po-
trzebujących mieszkańców powiatu. Projekt 
ma ułatwić jego uczestnikom szerszy dostęp do 
edukacji, kultury, informacji o rynkach pracy, 
jak również do usług e-administracji w ramach 
platformy ePUAP.

Do chwili obecnej Starostwo wyposaży-
ło już w  nowoczesny sprzęt komputerowy po 
dwie sale szkoleniowe w każdej gminie powia-
tu, z wyjątkiem gminy Ojrzeń. W każdej z sal 
szkoleniowych znajduje się po 12 komputerów 
stacjonarnych fi rmy Lenovo z  systemem ope-
racyjnym Windows 8.1 i  23 calowym ekra-
nem oraz nowoczesny projektor z  ekranem. 
Sale będą służyły najpierw do przeprowadze-
nia planowanych w  ramach projektu szkoleń 
uczestników. Docelowo staną się punktami 
ogólnodostępnego bezpłatnego Internetu dla 
mieszkańców gminy. Sale informatyczne wy-
posażone przez Powiat Ciechanowski są zloka-
lizowane w:

- gmina wiejska Ciechanów: w budynkach 
Szkoły Podstawowej w Chotumiu i Szkoły Pod-
stawowej w Gumowie, 

- gmina Gołymin-Ośrodek: w  budynkach 
Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie-
-Ośrodku i Szkoły Podstawowej w Gołyminie-
-Ośrodku, Filii w Gostkowie,

- miasto i  gmina Glinojeck: w  budynkach 
Gimnazjum nr 1 w Glinojecku i Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Ościsłowie,

- gmina Grudusk: w  budynkach Zespołu 
Placówek Oświatowych w  Grudusku i  Szkoły 
Podstawowej w Humięcinie,

- gmina Opinogóra Górna: w budynku Szko-
ły Podstawowej w  Kołaczkowie i  w  Gminnym 
Centrum Informacji w Opinogórze Górnej,

Opiekuńczo - Wychowawczej Socjalizacyjnej 
w Gołotczyźnie przy ulicy Ciechanowskiej 17. 
W jednostkach powiatowych powstało 60 no-
woczesnych stanowisk komputerowych. Każ-
da z sal wyposażona jest również w kopiarkę. 
Stanowiska komputerowe utworzone w Domu 
Pomocy Społecznej „Kombatant” są dostoso-
wane do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
niedowidzących, niedosłyszących oraz mają-
cych trudności w poruszaniu się. Z uwagi na 
fakt, że budynek Domu Pomocy Społecznej 
jest pozbawiony barier architektonicznych, 
każda osoba niepełnosprawna będzie mogła 
korzystać z komputera i Internetu.

Spotkanie informacyjne nt. projektu w sali Urzędu 
Gminy w Opinogórze

- gmina Regimin: w  budynkach Szkoły 
Podstawowej w Szulmierzu i Szkoły Podstawo-
wej w Zeńboku,

- gmina Sońsk: w  budynkach Szkoły Pod-
stawowej w  Sońsku i  Szkoły Podstawowej 
w Gąsocinie,

- miasto Ciechanów – dwie sale w budynku 
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

W  ramach działań koordynacyjnych pro-
jektu wyposażono również sale informatyczne 
w  powiatowych jednostkach organizacyjnych, 
tj. Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” 
w  Ciechanowie przy ulicy Batalionów Chłop-
skich 12, Domu Pomocy Społecznej w Ciecha-
nowie przy ul. Kruczej 32, Powiatowym Cen-
trum Kultury i Sztuki w Ciechanowie przy ulicy 
Strażackiej 5, Powiatowej Bibliotece Publicznej 
w Ciechanowie przy ulicy Okrzei 27a i Placówce

Łącznie utworzyliśmy w 21 salach - 252 sta-
nowiska komputerowe ogólnodostępnego In-
ternetu dla mieszkańców powiatu. Oprócz 1650 
bezpośrednich uczestników projektu, do któ-
rych domów dotarliśmy z  Internetem i  sprzę-
tem komputerowych, w zasadzie każdy miesz-
kaniec powiatu będzie mógł w ramach projektu 
skorzystać z Internetu w każdej z 21 sal.

