
Dzięki porozumieniu samorządów po-
wiatowego i  miejskiego, ulica Sońska 
w Ciechanowie będzie zmodernizowana. 
Odpowiednie porozumienie w  tej spra-
wie szefowie samorządów: powiatowego 
– starosta Sławomir Morawski i  miej-
skiego – prezydent Krzysztof Kosiński  
podpisali 18 września br., podczas plene-
rowej konferencji prasowej, zorganizo-
wanej właśnie przy ulicy Sońskiej. 

A  planuje się: przebudowę jezdni 
do szer. 6 m.,  budowę chodnika po obu 
stronach ulicy i  dwukierunkowej ścieżki 
rowerowej po jednej stronie, odwodnie-
nie terenu kanalizacją deszczową, budo-
wę zjazdów na posesje, uporządkowanie 
drzew i zieleni przydrożnej, wprowadzenie 
nowej organizacji ruchu i oznakowania. 

Więcej str.5

Ulica Sońska będzie wyremontowana!

Porozumienie o wspólnym finansowaniu inwestycji podpisali starosta Sławomir Morawski i prezydent 
miasta Krzysztof Kosiński

Z początkiem września br. Powiatowe 
Centrum Kultury i Sztuki w Ciecha-
nowie uruchomiło  nową Pracownię 
Komputerową, działającą w  ramach 
projektu „eIntegracja – Przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowemu w Po-
wiecie Ciechanowskim”.

Pracownia, która została zorgani-
zowana  na parterze dolnym budynku 
(Kawiarnia Artystyczna) czynna jest od 
poniedziałku do piątku, w godzinach od 
12.00 do 20.00. Warto dodać, że dostęp 
do komputera oraz Internetu, dla miesz-
kańców Powiatu Ciechanowskiego jest 
bezpłatny!!!

Red.

Bezpłatny dostęp do Internetu w domu kultury
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Wielkim wydarzeniem dla mieszkańców gminy 
Opinogóra Górna były tegoroczne dożynki, któ-
re odbyły się 30 sierpnia  w Pałukach. Rozpoczęły 
się mszą św. w kościele parafialnym w Pałukach, 
skąd barwny korowód z dożynkowymi wieńcami 
przeszedł na plac przy remizie, gdzie odbyła się 
część rozrywkowa. 

Uroczystość cieszyła się ogromnym zaintereso-
waniem, a  goście mogli odwiedzić stoiska poszcze-
gólnych sołectw i podziwiać przygotowane przez nie 
wieńce oraz smakować duże ilości przyrządzonych 
potraw regionalnych. W części artystycznej publicz-
ność mogła obejrzeć występy Gminnej Orkiestry 
Dętej Trzech Pokoleń, solistów i zespołów działają-
cych w Gminnym Ośrodku Kultury w Opinogórze, 
występ kabaretu  “Biesiada Polska”, i zespołu disco 
polo Dr Maniana. Tegoroczne dożynki zwieńczyła 
zabawa taneczna z  zespołem Poker. Organizato-
rami dożynek byli wójt Gminy Opinogóra Górna 
i  Gminny Ośrodek Kultury. Gościem uroczystości 
był starosta ciechanowski Sławomir Morawski. 

BTW

Święto plonów w Pałukach

Wieńce dożynkowe przygotowane przez mieszkańców zachwycały kolorami i perfekcją wykonania

Organizacja peregrynacji obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej w  parafiach na 
terenie powiatu ciechanowskiego, była 
głównym temat spotkania starosty ciecha-
nowskiego Sławomira Morawskiego z pro-
boszczami ciechanowskich parafii, które 
odbyło się 14 września br. w Starostwie Po-
wiatowym w Ciechanowie. 

Na czas nawiedzenia obrazu, oprócz przeżyć 
duchowych złożą się m.in. zachowanie zasad bezpie-

czeństwa na drogach w czasie przewożenia obrazu, 
bezpieczny dojazd wiernych do swoich kościołów 
parafialnych, zachowanie porządku i bezpieczeństwa 
w poszczególnych parafiach oraz włączenie się służb 
mundurowych w  eskortę obrazu. Pierwszą parafią 
na terenie powiatu ciechanowskiego, gdzie będzie 
witany obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, będzie 
parafia w Sulerzyżu  - 14 października, a ostatnią pa-
rafia w Gąsocinie (6 listopada).

Na zaproszenie starosty ciechanowskiego, 
w  spotkaniu uczestniczyli  proboszczowie parafii: 

farnej – ks. Zbigniew Adamkowski, św. Franciszka 
– ks. Jan Dzieniszewski, św.  Piotra  - ks. Eugeniusz 
Graczyk,  Błog. Biskupów Męczenników Płockich  
- ks. Sławomir Trzaska,  św. Tekli  - ks. Wojciech 
Hubert i parafii w Sońsku – ks. Janusz Kochański. 
W spotkaniu wzięli też udział komendanci powia-
towi: Państwowej Straży Pożarnej  – Arkadiusz Mu-
szyński, Policji - Grzegorz Grabowski oraz kierow-
nik Powiatowego Zarządu Dróg - Józef Borkowski.

BTW

Doktor Teresa Kaczorowska, pisarka i  badacz-
ka historii Polaków w ich najtrudniejszych mo-
mentach historii jest autorką najnowszej książki  
pt. „Obława Augustowska” (Bellona SA, 2015). 
Publikacja przybliża mało znaną, a  największą 
„w  wyzwolonej Polsce” i  zupełnie do dziś nie-
wyjaśnioną zbrodnię stalinowską z lipca 1945 r., 
nazywaną Obławą Augustowską. 

Dokonały jej liczące ok. 45 tys. żołnierzy regu-
larne oddziały Armii Czerwonej oraz NKWD, wspo-
magane przez polskie UB, MO oraz 160 żołnierzy 1. 
Praskiego Pułku Piechoty. Siły te wkroczyły w  lipcu 
1945 r. na teren Puszczy Augustowskiej oraz jej obrze-
ża i  przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję pacyfi-
kacyjną. Zatrzymano ponad 7 tysięcy podejrzanych 
o  działalność w  podziemiu niepodległościowym, 
których uwięziono w 90 tzw. obozach filtracyjnych - 
w stodołach, chlewach, magazynach i szopach miej-
scowych gospodarzy na terenie powiatów augustow-
skiego, suwalskiego, sejneńskiego, a także sokólskiego. 

