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Wdobie ciągłych zmian, dotyczących zarówno przepisów prawa, zadań
oraz wymagań stawianych przedstawicielom władzy samorządo-

wej, szkolenia pracowników instytucji sektora finansów publicznych stają
się jednym z ważniejszych sposobów radzenia sobie z procesami imple-
mentacji nowych procesów.

Inwestowanie w rozwój kapitału ludzkiego i rozwój kluczowych kom-
petencji w procesie budowania gospodarki opartej na wiedzy jest priory-
tetowo traktowane, od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Przedmiotowe zmiany nie dotyczą tylko tego, co dzieje się w urzę-
dach administracji publicznej. Zmieniają się również oczekiwania miesz-
kańców społeczności lokalnych wobec tych, którzy w ich imieniu sprawują
władzę. Zmieniają się także formy komunikacji między mieszkańcami 
a urzędnikami, jak też ambicje i wyobrażenia, jak miejsce, w którym miesz-
kamy powinno wyglądać i funkcjonować.

Aby sprostać rosnącym wymaganiom, Urząd Gminy w Celestynowie
w połowie 2011 roku aplikował do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o przyznanie środków na realizację projektu „Profesjonalny
i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! Program modernizacji i pod-
niesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie”. 

Aplikacja została oceniona pozytywnie i projekt z dniem 1 stycznia
2012 roku wszedł w fazę realizacji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu V. Dobre
Rządzenie, Działania 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samo-
rządowej, Poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji sa-
morządowej. 

Realizacja projektu będzie trwała do sierpnia 2013 roku.

Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji zawodowych pra-
cowników Urzędu Gminy w Celestynowie i poprawa jakości funkcjono-
wania instytucji. W projekcie biorą udział pracownicy Urzędu, dla których
przygotowano szkolenia i kursy doskonalące umiejętności oraz podnoszące
wiedzę i kompetencje zawodowe. 

Tematyka zaplanowanych szkoleń jest odpowiedzią na potrzeby pra-
cowników i ambicję stworzenia urzędu, w którym załatwianie swoich
spraw jest szybkie, kompetentne i przyjazne. 

Wśród szkoleń znajdują się szkolenia dotyczące prawa administra-
cyjnego, zarządzania gminą, rachunkowości budżetowej, finansów pub-
licznych, ochrony środowiska, zarządzania kryzysowego oraz szkolenia ICT. 

W celu podniesienia umiejętności profesjonalnej obsługi klientów,
przygotowano również szkolenia tzw. miękkie, mające na celu podnosze-
nie kompetencji interpersonalnych i skutecznej, przyjaznej komunikacji.

Projekt zakłada, że udział w zaplanowanych formach kształcenia
wpłynie na poprawę obsługi klientów Urzędu, na wzrost odczucia kom-
fortu podczas korzystania z usług Urzędu.

W dalszej części projektu planowane jest również opracowanie pro-
cedury konsultacji społecznych, których celem jest zwiększenie komuni-
kacji między mieszkańcami a Urzędem Gminy poprzez informowanie
mieszkańców o istotnych dla nich sprawach oraz uzyskiwanie ich opinii.

Biuro projektu mieści się w siedzibie Urzędu Gminy w Celestynowie,
przy ul. Reguckiej 3.

Koordynatorka projektu: Ewa Baran
Specjalista ds. monitoringu i ewaluacji: Marta Sokołowska
Ogłoszenie i artykuł współfinansowane 
ze środków UE w ramach POKL.

Projekt „Profesjonalny i efektywny Urząd Gminy w Celestynowie! 
Program modernizacji i podniesienia jakości zarządzania w Urzędzie Gminy w Celestynowie” 

jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Ostatni 
lot Marszałka
Jacek Marszałek, mieszkający 
w Otwocku pilot, zginał tragicznie 
w katastrofie samolotu w sobotę, 
13 kwietnia, w powiecie sieradzkim. 
Był kapitanem statków pasażerskich 
w Eurolocie, wielkim miłośnikiem szybow-
nictwa - kierownikiem polskich ekip na Szy-
bowcowe Mistrzostwa Świata i Europy, 
a także oblatywaczem nowych konstrukcji
samolotów. Właśnie podczas przeprowadza-
nia testu certyfikacyjnego jednej z takich
maszyn, ultralekkiego Dedala KB, doszło do
tragicznego wypadku. Jacek Marszałek miał
50 lat, pozostawił żonę i dwie córki. 
O lotniczej pasji całej rodziny Marszałków 
pisaliśmy w sierpniu 2012 roku, w numerze
33 „Linii Otwockiej”. Tekst, zatytułowany
„Pod chmurami”, dostępny jest na stronie
www.linia.com.pl pds