Realizatorów projektu cieszy szczególnie 
dotarcie z bezpłatnym Internetem do niepeł-
nosprawnych mieszkańców powiatu. Osoby 
te potrzebują szczególnego wsparcia i kontak-
tu ze światem. Liczymy, że projekt da im to 
wsparcie i zapewni choćby „wirtualne wyjście 
z domu”.

Jakub Pszczółkowski
koordynator projektu e-Integracja

foto: BTW

Spotkanie inaugurujące projekt w Starostwie 
Powiatowym w Ciechanowie

Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem ze 
strony mieszkańców. Pracownicy starostwa infor-
mujący mieszkańców w poszczególnych gminach 

powiatu o zasadach uczestnictwa w projekcie

Spotkanie inaugurujące projekt w Ciechanowie
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W 2014 roku Powiatowy Zarząd Dróg 
przebudował 7,8 km dróg, w  tym 2 km 
dróg o  nawierzchni tłuczniowej, 5 km 
chodników oraz most w  Regiminie. Na 
ten cel wydano 7, 6 mln zł. Kwota obej-
muje realizację siedmiu inwestycji, opra-
cowanie dwóch dokumentacji oraz zakup 
sprzętu drogowego dla Powiatowego Za-
rządu Dróg. Niektóre prace już zostały 
zakończone, inne zbliżają się ku fi nałowi. 

Środki na tegoroczne inwestycje pocho-
dzą z: budżetu powiatu ciechanowskiego, sub-
wencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury 
i Rozwoju (1 336 600 zł. na przebudowę mostu 
w Regiminie), z udziału fi nansowego w inwe-
stycjach gmin: Regimin, Ojrzeń, Opinogóra, 
Grudusk i gminy wiejskiej Ciechanów (łącznie 
1 187 000 zł. na zadania drogowe realizowane 
na terenie ich gmin) oraz Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych (100 000 zł. na przebudowę 
drogi Opinogóra-Pałuki-Nieradowo). 

Do najważniejszych inwestycji drogowych, 
które wykonano w 2014 rok należą:

- przebudowa mostu na rzece Łydyni w Re-
giminie – wartość 3 500 tys. zł., udział gminy 
Regimin 300 tys. zł. (o czym pisaliśmy w po-
przednich numerach Samorządowca”,

- przebudowa drogi powiatowej Wróble-
wo-Pajewo-Gołymin – opracowanie doku-
mentacji – 100 tys. zł.,

- przebudowa drogi Ojrzeń – Grabówiec 
– na odcinku 0,65 km, o wartości 810 tys. zł., 
przy udziale gminy Ojrzeń - 375 tys. zł.,

- przebudowa drogi powiatowej Opino-
góra-Pałuki-Nieradowo, wartość 905 tys. zł. , 
z udziałem gminy Opinogóra 100 tys. zł. i 100 
tys. z udziałem FOGR,

- przebudowa drogi Ciechanów-Kargo-
szyn, 820 tys. zł., z  udziałem gminy wiejskiej 
Ciechanów 300 tys. zł., 

- przebudowa drogi powiatowej Gołotczy-
zna-Zawady-Nowe Miasto na odcinku Gołot-
czyzna-Zawady II etap, wartość 250 tys. zł.,

- przebudowa drogi na odcinku Sońsk-
-Gąsocin, wartość 1  165 tys. zł. To odcinek 
ważnego i najkrótszego połączenia drogowego 
z  Ciechanowa do Warszawy. Do tej pory ten 
fragment drogi był w fatalnym stanie, teraz po 
remoncie stanowi jeden z ładniejszych odcin-
ków dróg powiatowych. 

Jedną z  ważniejszych inwestycji realizo-
waną w 2014 roku była przebudowa 850 me-
trowego odcinka drogi Opinogóra-Bogucin-
-Pałuki. Jest to ważny odcinek, gdyż znajdują 
się przy nim, w centrum Opinogóry - stadion, 
sklepy, osiedle mieszkaniowe, kościół i  park. 
Dodatkowo powstał 300 metrowy chodnik 
i 24 nowe miejsca parkingowe. Droga została 
odwodniona, powstały przepusty i uporządko-
wano zieleń. Prace rozpoczęły się na początku 
czerwca i zakończyły w tym samym miesiącu.