Przesłuchiwano w nich zatrzymanych, bito i torturo-
wano metodami stosowanymi w stalinowskim apara-
cie okrucieństwa i  terroru. Do dziś nie wiadomo co 
stało się z dużą liczbą zaginionych bez wieści Polaków 
- jak ich zlikwidowano, gdzie i w jakich miejscach za-
kopano zwłoki. Do tej pory podawano, że liczba ofiar 
Obławy Augustowskiej wynosi 592 osoby - Odział 
IPN w Białymstoku prowadzi też w takim kierunku 
śledztwo, jednak w świetle ostatnich badań wiadomo, 
że ofiar Obławy było więcej, nawet 2 tysiące. Autor-
ka przybliża tę dopiero teraz odkrywaną zbrodnię za 
pomocą dokumentalnych reportaży o siedmiu świad-
kach historii - opatrzonych zdjęciami, dokumentami 
archiwalnymi, źródłami oraz syntezą historyków. To 
kolejna książka pisarki opowiadająca o  tragicznych 
losach Polaków. Wcześniej ukazały się jej książki nt. 
dzieci  żołnierzy zamordowanych w Katyniu, zbrodni 
katyńskiej, losów Polaków, którzy osiedli po wojnie 
na wyspach brytyjskich, a jeszcze wcześniej o losach 
Polaków, którzy emigrowali za chlebem do Brazy-
lii i  USA. Promocja książki „Obława Augustowska” 
odbyła się w Ciechanowie 16 września, podczas XVI 

Spotkania z Książką w Galerii im. B. Biegasa. Była ona 
też do nabycia podczas spotkania. A wzięli w niej licz-
nie udział mieszkańcy regionu, władze samorządowe 
powiatu, w tym starosta Sławomir Morawski i wice-
starosta Andrzej Pawłowski. 

BTW

Na spotkaniu u starosty ciechanowskiego o peregrynacji 
obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej

Badaczka bolesnej historii Polaków o obławie augustowskiej

Autorka podczas promocji książki w Ciechanowie
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We wrześniu ruszyły pierwsze nabory 
wniosków o  dofinansowanie z  nowej puli 
funduszy europejskich dla Mazowsza. Re-
gion zainaugurował przyjmowanie wnio-
sków od konkursu dla administracji i służ-
by zdrowia. Na wprowadzenie e-usług 
w tych sektorach przeznaczono 235,3 mln 
zł. Nabory przeprowadzi Mazowiecka Jed-
nostka Wdrażania Programów Unijnych.

Pierwsze 120 mln zł z programu dla Ma-
zowsza na kolejne lata zostało skierowane 
na usprawnienie komunikacji pomiędzy ad-
ministracją a  mieszkańcami regionu. Pro-
jekty w  obszarze e-administracji mają być 
zakończone i  wdrożone do połowy 2018 r. 
Założenie konkursu obejmuje szybsze „zin-
formatyzowanie dostępu” do informacji pu-
blicznej, czyli taka pełna interakcja z  urzę-
dem. Wsparcie będzie można wykorzystać 
także w  obszarze geoinformacji na projekty 
rozbudowujące już istniejące systemy. Samo-
rządy muszą zainwestować tylko 20%, resztę 
może pokryć unijne dofinansowanie.

- Powszechne wykorzystanie usług elek-
tronicznych to skuteczniejsze budowanie spo-
łeczeństwa informacyjnego Mazowsza. Sa-
morządom oferujemy dodatkowe środki na 
tworzenie profesjonalnych standardów obsługi 
klienta, opartych o  najnowsze informatyczne 

rozwiązania. To kontynuacja doinwestowania 
rozwoju e-usług w  instytucjach publicznych. 
Przypomnę, że w  tym obszarze udało się do-
finansować aż 80 projektów, na kwotę ponad 
800 mln zł z programu RPO poprzedniej per-
spektywy – powiedział Mariusz Frankowski, 
Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych.

Kolejne 115,6 mln. wesprze e-zdrowie. 
W  obecnej perspektywie nastąpi kontynu-
acja informatyzacji służby zdrowia, gdzie 
najistotniejsze będzie wdrożenie elektronicz-
nej dokumentacji medycznej. Usługi on-li-
ne, takie jak rejestracja wizyt przez Internet, 
elektroniczne skierowanie i  recepta, a  także 
elektroniczny dostęp do dokumentacji me-
dycznej, to w dzisiejszych, cyfrowych czasach 
podstawowe udogodnienia dla pacjentów.

Kto i ile?
Dotacje skierowane są do mazowieckich 

samorządów, ich jednostek organizacyjnych, 
administracji rządowej, a  także podmiotów 
leczniczych działających w  publicznym sys-
temie ochrony zdrowia i posiadających kon-
trakt z  NFZ. Budżet pierwszego konkursu 
wynosi blisko 120 mln zł, drugiego ponad 
115,6 mln zł. Będzie można pozyskać od 
500 tys. zł do nawet 8 mln zł dofinansowa-
nia. Projekt trzeba wdrożyć do połowy 2018 
roku, w przypadku projektów realizowanych 

w  partnerstwie (e-administracja) do końca 
2020 roku. Ważna uwaga, wydatki na zakup 
środków trwałych nie mogą przekroczyć 50% 
wszystkich kosztów kwalifikowanych. Moż-
na składać projekty w  partnerstwach. Jest 
ograniczenie ilościowe, jeden wnioskodawca 
składa maksymalnie dwa projekty.

Jak złożyć wniosek?
Będzie łatwiej i szybciej. Wniosek o dofi-

nansowanie należy wypełnić w okresie nabo-
ru w  systemie informatycznym MEWA 2.0., 
dostępnym z poziomu przeglądarki interne-
towej na stronie funduszedlamazowsza.eu 
(serwis dedykowany RPO WM 2014-2020). 
Tu spore uproszenie, bowiem wniosek wysy-
łany jest w tylko w formie elektronicznej. Do 
końca roku, Mazowiecka Jednostka Wdraża-
nia Programów Unijnych uruchomi 21 na-
bory wniosków, umożliwiając tym samym 
wnioskodawcom aplikowanie o  prawie 900 
mln zł unijnego wsparcia.

Harmonogram konkursów, wzór wnio-
sku o  dofinansowanie dostępne będą na 
www.funduszedlamazowsza.eu

Red. 
Na podstawie informacji Mazowieckiej 

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
w Warszawie.

Mazowsze rusza z Regionalnym Programem 
Operacyjnym 2014-2020 – pierwsze nabory  

już 30 września

Prawniczki Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odpowiadały na pytania mieszkańców powiatu

Powiat włączył się 
w ogólnopolską kampanię 
udzielania porad prawnych

Kampania ph. „Niebieski parasol” 2015, polegała na 
udzielaniu bezpłatnych porad prawnych mieszkańcom. 
Dyżur zorganizowany 15 września przez Starostwo Po-
wiatowe i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, trwał 
3 godziny. W  tym czasie udzielono 26 porad. Pytania 
dotyczyły zagadnień, związanych ze sprawami: z zakre-
su prawa rodzinnego, pracowniczego, prawa samorzą-
dowego. Najwięcej pytań dotyczyło spraw cywilnych: 
konfliktów sąsiedzkich, problemów opekuńczych, znie-
sienia współwłasności, spadków, a nawet zagadnień 
prawa karnego. Porad udzielały prawniczki: Joanna Ma-
rzena Pszczółkowska, Małgorzata Bieńkowska-Szalon 
i Daniela Nastaszyc.

BTW
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Miasto Ciechanów:
Pytanie nr 1: Czy jest Pani/Pan za wpro-
wadzeniem jednomandatowych okręgów 
wyborczych w wyborach do Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej? Tak: 78,75 proc..
Pytanie nr 2: Czy jest Pani/Pan za 
utrzymaniem dotychczasowego sposobu 
finansowania partii politycznych z budże-
tu państwa? Tak: 17,52 proc.
Pytanie nr 3: Czy jest Pani/Pan za wpro-
wadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania 
wątpliwości co do wykładni przepisów 
prawa podatkowego na korzyść podatni-
ka? Tak: 95,76 proc.