Baczność! Flaga na maszt! 
– zakomenderował Bogdan Wiś-
niewski, prezes Regionalnej Sek-
cji Mazowieckiej Polskiego
Związku Żeglarzy Niepełnos-
prawnych w Otwocku. Szymek
Gajak ujął linkę i powoli, majesta-
tycznie, wciągnął flagę

Żeglarze i przyszli żeglarze niepełnosprawni
zainaugurowali w sobotę, 13 kwietnia, te-
goroczny program „Razem pod żaglami”,

sponsorowany przez ratusz otwocki. Gościny dla
tej uroczystości użyczyła stanica WOPR w Nad-
brzeżu. Nowicjusze, zanim wyjadą do Giżycka i za-
mustrują się na żaglówkach obowiązkowo musieli
przejść kurs ratownictwa wodnego i bezpiecz-
nego zachowania się na wodzie. I kurs taki prze-
prowadzili ratownicy z OSP Otwock Wielki. Uczuli
jak rzucać koło ratunkowe, jak mocować kapok,
jak ratować tonącego itp. Zademonstrowali też
swoje umiejętności ratownicze, przy wykorzysta-
niu katamaranu - chluby jednostki. 

Po tej widowiskowej demonstracji prezes
OSP w Otwocku Wielkim, Zdzisław Liwińczuk,
zaprosił wszystkich do stanicy, gdzie obejrzeli
film z różnych akcji ratowniczych z udziałem
swoich druhów-ratowników. Potem Grzegorz
Jakubowski, właściciel stuletniego jachtu s/y

Mahagoni, uczył przyszłych żeglarzywiązać
węzły, klarować liny i opowiedział o rejsie, który
ma odbyć się po jeziorach mazurskich w czer-
wcu, w ramach projektu „Razem pod żaglami”. 

Istnieje możliwość odpłatnego udziału 
w tym projekcie. Informacje, szczegóły, zapisy:
intergazeg@wp.pl 

Pierwszego czerwca rejs na s/y Mahagonii,
w którym weźmie udział 8 osób (osoby nie-
pełnosprawne z opiekunami).  Rejs będzie ty-
powo szkoleniowy, nie turystyczny. Będą wachty
(pokładowa, nawigacyjna, kambuzowa). Pod
nadzorem etatowej załogi, żglarze niepełnos-
prawni będą wykonywali czynności związane 
z pracą na płynącym w rejsie żaglowcu. 

W sezonie przewidziane są 4 czternas-
todniowe rejsy. Uczestnicy popłyną na jach-
tach kabinowych z pełnym wyposażeniem, 
w rejsy po Krainie Wielkich Jezior Mazurskich.
Terminy rejsów:
� rejs nr.1 - 15-06-2013 - 28-04-2013 
� rejs nr.2 - 01-07-2013 - 14-10-2013 
� rejs nr.3 - 16-07-2013 - 29-07-2013 
� rejs nr.4 - 01-08-2013 - 14-08-2013

– Odbywać się też będą wyprawy kajakowe
na „Łabędzim szlaku” i wiele innych atrakcji – pod-
kreśla inicjator żeglarskiej przygody dla osób nie-
pełnosprawnych a też przywróceniu ich do
aktywnego życia – Bogdan Wiśniewski. Kama

Razem pod żaglami

Żeglarze niepełnosprawni, strażacy oraz zaproszeni goście wzięli udział w szkoleniu, które prowadził dh. Zdzisław Litwińczuk (z lewej)
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Uczono udzielania pierwszej pomocy 
i ratowania tonącego człowieka

ŻAGIEL – rodzaj pędnika wiatrowego stosowanego do napędów żaglowców, jachtów, bojerów, żaglowozów itd. 
Jest to odpowiednio ukształtowany płat tkaniny (ew. innego tworzywa) rozpięty na omasztowaniu jednostek żaglowych, stawiany fałami, 
a kierowany szotami lub brasami (wszystko najczęściej przy użyciu wielu lin pomocniczych)