Barbara Tokarska-Wójciak

Udany rok w inwestycjach na drogach powiatowych

Droga Gołotczyzna-Zawady-Nowe Miasto

Droga Opinogóra – Pałuki w Opinogórze

Inny fragment zmodernizowanej drogi Opinogóra – Pałuki 
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Projekt został dofi nansowany w  ca-
łości ze środków zewnętrznych: 85% 
– Europejski Fundusz Społeczny, 15% 
- środki krajowe. Wartość projektu to 
1 171 343,00 zł. Grupę docelową stano-
wi 580 nauczycieli z 35 szkół (18 szkół 
podstawowych, 11 gimnazjów, 6 szkół 
ponadgimnazjalnych) i  5 przedszkoli. 
Głównym celem projektu jest podnie-
sienie kompetencji nauczycieli w  róż-
nych obszarach pracy szkoły. 

Kompleksowy proces doskonalenia obej-
muje:

- diagnozę potrzeb szkoły i wskazanie prio-
rytetowych obszarów wymagających 
wsparcia, - opracowanie Rocznego Planu 
Wspomagania (RPW),

- realizację form doskonalenia dostoso-
wanych do potrzeb konkretnych szkół/
przedszkoli, 

- stworzenie sieci współpracy szkół/przed-
szkoli zgodnie z diagnozą potrzeb. 

Zrealizowane zostały działania informa-
cyjno-promocyjne, zorganizowano konferen-
cję inaugurującą projekt, przeprowadzono 
rekrutację szkół, przedszkoli i nauczycieli. Na 
spotkaniach z  radami pedagogicznymi do-
konano diagnozy potrzeb, na bazie których 
opracowano RPW, przeprowadzono warsz-
taty szkoleniowe i konsultacje grupowe, oraz 
utworzono sieci współpracy i  samokształce-
nia.  W  ramach cross-fi nancingu został za-
kupiony aparat fotografi czny, sprzęt kompu-
terowy, ekran i projektory do realizacji zadań 
merytorycznych. Wszyscy wykonawcy zostali 
wyłonieni zgodnie z  procedurami przetargo-
wymi: Szkolni Organizatorzy Rozwoju Oświa-
ty (SORE), eksperci – szkoleniowcy, koordy-
natorzy sieci.

Powiat Ciechanowski z  powodzeniem za-
kończył realizację pełnego cyklu doskonale-
nia. Przeprowadzono 1170 godzin warsztatów 
szkoleniowych, 400 godzin konsultacji grupo-

wych i 200 konsultacji indywidualnych. Każdy 
nauczyciel uczestniczył w 2 formach doskona-
lenia, tematyka prowadzonych szkoleń wyni-
kała z diagnozy potrzeb szkoły lub przedszko-
la. Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji 
przygotowali sprawozdanie z  realizacji Rocz-
nego Planu Wspomagania, które przedstawili 
radom pedagogicznym poszczególnych szkół  
i  przedszkoli. Nauczyciele na ogół wyraża-
li zadowolenie z  przeprowadzonych szkoleń. 
Podkreślali: przydatność zdobytych umiejęt-
ności w  pracy i  rozwoju zawodowym; uzy-
skanie praktycznych wskazówek, które można 
wdrożyć w  pracy; profesjonalne prowadzenie 
większości szkoleń, przydatne rozwiązania 
i materiały.

Wartością dodaną doskonalenia nauczy-
cieli w  zmienionej formule, tj. od diagnozy 
potrzeb przez opracowanie RPW, wybór te-
matyki szkoleń, ich realizację i  wdrożenie 
do praktyki szkolnej po ewaluację podjętych 
działań - jest możliwość realizacji doskonale-
nia zgodnie z  potrzebami konkretnej szkoły 
czy przedszkola. Ponadto zwiększa to integra-
cję nauczycieli oraz pozwala na współudział 
w  wyborze tematyki szkoleń. Szkolenia od-
bywały się na terenie szkoły/ przedszkola 
w  terminie zaproponowanym przez uczest-
ników. W czerwcu 2014r. uczestnicy projek-
tu otrzymali zaświadczenia potwierdzające 

Jesteśmy na fi niszu realizacji projektuJesteśmy na fi niszu realizacji projektu
„Doskonalenie szansą na rozwój”„Doskonalenie szansą na rozwój”

udział w  szkoleniach, które zostały uroczy-
ście wręczone przez koordynatora, asystenta 
projektu i Szkolnego Organizatora Rozwoju 
Edukacji. 