Gmina wiejska Ciechanów:
Pytanie nr 1: “Tak” – 80,25 proc.    
Pytanie nr 2: “Tak” – 18,67 proc.
Pytanie nr 3: “Tak” – 95,83 proc.
Gmina Gołymin-Ośrodek:
Pytanie nr 1: “Tak” – 83,22 proc.
Pytanie nr 2: “Tak” – 22,86 proc.
Pytanie nr 3: “Tak” – 95,68 proc.
Gmina Grudusk:
Pytanie nr 1: “Tak” – 81,43 proc.
Pytanie nr 2: “Tak” – 14,89 proc.
Pytanie nr 3: “Tak” – 92,81 proc.
Gmina Ojrzeń:
Pytanie nr 1: “Tak” – 79,63 proc.

Pytanie nr 2: “Tak” – 18,01 proc.
Pytanie nr 3: “Tak” – 88,05 proc.
Gmina Opinogóra Górna:
Pytanie nr 1: “Tak” – 74,79 proc.
Pytanie nr 2: “Tak” – 15,81 proc.
Pytanie nr 3: “Tak” – 94,40 proc.
Gmina Regimin:
Pytanie nr 1: “Tak” – 78,38 proc.
Pytanie nr 2: “Tak” – 15,59 proc.
Pytanie nr 3: “Tak” – 93,58 proc.
Gmina Sońsk:
Pytanie nr 1: “Tak” – 76,22 proc.
Pytanie nr 2: “Tak” – 18,88 proc.
Pytanie nr 3: “Tak” – 89,29 proc.

Red

Najniższą frekwencją odnotowaną we 
wszystkich ogólnokrajowych głosowaniach 
przeprowadzonych w Europie po 1945 i tym 
samym porażką zakończyło się referendum, 
które odbyło się 6 września w Polsce. Głosu-
jący odpowiedzieli w  nim na trzy pytania, 
dotyczące wprowadzenia jednomandato-
wych okręgów wyborczych w  wyborach 
do Sejmu, stosunku do dotychczasowego 
sposobu finansowania partii politycznych 
z budżetu państwa oraz interpretacji zasad 
prawa podatkowego w  razie wątpliwości 
na korzyść podatnika. Frekwencja wynio-
sła 7,8 proc. Ponieważ była niższa niż wy-
magany próg 50 procentowy uprawnio-
nych, zgodnie z art. 125 ust. 3 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, referendum nie 
było wiążące. W  skali całego powiatu cie-
chanowskiego frekwencja wyniosła 5,57 
proc. (zagłosowało 4091 osób spośród 
73429 uprawnionych do głosowania). 
W  mieście Ciechanów głosowało zaledwie 
2 342 mieszkańców (spośród ponad 36 tys. 
uprawnionych do głosowania mieszkańców 
Ciechanowa). Jeszcze słabszą frekwencję 
odnotowano w gminie wiejskiej Ciechanów 
– 4,51 proc. oraz Gołyminie – 4,55 proc. 
i  Sońsku – 4,55 proc. W  gminie Glinojeck 
wyniosła 5,03, a w gminie Grudusk i Ojrzeń 
po 4,77 proc. W gminie Opinogóra Górna 
do urn poszło - 5,01 proc., a w gminie Regi-
min 4,62 proc. mieszkańców.

Wyniki referendum w powiecie ciechanowskim

Uroczyste ślubowanie i  wręczenie aktów 
nadania stopnia awansu zawodowego na-
uczyciela mianowanego odbyło się 26 sierp-
nia w  Starostwie Powiatowym w  Ciechano-
wie. Akty nadania nauczyciela mianowanego 
otrzymało 8 nauczycieli z 4 szkół ponadgim-
nazjalnych prowadzonych przez powiat cie-
chanowski:

•	 Zespół Szkół Technicznych w  Ciechanowie: 
Łukasz Merle i Magdalena Gilert, 

•	 Zespół Szkół Nr 1 w  Ciechanowie: Mariusz 
Suwiński i Marcin Ropelewski,

•	 Zespół Szkół Nr 2 w Ciechanowie: Katarzyna 
Bochnia, 

•	 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w  Ciechanowie: Monika Szypulska, Monika 
Sadowska i Marta Borkowska.
Wszyscy pedagodzy uroczyście ślubowali 

przyjęcie aktów nadania słowami: “Ślubuję rze-
telnie pełnić powinność nauczyciela wychowaw-

cy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju 
osobowości ucznia i własnej oraz kształcić i wy-
chowywać młode pokolenie w duchu umiłowania 
Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.”

W  uroczystości wzięli udział nauczyciele, 
wicestarosta Andrzej Pawłowski, Jolanta Obi-
dzińska kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, 

Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego, dyrek-
torzy szkół: ZS nr 1 – Eugeniusz Maziński, SOSW 
- Barbara Kekenmajster i ZST – Sławomir Kubiń-
ski. Wicestarosta Andrzej Pawłowski gratulując 
nauczycielom podziękował im za dotychczasowe 
zaangażowanie w rozwój ciechanowskiej oświaty 
i życzył dalszych sukcesów w pracy zawodowej.

Red.

Awanse dla nauczycieli szkół powiatowych

Uroczyste wręczenie aktów awansu zawodowego odbyło się w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie
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Dzięki porozumieniu samorządów po-
wiatowego i  miejskiego, ulica Sońska 
w  Ciechanowie będzie zmodernizowana. 
Odpowiednie porozumienie w  tej sprawie 
szefowie samorządów: powiatowego – sta-
rosta Sławomir Morawski i  miejskiego – 
prezydent Krzysztof Kosiński  podpisali 18 
września br., podczas plenerowej konferen-
cji prasowej, zorganizowanej właśnie przy 
ulicy Sońskiej. 

A planuje się: przebudowę jezdni do szer. 6 
m., budowę chodnika po obu stronach jezdni 
i dwukierunkowej ścieżki rowerowej po jednej 
stronie, odwodnienie terenu kanalizacją desz-
czową, budowę zjazdów na posesje, uporząd-
kowanie drzew i zieleni przydrożnej, wprowa-
dzenie nowej organizacji ruchu i oznakowania. 

Samorządy planują rozpoczęcie prac inwe-
stycyjnych (najpierw dokumentacja projekto-
wa) w 2016 roku., a wykonanie samego remon-
tu w 2017 roku. Wyremontowana zostanie ulica 
Sońska w granicach miasta, od ronda Solidar-
ności do kąpieliska Krubin. Dalszy odcinek - 
od lasu krubińskiego do Sońska - został prze-
budowany przez samorząd powiatowy w latach 
ubiegłych, w pomocą środków zewnętrznych.

Gospodarze samorządów zdradzili, że roz-
mowy w tej sprawie trwały od kilku miesięcy. 
Obydwa samorządy powiatowy i miejski planu-
ją wykonanie jeszcze innych wspólnych zadań 
dotyczących remontów dróg na terenie miasta 
i przekazania wyremontowanych ulic miastu.