Niestandardową formą współpracy na-
uczycieli i  wymiany doświadczeń są sieci 
współpracy i  samokształcenia. W  ramach 
projektu funkcjonują 4 sieci, grupujące dy-
rektorów szkół i przedszkoli, nauczycieli ma-
tematyków, informatyków oraz nauczycieli 
zainteresowanych edukacją medialną. Więk-
szość zadań realizowana jest on-line na plat-
formie e-learningowej udostępnionej przez 
Ośrodek Rozwoju Edukacji. Nauczyciele sieci 
uczestniczyli również w  szkoleniach prowa-
dzonych przez ekspertów zewnętrznych. Na 
zakończenie projektu zostanie opracowany 
raport  z przeprowadzonego procesu wspoma-
gania. W listopadzie odbędzie się konferencja 
podsumowująca.

Projekt jest pilotażem planowanych  
zmian w  zakresie zmodernizowanego syste-
mu doskonalenia nauczycieli. Pilotaż nowego 
systemu wspomagania pozwoli na ewentual-
ną weryfi kację przygotowywanych zmian, co 
docelowo usprawni system kompleksowego 
wspomagania szkół/ przedszkoli.

Jolanta Obidzińska – koordynator projektu
Krystyna Ślubowska – asystent 

koordynatora

Jedna z grup szkolących się nauczycieli w ZS nr 3 w Ciechanowie

Tak przebiegały szkolenia w placówkach, biorących udział w projekcie
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Dwie szkoły ponadgimnazjalne, prowa-
dzone przez powiat ciechanowski mają 
ambitne plany. Chcą profesjonalne wypo-
sażyć pracownie do nauki zawodu, w  ra-
mach projektu „Zwiększenie potencjału 
szkół zawodowych na Mazowszu, realizo-
wanego przez ARMSA i  Powiat Ciecha-
nowski. Zespół Szkół nr 2 przy ul. Oryl-
skiej i  Zespół Szkół nr 3 przy ul. Okrzei 
postanowiły zadanie wykonać do 30 wrze-
śnia 2015 roku.

W  „dwójce”, w  programie bierze udział 
33 uczniów Technikum nr 2 i 37 uczniów Zasad-
niczej Szkoły Zawodowej. Zaplanowano działania: 
doradztwo dla każdego ucznia; pomoc psycholo-
giczno-pedagogiczną dla 10 proc. uczniów; wypo-
sażenie młodzieży w odzież roboczą zróżnicowa-
ną ze względu na zawód, którego się uczą. 

Dużym wsparciem dla młodzieży będą też 
staże dla 350 uczniów, trwające 21 dni, za które 
uczniowie odbiorą wynagrodzenie w  wysokości 
1600 zł. W  tej chwili 129 uczniów technikum 
i  21 uczniów szkoły zawodowej odbywało staż 
zawodowy u  pracodawców. Staż wykonywany 
był w  zawodach: technik ekonomista, technik 
hotelarstwa, kelner, kucharz, technik organizacji 
usług gastronomicznych, technik żywienia i orga-
nizacji usług. Uczniowie wybrali pracę u różnych 
pracodawców, najchętniej na terenie Ciechanowa 
oraz w okolicznych miejscowościach: w kuchni, 
w  sali hotelowej, jako obsługa, w  recepcji hote-
lowej, uczyli się księgowości i  rachunkowości  
w bankach i biurach rachunkowych, przygotowy-
wali obsługę uroczystości z udziałem prezydenta 
RP Bronisława Komorowskiego, obsługiwali ko-
lacje, bankiety, wesela i inne spotkania. 

Niektórzy z  nich już otrzymali propozycję 
współpracy a nawet zatrudnienia po ukończeniu 
szkoły. Po zakończonym stażu i  złożeniu kom-
pletu dokumentów uczniom stażystom wypła-
cono pierwszą w ich życiu „pensję” w wysokości 
1600 zł. oraz zwrócono koszty dojazdu do miej-
sca stażu.

Następny staż, dla kolejnej grupy uczniów 
z tej szkoły, będzie odbywał się w czasie ferii zi-
mowych i obejmie grupę pięćdziesięciu uczniów 
z Technikum nr 2 i ZSS nr 2 w Ciechanowie. 

We wrześniu tego roku w  szkole rozpoczę-
ły się także zajęcia dodatkowe dla uczestników 
projektu z: języka angielskiego, informatyki; 
konsultacje z doradztwa zawodowego i pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Do 15 listopada 
szkoła otrzyma sprzęt gastronomiczny do wy-
posażenia kuchni i obsługi konsumenta, wypo-
sażone zostaną dwie pracownie ekonomiczno-
-informatyczne, pojawią się też nowe pomoce 
dydaktyczne do pracowni spedytora. 

Nie sposób nie podkreślić, iż projekt ten 
cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród 
młodzieży, nauczycieli i rodziców. 

Projekt „Zwiększenie potencjału szkół za-
wodowych na Mazowszu”, współfi nansowany 
przez Unię Europejską w ramach EFS (w ramach 
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i  kompe-
tencji w  regionach, Działanie 9.2 Podniesienie 
aktywności i  jakości szkolnictwa zawodowego), 
realizuje także Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława 
Staszica w Ciechanowie. 

W „trójce”, do końca września 2015 r. weź-
mie w nim udział 130 uczniów, w tym 70 z Tech-
nikum nr 3 i 60 z Zasadniczej Szkoły Zawodowej 
nr 3. W ramach projektu są realizowane zajęcia 
dodatkowe z: języka angielskiego, niemieckiego, 
matematyki, chemii, fi zyki, podstaw przedsię-
biorczości, informatyki, komputerowego wspo-
magani projektowania, pracowni diagnostyki 

samochodowej, pracowni mechatroniki samo-
chodowej, pracowni pneumatyki, programowa-
nia obrabiarki sterowanej numerycznie, progra-
mowania sterowników PLC i  programowania 
mikrorobotów Lego. W ramach projektu około 
20 nauczycieli z tej szkoły będzie prowadziło za-
jęcia dodatkowe z uczniami.

Ponadto uczestnicy projektu z „trójki”, po-
dobnie jak uczniowie z  „dwójki” wezmą udział 
w płatnych stażach pracowniczych, w zakładach 
pracy. Zostaną wcześniej przeszkoleni pod wzglę-
dem BHP oraz otrzymają odzież roboczą. Dzięki 
udziałowi w projekcie szkoła wzbogaci się o kilka 
pracowni zawodowych, a opiekunowie tych pra-
cowni zostaną przeszkoleni. Wartość wspomnia-
nych pracowni  wraz z oprogramowaniem i szko-
leniami dla opiekunów przekroczy 800.000 zł.

Realizacja projektu, to także namacalna po-
moc dla szkoły, która zorganizuje kilka pracowni:
• Pracownię podstaw konstrukcji maszyn i ry-

sunku technicznego – wyposażoną w  nowe 
komputery stacjonarne i  przenośne, rzutnik 

multimedialny, skaner 3D, drukarkę 3D.
• Pracownię pneumatyki i  elektropneumatyki – 

wyposażoną w  nowe komputery stacjonarne 
i przenośne, rzutnik multimedialny, 2 zestawy do 
prowadzenia zajęć z  pneumatyki i  elektropneu-
matyki.

• Pracownię sterowników PLC – wyposażoną 
w 6 stanowisk z nowoczesnymi sterownikami 
PLC wraz z panelami operatorskimi.

• Pracownię mechatroniki samochodowej – 
wyposażoną w  nowe komputery stacjonarne 
i przenośne, rzutnik multimedialny oraz  w 6 
bogato wyposażonych stanowisk do nauki bu-
dowy i  diagnostyki nowoczesnych układów 
mechatroniki samochodowej.

• Pracownię obrabiarek CNC – wyposażoną 
w nowe komputery stacjonarne i przenośne oraz 
w  edukacyjną tokarkę CNC wraz z  oprogramo-
waniem.