Przebudowa ulicy Sońskiej może koszto-
wać 3,5 mln – nawet 4 mln zł. Połowę kwoty 
powiat będzie starał się pozyskać w  ramach 

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lo-
kalnych, a resztę zapewnią obydwa samorządy, 
podobnie jak  środki na koszty wykonania do-
kumentacji inwestycyjnej. 

Udział samorządu miejskiego w przeprowa-
dzeniu remontu jest jak najbardziej uzasadnio-
ny, gdyż ulica Sońska obsługuje miejskie osie-
dla mieszkaniowe, miejskie kąpielisko i dojazd 
do dwóch ogrodów  działkowych. W ubiegłym 
roku zakończyła się przebudowa kanalizacji na 
osiedlu Krubin, i nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby rozpocząć tak długo wyczekiwaną moder-
nizację.  Wcześniejsze wykonanie prac ograni-
czała m.in. budowa kanalizacji, która w części 
zlokalizowana jest w pasie drogowym.

Zdaniem Józefa Borkowskiego – kierow-
nika Powiatowego Zarządu Dróg, istniał jesz-
cze jeden problem, który opóźniał wykonanie 
tego remontu. Zmieniony przez Radę Miasta 
Plan zagospodarowania przestrzennego rejo-
nu „Płońska-Sońska” wprowadza zapis, że pas 
drogowy ma być poszerzony do 25 metrów, po 
7 metrów więcej z każdej strony, na odcinku 2 

km. To zmuszałoby powiat do wykupu grun-
tów, których tylko fragment, tj. od ul. Ludo-
wej jest we władaniu samorządu powiatowego 
(przed 1999 rokiem grunty były własnością 
miasta, później przeszły na konto powiatu). 
Wykup około 20 tys. metrów kw. ziemi (od ul. 
Ludowej) kosztowałby, licząc tylko po najniż-
szych cenach, około 1  200 tys. zł. To podnio-
słoby znacznie koszty inwestycji. Porozumienie 
z władzami miasta zakłada, że droga może być 
zmodernizowana w  obecnej szerokości pasa 
drogowego, który spełnia wszelkie wymagania 
drogi publicznej. 

To nie znaczy, że ta ulica była całkowicie 
zapomniana. Powiat poprzez swoją jednostkę 
- Powiatowy Zarząd Dróg cały czas prowadził 
prace utrzymujące standard przejazdu, m.in. 
w  2012 roku wykonano wzmocnienie pobo-
czy, naprawy cząstkowe nawierzchni na 6 tys. 
m kw., tj. od lasku krubińskiego do ronda So-
lidarności. Całą szerokością wzmocnione też 
nawierzchnię poprzez utrwalanie emulsją. 

 BTW

Ulica Sońska będzie wyremontowana!

Podpisanie umowy o współpracy w zakresie remontu ulicy Sońskiej w Ciechanowie

Plenerowa konferencja prasowa z udziałem szefów samorządów powiatowego i miejskiego
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Konferencja na zakończenie realizowanego 
przez Powiat Ciechanowski projektu “eIn-
tegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w  Powiecie Ciechanowskim” 
odbyła się 23 lipca br. w Starostwie Powiato-
wym w Ciechanowie. Jak podkreślił starosta 
Sławomir Morawski realizacja projektu była 
dużym wyzwaniem organizacyjnym dla Sta-
rostwa Powiatowego w Ciechanowie, ale też 
dużym krokiem w  kierunku likwidacji wy-
kluczenia cyfrowego, szczególnie w gminach 
wiejskich powiatu.

Starosta S. Morawki powiedział - Uczestni-
kami projektu są osoby, którym oferowane „okno 
na świat” jest szczególnie potrzebne!. To przede 
wszystkim osoby niepełnosprawne, rodziny dzieci 
z bardzo dobrymi wynikami w nauce, rodziny za-
stępcze, osoby starsze oraz rodziny w trudnej sytu-
acji materialnej. Wsparcie uzyskane przez Powiat 
Ciechanowski trafiło więc do najbardziej potrze-
bujących mieszkańców powiatu. Zgodnie z  cela-
mi projektu ma ułatwić jego uczestnikom szerszy 
dostęp do edukacji, kultury, informacji o rynkach 
pracy, jak również do usług e-administracji – za-
znaczył szef Zarządu Powiatu.

Przypomnijmy, że dzięki dofinansowaniu 
otrzymanemu ze środków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego, ponad 1600 gospo-
darstw domowych z  powiatu ciechanowskiego 
otrzymało nowoczesny sprzęt komputerowy oraz 
uzyskało możliwość bezpłatnego dostępu do In-
ternetu. Trzeba przy tym pamiętać, że darmowy 
Internet uczestnicy projektu będą otrzymywali 
do 31 lipca 2020 roku. Zakupiony przez Starostwo 
Powiatowe w  Ciechanowie w  ramach projektu 
sprzęt komputerowy, trafił do domów beneficjen-
tów. Mają oni dostęp do Internetu, wykorzystując 
wszystkie znane już sobie jego możliwości.

Warto podkreślić, że w  ramach działań ko-
ordynacyjnych projektu wyposażono również 
sale informatyczne w  powiatowych jednostkach 
organizacyjnych, tj. Domu Pomocy Społecznej 
„Kombatant” w  Ciechanowie przy ulicy Batalio-
nów Chłopskich 12, Domu Pomocy Społecznej 
w Ciechanowie przy ul. Kruczej 32, Powiatowego 
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie przy uli-
cy Strażackiej 5, Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w  Ciechanowie przy ulicy Okrzei 27a i  Placów-
ki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej 

w  Gołotczyźnie przy ulicy Ciechanowskiej 17. 
W  jednostkach powiatowych powstało 60 nowo-
czesnych stanowisk komputerowych. Każda z  sal 
wyposażona jest również w  kopiarkę. Stanowiska 
komputerowe utworzone w  Domu Pomocy Spo-
łecznej „Kombatant” są dostosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, niedowidzących, niedo-
słyszących oraz mających trudności w poruszaniu 
się. Stanowiska posiadają ekran dotykowy, mówią-
cy edytor tekstu do pracy z  symbolami, program 
wspierający czytanie, pisanie oraz komunikację, 
specjalne klawiatury, urządzenia reagujące na ruch 
głowy i  inne. Z uwagi na fakt, że budynek Domu 
Pomocy Społecznej jest pozbawiony barier archi-
tektonicznych, każda osoba niepełnosprawna bę-
dzie mogła korzystać z komputera i Internetu.