• Pracownię robotyki – wyposażoną w 10 zesta-
wów mikrorobotów Lego Mindstorms.

Dzięki tym pracowniom możliwe będzie roz-
winięcie nowego kierunku kształcenia w techni-
kum – technik mechatronik oraz wzbogacenie 
bazy do kształcenia już prowadzonego kierunku 
– technik pojazdów samochodowych. Na bazie 
pracowni pneumatyki i  elektropneumatyki oraz 
pracowni sterowników PLC będzie można  two-
rzyć stanowiska egzaminacyjne do egzaminów 
potwierdzających  kwalifi kacje w zawodzie tech-
nik mechatronik. Będzie można ubiegać się do 
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w  Warsza-
wie o przyznanie szkole statusu ośrodka egzami-
nacyjnego w tym zawodzie.

Komentarz
To ogromny krok w szkoleniu zawodowym 

uczniów zawodowych szkół ponadgimnazjal-
nych, prowadzonych przez powiat. Szkoda tyl-
ko, że radni powiatu ciechanowskiego na wrze-
śniowej sesji nie zainteresowali się tak dużymi 
zmianami w  kształceniu zawodowym ciecha-
nowskiej młodzieży i  nie zechcieli przedysku-
tować uzyskanych informacji. Temat przygo-
towania szkół do nowego roku szkolnego był 
jednym z głównych zagadnień tejże sesji. Radni 
skupili się jednak na analizowaniu układu ta-
bel i  przecinków w  informacji przygotowanej 
przez Starostwo Powiatowe. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Nowe możliwości kształcenia zawodowego Nowe możliwości kształcenia zawodowego 
w ciechanowskich szkołachw ciechanowskich szkołach

Zajęcia praktyczne z udziałem uczniów w 
Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie
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Konferencja, podczas której zaprezen-
towane zostały informacje dotyczące 
wykorzystania środków na terenach 
wiejskich, z mechanizmów PROW 
2007 – 2013 i  innych programów od-
była się 2 października w  Ciecha-
nowie. Spotkanie było także okazją 
do przedstawienia dobrych praktyk 
w  zakresie prawidłowo realizowanych 
projektów oraz dyskusji na temat efek-
tów dotychczasowych działań samo-
rządu Województwa Mazowieckiego. 
Konferencja skierowana była przede 
wszystkim do organizacji pozarzą-
dowych działających w  obszarze wsi 
i  rolnictwa, związków zawodowych 
i  branżowych, partnerów społeczno – 
gospodarczych, ośrodków doradztwa 
rolniczego, izb rolniczych, Lokalnych 
Grup Działania, instytucji naukowo – 
badawczych, uczelni wyższych, szkół 
rolniczych i  samorządów lokalnych 
województwa mazowieckiego.

Jak usłyszeliśmy podczas konferencji, sub-
region ciechanowski dobrze wykorzystał środki 
z UE. 807 mln zł na 647 inwestycje - tyle gmi-
nom z  subregionu ciechanowskiego udało się 
dotychczas pozyskać z Unii Europejskiej. Dzię-
ki dotacjom wyremontowano ponad dwieście 
kilometrów dróg, wybudowano 180 kilome-
trów sieci kanalizacyjnej i  ponad sto kilome-
trów wodociągów. Ponadto zrewitalizowano 26 
zabytków, wyremontowano ponad sto świetlic 
wiejskich a także wybudowano 33 obiekty spor-
towe i 20 placów zabaw. Jak podkreślał podczas 
spotkania z  samorządowcami subregionu cie-
chanowskiego Adam Struzik - marszałek woje-
wództwa mazowieckiego, te liczby mówią same 
za siebie! 

Tego samego zdania jest również Sławomir 
Morawski, starosta ciechanowski, który podczas 

konferencji podsumował 
osiągnięcia samorządu po-
wiatowego w ostatnich latach. 
Starosta mówił o kilometrach 
wybudowanych i  przebudo-
wanych dróg, odnowionych 
obiektach oświatowych i  po-
wiatowej jednostki kultury, 
wybudowanych mostach czy 
też o  największej inwestycji 
powiatowej – rozbudowie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno 
- Wychowawczego w Ciecha-
nowie, który zostanie przeka-
zany do użytku dzieci i młodzie-
ży najdalej za kilka dni. Starosta podkreślił również, 
że bez wsparcia unijnego wiele inwestycji w powie-
cie ciechanowskim nie zostałoby zrealizowanych. 