Ponadto w  mieście i  gminie Glinojeck oraz 
gminach wiejskich: Ciechanów, Gołymin-Ośro-
dek, Grudusk, Opinogóra Górna, Regimin 
i Sońsk wyposażone zostały sale szkoleniowe dla 
uczestników projektu. Sale szkoleniowe zostały 
wyposażone w  nowoczesne komputery, sprzęt 
sieciowy z okablowaniem oraz projektory z ekra-
nami. Sale informatyczne wyposażone przez Po-
wiat Ciechanowski są zlokalizowane w:

- gminie Ciechanów: w  budynkach Szkoły 
Podstawowej w Chotumiu i Szkoły Podstawowej 
w Gumowie, 

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

- mieście i  gminie Glinojeck: w  budynkach 
Gimnazjum nr 1 w  Glinojecku i  Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Ościsłowie,

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

- gminie Opinogóra Górna: w  budynku 
Szkoły Podstawowej w  Kołaczkowie i  w  Gmin-
nym Centrum Informacji w Opinogórze Górnej,

- gminie Regimin: w budynkach Szkoły Pod-
stawowej w  Szulmierzu i  Szkoły Podstawowej 

w Zeńboku,
- gminie Sońsk: w budynkach Szkoły Podsta-

wowej w Sońsku i Szkoły Podstawowej w Gąso-
cinie,

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

Łącznie utworzono - w  21 salach - 252 sta-
nowiska komputerowe ogólnodostępnego In-
ternetu dla mieszkańców powiatu. Oprócz 1650 
bezpośrednich uczestników projektu, do których 
domów udało się dotrzeć z Internetem i sprzętem 
komputerowym, w  zasadzie każdy mieszkaniec 
powiatu będzie mógł w ramach projektu skorzy-
stać z Internetu w każdej z 21 sal.

W  ramach projektu zostały również prze-
prowadzone szkolenia mające na celu poszerze-
nie wiadomości beneficjentów o  komputerach, 
ich możliwościach technicznych, zasadach BHP 
w pracy z komputerem, a przede wszystkim moż-
liwościach jakie daje Internet - „okno na świat” 
współczesnego człowieka. Szkolenia odbywały 
się w wyposażonych w nowoczesny sprzęt elek-
troniczny, 21 salach szkoleniowych na terenie 
powiatu ciechanowskiego. W  ramach projektu 
zostali przeszkoleni beneficjenci oraz pracownicy 
jednostek powiatowych.

Podsumowując, w  ramach projektu zosta-
ły zakupione dla biorących udział w  projekcie 
mieszkańców powiatu i wymienionych jednostek 
organizacyjnych oraz gmin wiejskich powiatu: 

- 1630 zestawy sprzętu komputerowego 
stacjonarnego zintegrowanego z  monitorem, 
z oprogramowaniem i pakietem antywirusowym 
dla beneficjentów projektu,

- 60  zestawów sprzętu komputerowego dla 
jednostek organizacyjnych,

- 192  zestawy sprzętu komputerowego do 
wyposażenia sal szkoleniowych,

- 10 sztuk oprzyrządowania komputerów dla 
osób niepełnosprawnych,

- 5 kopiarek dla jednostek organizacyjnych,
- 16 projektorów z  ekranami dla sal szkole-

niowych,

Powiat zapewnił mieszkańcom okno na świat...
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- sprzęt sieciowy oraz okablowanie dla jed-
nostek organizacyjnych oraz sal szkoleniowych.

Ponadto, w  związku ze zmianą stanowi-
ska przez Centrum Projektów Polska Cyfro-
wa, w zakresie kwalifikowalności wydatków na 
zakup programów antywirusowych na okres 
trwałości projektu, Powiat Ciechanowski zwró-
cił się do Centrum Projektów Polska Cyfrowa 
o  wyrażenie zgody na zakup ze środków fi-
nansowych pozostałych po wykonaniu zadań 
projektowych (oszczędności) 1630 kontynuacji 
licencji programu antywirusowego G Data In-
ternet Security oraz 252 kontynuacji licencji 
programu antywirusowego G Data Antivirus 
na okres trwałości projektu. Jak poinformował 
starosta ciechanowski - powiat otrzymał na to 
zgodę Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 
W  ten sposób zostało zakupionych 1630 kon-
tynuacji licencji programu antywirusowego 
G Data Internet Security zainstalowanego na 
sprzęcie komputerowym przekazanym benefi-
cjentom projektu oraz 252 kontynuacji licencji 
programu antywirusowego G Data Antivirus 
zainstalowanego na sprzęcie komputerowym 
stanowiącym wyposażenie sal szkoleniowych 
i sal w jednostkach powiatowych, na okres 5 lat 
trwałości projektu, tj. od dnia 1 sierpnia 2015 
roku do dnia 31 lipca 2020 roku.

Zbliżające się zakończenie okresu realizacji 

projektu niesie za sobą również zmianę wyko-
nawcy świadczącego usługi dostępu do Inter-
netu. Od dnia 1 sierpnia 2015 roku wykonawcą 
świadczącym usługi dostępu do Internetu dla 
beneficjentów ostatecznych projektu oraz w jed-
nostkach powiatowych i pracowniach kompute-
rowych w gminach będzie firma YOY.PL Janusz 
Mierzejewski. Prowadzone są prace związane 
z  tą zmianą. Nowy wykonawca ma obowiązek 
świadczyć usługę dostępu do Internetu o takich 
samych parametrach technicznych jak odbywało 
się to do tej pory.

Należy też podkreślić, że projekt eIntegracja  
współgra z  realizowanym przez Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego projektem „Internet 
dla Mazowsza” obejmującym powiat ciechanow-
ski, w wyniku którego jest budowana światłowo-
dowa sieć szkieletowa dystrybucyjna na potrzeby 
zapewnienia szerokopasmowego dostępu do In-
ternetu w województwie.

Starosta Sławomir Morawski podkreślił 
podczas konferencji, że był to największy pro-
jekt w  historii powiatu, którego realizacja zbli-
ży mieszkańców naszego powiatu do zasobów 
i  możliwości Internetu, stworzy przysłowiowe 
„Okno na świat”.

Starosta podziękował też za pomoc i wspar-
cie przy realizacji projektu burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Glinojeck, wójtom gmin wiejskich 

- gminy Ciechanów, gminy Gołymin-Ośrodek, 
gminy Grudusk, gminy Opinogóra Górna, gmi-
ny Regimin i gminy Sońsk. Zgodnie z wcześniej-
szymi deklaracjami na każdym etapie realizacji 
projektu gminy udzielały wsparcia i  pomocy. 
- Podsumowując uważam, że realizacja takiego 
dużego, trudnego organizacyjnie, logistycznie 
oraz pod względem prawnym projektu jest na-
szym wspólnym sukcesem, tj.  powiatu ciecha-
nowskiego i gmin. W ramach projektu organizo-
wane były duże trudne procedury przetargowe. 
Udało się przeprowadzić je zgodnie z obowiązu-
jącym prawem, bez błędów, co wspiera pozytyw-
ną ocenę projektu – zaznaczył starosta. 

Na zakończenie starosta życzył wszystkim 
uczestnikom projektu, aby udział w nim wpłynął 
pozytywnie na jakość ich życia. Uczestnicy konfe-
rencji pytali później o wiele szczegółów, m.in. co 
grozi mieszkańcom, którzy próbowali zniszczyć 
lub sprzedać przekazany sprzęt, lub też kto z pra-
cowników Biura projektu będzie, w razie problemu 
dalej obsługiwał użytkowników sprzętu. Starosta 
Sławomir Morawski odpowiedział, że Starostwo 
zapewni obecność pracownika do końca projektu, 
tj. do roku 2020. Natomiast osoby, które zniszczyły 
darowany sprzęt lub próbowały go spieniężyć będą 
odpowiadały za to przez organami sprawiedliwo-
ści.