Liderem w pozyskaniu unijnych środków okazał 
się Glinojeck. W przeliczeniu na głowę mieszkańca 
udało mu się zdobyć sześć i pół tysiąca złotych. To 
zdaniem burmistrza Glinojecka Waldemara Go-
dlewskiego sukces na skalę całego województwa. 
Glinojeck będzie z następnych programów wspar-
cia aplikować o  fundusze na zagospodarowanie 
rzeki Wkry oraz stworzenie bazy rekreacyjno-spor-
towej. Projekt zakłada pogłębienie koryta rzeki, 
budowę ścieżek rowerowych, uruchomienie kąpie-
liska na Wkrze oraz utworzenie bazy ze sprzętem 
wodnym. 

Region ciechanowski dobrze wykorzystał środki unijne

Szczegółowe referaty o  wykorzysta-
niu środków unijnych w  regionie ciecha-
nowskim wygłosili także: Radosław Ry-
bicki – dyrektor Departamentu Rolnictwa 
i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Mazowieckiego 
w  Warszawie - Rezultaty i  efekty realizacji 
PROW 2007-2013 oraz Elżbieta Szymanik - 
zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych w Warsza-
wie - Rezultaty i efekty realizacji RPO WM 
2007-2013; Rezultaty i  efekty realizacji PO 
KL 2007-2013.

Barbara Tokarska - Wójciak          

Starosta S. Morawski przedstawia informacje o wykorzystaniu środków unijnych w Powiecie Ciechanowskim

Goście ciechanowskiej konferencji PROW 

Uczestnicy konferencji poświęconej wykorzystaniu środków unijnych
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Upamiętnienie działalności tej wyjątkowej 
placówki w  skali nawet całego kraju, ob-
chodzone było od 13 do 15 października 
br. w  Ciechanowie. Na jubileusz złożyły 
się: wystawa prac plastycznych mieszkań-
ców Domu, zaprezentowana w  Powiato-
wym Centrum Kultury i Sztuki, uroczysta 
Gala w dniu 15 października, z mszą świętą 
w kaplicy, z celebrą biskupa pomocniczego 
diecezji płockiej Romana Marcinkowskie-
go, niezwykle miła część artystyczna w sali 
kominkowej, podczas której wygłoszone 
zostały słowa podziwu i uznania dla pra-
cy domu pomocy i  wręczone wyróżnie-
nia oraz podziękowania, a nawet wydanie 
okolicznościowej gazety. 

Nie zabrakło też uroczystego tortu, któ-
ry skosztowali wszyscy uczestnicy spotkania, 
a  po części ofi cjalnej przygotowano zabawę 
taneczną i poczęstunek dla mieszkańców. Dy-
rektor Dariusz Marchlewski otrzymał pięknie 
wykonaną pracę plastyczną z  logo placów-
ki. Do czasu wręczenia, makata (wykonana 
w pracowni terapii), była ukryta za pianinem 
w sali kominkowej. Od marszałka wojewódz-
twa dyrektor odebrał laur „Pro Mazovia”.

DPS Kombatant powstawał w latach 1991-
1994 r. Początkowo był to ośrodek, w którym 
mieszkali ludzie, którzy przelewali krew za Pol-
skę. Wielu walczyło w Powstaniu Warszawskim 
i  na frontach II wojny światowej. Ku ich pa-
mięci i z szacunku nazwano dom DPS „Kom-
batant”. W  pierwszych latach mieszkała tutaj 
tylko jedna kobieta, która wałczyła w zgrupo-
waniu Parasol.  W ciągu tych lat wielu żołnierzy 
zmarło i  placówka zaczęła przyjmować osoby 
starsze, niekoniecznie związane z wydarzenia-
mi wojennymi. Teraz mieszkają tu osoby star-
sze i osoby niepełnosprawne w różnym wieku. 

DPS  ma 102 miejsca (90 dla osób w starszym 
wieku i 12 dla osób przewlekle somatycznie cho-
rych). Ma dwa skrzydła mieszkalne i  położony 
jest w pięknie urządzonym ogrodzie. W pobliżu 
jest kościół, sklepy, poczta. Dom pozbawiony 
jest barier architektonicznych. Jest wyposażony 
w  solankowy basen rehabilitacyjny (przebudo-
wany w  2011 roku ze  środków unijnych), salę 
terapii, kulturo-terapii, bibliotekę, sklepik, ka-
wiarenkę i kaplicę z posługą kapłańską. 

DPS dysponuje 74 mieszkaniami jednopo-
kojowymi i 10 dwupokojowymi tzw. „małżeń-
skimi”. Nowoczesna kuchnia oferuje smaczne 
posiłki spożywane w stylowej jadalni lub w po-
kojach, realizowane są również posiłki diete-
tyczne. Placówka zapewnia całodobową opie-
kę i  pomoc medyczną. Wszyscy mieszkańcy 
objęci są opieką lekarza rodzinnego i  lekarzy 
specjalistów. Mieszkańcy często biorą udział 
w  różnego rodzaju formach terapii oraz spo-
tkaniach okolicznościowych, zabawach, festi-
walach i wyjazdach rekreacyjnych.

Barbara Tokarska-Wójciak

Jubileusz 20 – lecia powstania DPS „Kombatant”

Jubileusz 20-lecia powstania Domu Pomocy 
Społecznej „Kombatant” w Ciechanowie, to uroczy-
stość ważna i piękna. Widać było ogromne zaanga-
żowanie w jego przygotowanie, zarówno ze strony 
dyrekcji, pracowników jak i samych mieszkańców. 

O tej placówce, prowadzonej przez powiat 
ciechanowski mogę powiedzieć wiele dobrego. Jest 
dobrze zarządzana, oferowana jest bardzo dobra 
opieka dla osób starszych i niepełnosprawnych, jest 
w niej dużo życzliwości i wsparcia dla mieszkań-
ców. Jednym zdaniem – misja placówki, choć zmie-
niała się na przestrzeni lat (Kombatant powstał 
w celu opieki i rehabilitacji kombatantów przyp. 
red.) jest realizowana z należytą starannością.

Sławomir Morawski

Starosta Ciechanowski

Obchody jubileuszu były wyjątkowym okresem w DPS „Kombatant”. W dniu 15 października przybyli do nas goście, którzy są życzliwi środowiskom osób niepeł-
nosprawnych, przedstawiciele parlamentu, władz rządo-
wych, samorządowych, organizacji i instytucji oraz służb mundurowych. Cieszy nas wizyta ks. Biskupa Romana Marcinkowskiego, który wyświęcał Dom w 1995 roku. Przypomnę, że otwarcia placówki dokonali wtedy: minister ochrony środowiska Stanisław Żelichowski, prof. Adam Dobroński pełniący wówczas tekę ds. kombatantów oraz ówczesny wojewoda ciechanowski Sławomir  Morawski.

Dariusz Marchlewski 
Dyrektor DPS Kombatant

Jest to Dom na miarę 21 wieku, jest ładnie położony i dobrze wyposażony. Nawiązaliśmy współpracę z niemieckim okręgiem w Hamburgu, z którego delegację gościliśmy u nas i wybieramy się tam z rewizytą. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy doznawali jak najwięcej życzliwości ze strony wszystkich, aby cieszyli się jak najlepszym zdrowiem i jak najdłuższym życiem, a my pracownicy życzymy sobie, aby praca przenosiła satysfakcję, bo jest to praca wyjątkowa. 

Pracownicy Domu

Cieszymy się, że możemy tu mieszkać. Ce-

nimy sobie opiekę, personel jest bardzo miły 

i życzliwy. Warunki mieszkaniowe mamy na 

wysokim poziomie, także posiłki są bardzo 

smaczne. Mamy też mnóstwo atrakcji, obcho-

dzimy święta, rocznice, odwiedzają nas dzieci 

i młodzież ze szkół z przedstawieniami świą-

tecznymi. Często też wyjeżdżamy na wycieczki 

i różne przeglądy domów pomocy społecznej. 

Mieszkańcy Domu

Fotografi e z obchodów jubileuszu w DPS „Kombatant”
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