Barbara Tokarska-Wójciak

Konferencja za zakończenie projektu e-Integracja 
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Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Ciechanowie była w tym roku 
gospodarzem Mazowieckiego Turnieju 
w Dwuboju Pożarniczym o Puchar Mazo-
wieckiego Komendanta Wojewódzkiego 
Państwowej Straży Pożarnej. Zawody od-
były się 8 września i  pokazały niezwykłe 
umiejętności sportowe i  zręcznościowe 
mundurowych, którzy na co dzień ratują 
ludzi i dobytek.

Pierwsza część zawodów przeprowadzona zo-
stała na wspinalni przy komendzie straży po-
żarnej. Było to wspinanie przy użyciu drabiny 
hakowej na 3 piętro budowli. Druga 
część zawodów rozegrała się na sta-
dionie MOSiR, a był to pożarniczy tor 
przeszkód na 100 metrów. 

W  poszczególnych konkurencjach 
czołowe lokaty zajęli zawodnicy:

1. Wspinanie przy użyciu drabiny 
hakowej na 3 piętro wspinalni indy-
widualnie : 1 miejsce - Rafał Zielony 
– KP PSP Kozienice z czasem 15,45; 2 
miejsce Jacek Skóra – KP PSP Zwoleń 
z  czasem 15,73; 3 miejsce Jacek Bier-
kat KM PSP Siedlce z czasem 15,81; 5 
miejsce Sebastian Macfałda – KP PSP 
Ciechanów z czasem 15,83; 15 miejsce 
Sławomir Skibiński – KP PSP Ciechanów 
z czasem 17,73; 16 miejsce Michał Budnicki – 
KP PSP Ciechanów z czasem 17,75.

2. Pożarniczy tor przeszkód - 100 m indy-
widualnie: 1 miejsce Łukasz Krasowski – KP 
PSP Sokołów Podlaski z czasem 18,17; 2 miej-
sce Sławomir Skibiński – KP PSP Ciechanów 
z czasem 18,32; 3 miejsce Rafał Zielony – KP 
PSP Kozienice z czasem 18,47; 4 miejsce Seba-
stian Macfałda – KP PSP Ciechanów z czasem 
18,58; 13 miejsce Łukasz Jurkiewicz– KP PSP 
Ciechanów z  czasem19,94; 14 miejsce Łukasz 
Piotrowski– KP PSP Ciechanów z  czasem 
20,01; 15 miejsce Bartłomiej Chruściel– KP 
PSP Ciechanów z czasem 20,03.

3. Dwubój pożarniczy – klasyfikacja indy-
widualna: 1 miejsce Rafał Zielony– KP PSP Ko-

zienice z  łącznym czasem 33,92; 2 miejsce 
Sebastian Macfałda – KP PSP Ciechanów 
z  łącznym czasem 34,41; 3 miejsce Jacek 
Bierkat KM PSP Siedlce z łącznym czasem 
34,48; 8 miejsce Sławomir Skibiński – KP 
PSP Ciechanów z łącznym czasem 36,05; 13 
miejsce Michał Budnicki – KP PSP Ciecha-
nów z łącznym czasem 38,65. 

Do udziału w  Turnieju zgłosiło się 62 
zawodników z  11 komend powiatowych 
i  miejskich z  terenu województwa mazo-
wieckiego, reprezentujących: Ciechanów, 
Kozienice, Łosice, Ostrołękę, Ostrów Ma-
zowiecka, Płońsk, Pruszków, Siedlce, Soko-
łów Podlaski, m.st. Warszawę JRG 7 i Zwo-
leń.

O  wysportowaniu i  harcie ducha straża-
ków z  Ciechanowa świadczy też ich udział 
w nietypowym biegu. Cezary Kurjata i Sławo-
mir Skibiński wzięli udział w Grom Challenge, 
który odbywał się 5 września w miejscowości 
Czerwony Bór. Ideą zawodów jest popularyza-
cja służby wojskowej, patriotyzmu i unikalna 
szansa doświadczenia wyb ranych elementów 
prawdziwej selekcji na trasie przygotowanej 
przez komandosów GROM. Trasa biegu li-
czyła w  tym roku około 26 kilometrów, Na 
uczestników czekały stawy, bagna, rowy me-
lioracyjne, błoto, trzęsawiska, zarośla, prze-
szkody sztuczne i  naturalne a  także punkty 
kontrolne i zadania od instruktorów na trasie. 
Do ostatniej chwili zawodnicy nie wiedzieli 

co ich czeka. Tym razem nasi zawod-
nicy musieli wykonać m.in.: węzły ra-
townicze, zaopatrzeć ranę postrzałową 

klatki piersiowej, tamować krwotok tęt-
niczy, strzelać do celu z  broni palnej a  także 
zapamiętywać na trasie ciągi liczb. Zawodnicy 
musieli biec z  plecakami, w  mundurach lub 
kombinezonach ochronnych, w butach ponad 
kostkę. Dokładna długość trasy jest ujawniana 
w dniu biegu. Mimo, iż pokonanie tak długiej 
i  skomplikowanej trasy było ogromnym wy-
siłkiem, to dla każdego uczestnika stanowiło 
także wielką przygodę.

 
Strażacy z Ciechanowa mimo, iż był to ich 

debiut w  tym biegu zajęli 8 miejsce. W  przy-
szłym roku planują powalczyć o  dużo lepszą 
lokatę.

BTW

Strażacy pokazali swoje umiejętności!

Strażacy podczas zawodów w Ciechanowie

Trasa biegu obfitowała w bardzo trudne zadania do wykonania
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Zespół „Wiarus” z  DPS „Kombatant” 
od kilku miesięcy przygotowywał się 
do występu w  III Ostrowskim Festiwalu 
Piosenki Odczarowanej Osób Niepełno-
sprawnych. Tym razem spotkanie odbyło 
się pod hasłem „Śpiewajmy Mu” i  było 
związane z  obchodami Roku Św. Jana 
Pawła II. 

Artyści z „Kombatanta” przedstawili 2 pie-
śni wykonywane na szlaku pielgrzymkowym 
Ojca Świętego w  Polsce przez górali. Były to: 
„Syćko se Wam zycom” oraz „Polana, polana” 
w  aranżacji muzycznej znanego ciechanow-
skiego muzyka Jerzego Szpojankowskiego. 
Zespół skorzystał także z  dobroci Pani Rity 
Tarczyńskiej - kierownik LZA Ciechanów, 
która pomogła seniorom w  doborze stosow-

nych strojów. Wszystkie te elementy sprawiły, 
że zespół po raz trzeci przywiózł nagrodę, tym 
razem specjalną! Mimo, że stukilometrowy 
wyjazd, w  upalny sierpniowy dzień wymagał 
sporego wysiłku, to mieszkańcy wrócili bardzo 
zadowoleni i dowartościowani. 

My również gratulujemy artystom.

BTW

Nagroda po raz trzeci

Z  mieszkańcami Domu Pomocy Społecz-
nej „Kombatant” w  Ciechanowie spotkali 
się przedstawiciel samorządu powiatowe-
go i  policji, aby uczulić ich na niebezpie-
czeństwa, jakie grożą osobom starszym. 27 
sierpnia br.  w placówce gościli: Jolanta Bym 
– rzecznik prasowy Komendy Powiatowej 
Policji w Ciechanowie oraz Łukasz Kapczyń-
ski – lider Mazowieckiej Akademii Seniora, 
a jednocześnie członek Zarządu Powiatu. 

Spotkanie było pogadanką na temat popra-
wy bezpieczeństwa osób starszych i niepełno-
sprawnych, zagrożenia oszustwem na tzw. me-
todę „na wnuczka” oraz bezpieczeństwa osób 
starszych w  ruchu drogowym. Mieszkańcy 
z dużym zaciekawieniem wysłuchali  wykładu, 
a później wywiązała się interesująca dyskusja. 

Spotkanie odbyło się w ramach zajęć Mazo-
wieckiej Akademii Seniora. Nie było ostatnim, 
gdyż Akademia będzie cyklicznie powtarzać 
wykłady.

BTW

W „Kombatancie”  
o bezpieczeństwie seniorów

Spotkanie w DPS “Kombatant” nt. bezpieczeństwa seniorów
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Ostatnie miesiące w  Polsce, to ciągłe do-
niesienia o przypadkach zatruć narkotyka-
mi, tzw. dopalaczami. Tylko w wakacje do 
szpitali trafiło kilkadziesiąt osób z ostrym 
zatruciem organizmu. Policjanci wciąż 
apelują i ostrzegają, aby nie kupować i nie 
zażywać takich substancji. Producenci 
i  sprzedawcy dopalaczy kierują się przede 
wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie 
życie. Sprzedając dopalacze - sprzedają 
śmierć!

W  mediach pojawiły się filmy o  tym, jak 
groźne są narkotyki i  dopalacze. W  filmach 
wypowiadali się młodzi ludzie, którzy w opar-
ciu o własne doświadczenie i posiadaną wiedzę 
przestrzegali przed ich zażywaniem. Materiały 
filmowe prezentowane są również w  kampa-
niach społecznych. 

Czym są osławione już Dopalacze? Środki 
tego rodzaju są produkowane głównie po to, 
aby ominąć obowiązujące zakazy antynarko-
tykowe, stąd ich skład chemiczny ulega ciągłej 
ewolucji. Ponadto producenci tego rodzaju 
środków nie podają zwykle ich pełnego składu 
chemicznego, zaś potencjalnych związków che-
micznych o  działaniu psychoaktywnym, które 
stosunkowo łatwo jest otrzymać, jest co naj-
mniej 12 tysięcy. W literaturze przedmiotu jest 
niewiele systematycznych badań nad rzeczywi-
stym składem tych produktów. W  większości 
są to jedynie dane przyczynkowe, oparte na 
analizie produktów, których spożywanie spo-
wodowało czyjś ciężki uszczerbek na zdrowiu. 
W literaturze na temat składu dopalaczy poja-
wiają się także przypuszczenia, oparte na ogól-
nej wiedzy o znanych ludzkości związkach che-
micznych i  roślinach wywołujących określone 
efekty narkotyczne. W Unii Europejskiej w  la-
tach 90. XX wieku Europejskie Centrum Moni-
torowania Narkotyków i Narkomanii (EMCD-
DA) wdrożyło system wczesnego ostrzegania, 
który gromadzi informacje z  poszczególnych 
krajów i  wydaje rekomendacje wprowadzenia 
(bądź nie) zakazu produkcji i  użycia nowych, 
pojawiających się na rynku substancji psycho-
aktywnych. Do końca 2009 roku system ten 
odnotował 90 różnych związków chemicznych.

Generalnie komercyjne postacie designer 
drugs można podzielić na 3 grupy:

- środki pochodzenia głównie roślinne-
go (susze, kadzidełka), które stosuje się tak jak 
tytoń (pali w fajkach, czy wykonuje z nich tzw. 
skręty) lub spala w  pomieszczeniu tak jak ka-
dzidełka, mające w sposób legalny powodować 
efekty zbliżone do palenia marihuany czy opium; 
preparaty te bywają czasami wzmacniane synte-
tycznymi kannabinoidami lub innymi związka-
mi chemicznymi; w krajach anglosaskich są one 
łącznie nazywane spice od jednego z najbardziej 
popularnych produktów tego rodzaju;

- środki pochodzenia głównie syntetyczne-
go, sprzedawane w  formie tabletek (tzw. party 
pills) lub proszków w torebkach, które zawiera-

ją zazwyczaj rozmaite mieszanki różnych grup 
związków działających psychoaktywnie: stymu-
lantów, opioidów, halucynogenów, dysocjan-
tów, empatogenów itp.;

- środki syntetyczne zawierające jedną, kon-
kretną substancję, która (jeszcze) nie jest zaka-
zana, sprzedawane w postaci znaczków do liza-
nia, małych pigułek i w innych formach; środki 
te są stosunkowo najmniej popularne.

Zabezpieczony w tym roku przez policjan-
tów w kraju tzw. “Mocarz” ma postać zielonego 
suszu roślinnego przeznaczonego do palenia. 
Przeprowadzone badania wykryły w  nim syn-
tetyczne kanabinoidy, po wypaleniu których 
występują efekty bardzo podobne do tych, jakie 
wywołuje marihuana i  haszysz, tyle że nawet 
kilkaset razy silniejsze. Efektem ich zażycia są 
m.in. zmiana nastroju i  samopoczucia, błogo-
stan, euforia, halucynacje, czasami depresja, 
apatia i  urojenia. Następuje wzrost ciśnienia 
krwi, tachykardia, przekrwienie gałek ocznych, 
zaburzenia koordynacji ruchowej, zawroty gło-
wy, zaburzenia uwagi, wysuszenia śluzówek. 
Zagrożona jest szczególnie młodzież, u  której 
po przyjęciu tych substancji najczęściej docho-
dzi do trwałych zmian funkcji ośrodkowego 
układu nerwowego. Badania wskazują na dwu-
krotnie większe zagrożenie wystąpienia psycho-
zy schizofrenicznej. Większość dopalaczy ma 
postać tabletek lub mieszanek do palenia.

Ich produkcja, sprzedaż i  reklamowanie są 

w  Polsce ustawowo zakazane! Zwalczając ten 
proceder Policja współpracuje z Państwową In-
spekcją Sanitarną. Każda informacja wpływają-
ca do Policji o miejscach, w których może być 
prowadzona sprzedaż dopalaczy jest dokład-
nie sprawdzana. Policjanci regularnie asystują 
pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
przy kontrolach punktów sprzedaży dopalaczy 
oraz zabezpieczeniu podejrzanych specyfików, 
które następnie są poddawane szczegółowym 
badaniom.

Bardzo ważne jest uświadomienie młodym 
ludziom, że dopalacze to trucizna i zażywnie ich 
może wiązać się z poważnym ryzykiem. Reaguj-
my, jeśli w naszym towarzystwie ktoś zamierza 
zażyć te substancje i  stanowczo odmawiajmy, 
gdy nas do tego namawia. Nie warto ryzykować 
własnego życia!

Stąd apel, szczególnie do młodych ludzi, aby 
nie kupowali substancji niewiadomego pocho-
dzenia oraz do dorosłych, aby zwrócili szczegól-
ną uwagę na osoby niepełnoletnie i młodzież.

Producenci cały czas modyfikują skład che-
miczny dopalaczy. Często mieszkanki te oka-
zują się śmiertelne dla organizmu. Zwracajmy 
uwagę na zachowanie naszych najbliższych, 
na środowisko, w  jakim przebywają. Wystar-
czy naprawdę chwila, by doszło do tragedii, ale 
wystarczy jedna decyzja, by zapobiec, by po-
móc, by uratować. Apelujemy o przekazywanie 
wszelkich informacji o  dopalaczach do każdej 
najbliższej jednostki Policji.

Prosimy, aby rodzice zwracali szczególną 
uwagę, czy opisane efekty zachowania po do-
palaczach nie występują u  ich dzieci. Podob-
nie, jak znaleziony w  mieszkaniu, czy ubraniu 
dziecka susz roślinny, może to być sygnałem, że 
dziecko zażywa narkotyki. Wtedy, aby zapobiec 
najgorszemu, konieczna jest właściwa i  szybka 
reakcja.

Przypomnijmy, iż przypadki zatruć dopa-
laczami odnotowano także na północnym Ma-
zowszu. 

„Nastolatek na dopalaczach trafił do szpita-
la. To już kolejna ofiara dopalaczy w  powiecie 
ciechanowskim. Jak ustaliła policja 15- latek 
zapalił niewielka ilość nieznanej substancji, po 
którym stracił przytomność. Ocknął się dopiero 
w karetce pogotowia. Środki odurzające dał mu 
jego kolega również 15-latek.” – informowała 
Jolanta Bym z  ciechanowskiej policji. „23-lat-
ka zabił Czeszący grzebień. Damianowi stanęło 
serce. 23-latek ze Słotwina zażył susz, który był 
ewidentnym dopalaczem. Z  opakowania moż-
na było się dowiedzieć, że zabójczą substancją 
dla młodego mężczyzny okazał się Czeszący 
grzebień”….. „Po raz kolejny w  sklepie w  cen-
trum Mławy pracownicy Powiatowej Stacji Sa-
nitarno-Epidemiologicznej wykryli podejrzane 
substancje, najprawdopodobniej dopalacze. 
– Zabezpieczono 8 rodzajów środków, w  sumie 
538 sztuk” – informuje Ewa Sztuba, dyrektor 
sanepidu…… ”Dopalacze były też w Pułtusku: 
Zażyli i w stanie ciężkim trafili do szpitala dwaj 
bracia (w wieku 35 i 29 lat). Młodszy z nich był 
w stanie krytycznym.. ....Czy w sklepie na Puł-
tuskiej w Ciechanowie sprzedawano dopalacze? 
Sprawdza to sanepid” (informacje na podsta-
wie przekazów w  lokalnych mediach)….Takie 
i  inne tytuły pojawiały się każdego dnia w  lo-
kalnej prasie. To może się zdarzyć blisko nas, 
a nawet u nas w domu.

Podobne substancje w  krajach anglosa-
skich są znane pod nazwą designer drugs, zaś 
w  krajach niemieckojęzycznych pod nazwą 
Designerdroge. Występowanie tzw. dopalaczy 
ma charakter ogólnoświatowy. Istnieją od co 
najmniej połowy lat 80. XX w., w Stanach Zjed-
noczonych, Kanadzie, Australii i  w  większości 
krajów Unii Europejskiej.

Barbara Tokarska - Wójciak

DOPALACZ TO TEŻ NARKOTYK! 
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Od 1 do 30 września, na placu przed po-
wiatową jednostką kultury witała nas insta-
lacja w  kształcie szeregu bomb lotniczych. 
Jest to ekspozycja pt. „1939”, a  została przy-
gotowana przez  Instytut Pamięci Narodowej 
w  Warszawie. Na „bombach” umieszczono 
archiwalne fotografie związane z  wrześniem 
1939 roku.

BTW

Przestrzeń 
przed PCKiSz 
poświęcona

 rocznicy wojny

Msza św. polowa, przemówienie prezy-
denta miasta Krzysztofa Kosińskiego, apel 
poległych oraz złożenie wiązanek kwiatów 
pod pomnikiem w  Kwaterze Wojska Pol-
skiego i Ofiar Terroru, znajdującego się  na 
cmentarzu komunalnym w  Ciechanowie, 
złożyły się 1 września  na obchody kolejnej 
rocznicy wybuchu II wojny światowej. 

Mszy św. koncelebrowanej przez ciecha-
nowskich proboszczów przewodniczył ks. pra-
łat Eugeniusz Graczyk. Przed mszą w swoim 
okolicznościowym przemówieniu prezydent 
powiedział m.in. - Jeśli chcemy pokoju, to za-
wsze należy szykować się do wojny, bo tak ma-
wia łacińskie przysłowie. I  dziś bardzo ważne 
jest bezpieczeństwo Polski w wymiarze europej-
skim, międzynarodowym. Dziś to bezpieczeń-
stwo jest uzależnione od tych wszystkich sojuszy, 
które mamy zawarte, od determinacji w ich re-
alizacji. Dziś musimy zrobić wszystko, żeby nasi 
zachodni partnerzy nie lekceważyli chociażby 
konfliktu ukraińsko-rosyjskiego, konfliktu który 
w sposób pośredni może oznaczać zagrożenie – 
podkreślił. 

W  uroczystości uczestniczyła duża grupa 
dzieci i młodzieży z ciechanowskich szkół, harce-
rze i uczniowie szkół mundurowych. Stacjonujący 

w  Przasnyszu 2. Ośrodek Radio-
elektroniczny zaciągnął wartę 
honorową przy pomniku i  przy 
nagrobkach poległych. Na uroczy-
stość przybyli kombatanci, przed-
stawiciele organizacji społecznych 
oraz tradycyjnie politycy i samo-
rządowcy. Oprawę muzyczną, jak 
zawsze zapewniła Orkiestra Dęta 
OSP w  Ciechanowie. Powiat cie-
chanowski podczas uroczystości 

reprezentował starosta Sławomir Morawski, który 
złożył kwiaty pod pomnikiem poległych oraz czło-
nek Zarządu Włodzimierz Fetliński.

A już kilka dni później, bo 17 września ob-
chodziliśmy kolejną 76. rocznicę napadu ZSRR 
na wschodnie tereny Polski. W ciągu kilku mie-
sięcy 1939 r. do sowieckiej niewoli trafiły dzie-
siątki tysięcy żołnierzy. Prawie 22 tysiące (blisko 
10 tys. oficerów) zostało zamordowanych w bar-

barzyński sposób w  Katyniu. Tysiące innych 
trafiło do łagrów. Hołd ofiarom agresji sowiec-
kiej podczas apelu 17 września br. złożyli przed-
stawiciele wielu środowisk, w tym kombatanci, 
młodzież i władze samorządowe.

Barbara Tokarska-Wójciak

Ciechanowianie uczcili bohaterów II wojny światowej

Przebieg uroczystości z okazji 76 rocznicy 
wybuchu II wojny światowej
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