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Mural według projektu Michała Kowalczyka 
– inspirowany dziełem Bolesława Biegasa 
„Wątpliwe pytania” na budynku PCKiSz  
w Ciechanowie

Rekordowa liczba wystawców  
na Subregionalnych Targach Edukacji i Pracy 2017

Pod patronatem starosty ciechanowskiego Sławomira Morawskiego oraz honoro-
wym patronatem marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, 11 kwietnia 
br. w Ciechanowie odbyły się IX Subregionalne Targi Edukacji i Pracy. W imprezie 
wzięła udział duża grupa wystawców, bo aż 82, a wśród nich: szkoły policealne, szko-
ły ponadgimnazjalne, uczelnie  
i szkoły wyższe, jednostki 
szkoleniowe,  pracodawcy i in-
stytucje oraz urzędy. 

Reprezentanci Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie zachęcali młodzież  
z ciechanowskich gimnazjów do nauki w ich szkoleWięcej str. 11-12

Impreza jak co roku cieszyła się dużą 
popularnością wśród młodych ludzi.  
W ciągu czterech godzin Targów, halę 
sportową przy ul. 17 Stycznia odwiedziło 
ponad trzy tysiące osób. Byli to głównie 
uczniowie, którzy muszą wybrać szko-
łę ponadgimnazjalną lub uczelnię wyż-
szą, ale również osoby bezrobotne z re-
jonu, które miały możliwość rozmowy  
z pośrednikiem pracy i zapoznania się  
z ofertami pracy. Imprezą towarzyszącą 
tegorocznej prezentacji edukacyjnej były 
warsztaty dla młodzieży.

Sejm uczcił  
Bolesława Biegasa

Z okazji 140. rocznicy urodzin Bolesława Biega-
sa (1877-1954) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, na 
ostatnim posiedzeniu uczcił Uchwałą jego pamięć  
i wyraził uznanie dla jego artystycznego dorobku.

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej  
w Ciechanowie sporo czyni, aby upamiętnić Bolesława Biegasa.  
W 2012 r. powstała pierwsza na świecie Galeria im. Bolesława  Biegasa, 
gdzie zorganizowano już dwie wystawy dzieł tego artysty (2012, 2014). 
Razem z TMZC odsłonięto pamiątkową tablicę (2014), a na elewacji bu-
dynku tej instytucji, odsłonięto w 2016 r. okazały mural inspirowany ob-
razem Bolesława Biegasa „Wątpliwe pytania”.

Red.
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Dekada Ciechanów 
już otwarta

Jedenasty obiekt należący do sieci centrów 
handlowych realizowanych przez spółkę De-
kada SA, został otwarty 31 marca 2017 r.  
w Ciechanowie. To zintegrowane centrum 
handlowo-komunikacyjne, łączące pasaż han-
dlowy z dworcem autobusowym Mobilis Gro-
up PKS Ciechanów.  

W uroczystym otwarciu Dekady uczestniczył starosta cie-
chanowski Sławomir Morawski, który razem z prezydentem 
miasta Krzysztofem Kosińskim i gospodarzami obiektu prze-
ciął wstęgę. Modlitwę wygłosił proboszcz parafii św. Józefa 
ks. Zbigniew Adamkowski.

Moment przecięcia wstęgi otwierającej centrum Dekada. Od lewej: 
konferansjer, Aleksander Walczak prezes Dekada SA, prezydent  
Ciechanowa Krzysztof Kosiński, starosta ciechanowski Sławomir 
Morawski, Paweł Natkowski prezes Zarządu PKS Ciechanów, przed-
stawicielka Dekady SA, prof. Adam Myjak, ks. Zbigniew Adamkowski

Dekada Ciechanów pełni funkcję dworca autobusowego, 
węzła komunikacyjnego, będąc jednocześnie miejscem prze-
znaczonym do szybkich, wygodnych zakupów. Obiekt zlokali-
zowany jest przy jednej z głównych arterii miasta, ul. Sienkie-
wicza. Za zarządzanie częścią komercyjną odpowiada spółka 
Dekada SA, natomiast częścią dworcową – Mobilis Group. 

Projekt Dekady Ciechanów został opracowany z myślą  
o stworzeniu przyjaznej i wygodnej przestrzeni publicznej, 
integrującej handel oraz transport. Mieszkańcy Ciechanowa 
oraz przyjezdni mają możliwość dokonania w centrum szyb-
kich zakupów w drodze z pracy bądź w podróży. Wejścia  
do poszczególnych sklepów dostępne są z poziomu ulicy,  
co znacznie poprawia komfort dokonywania zakupów. Osob-
ne wejście, zlokalizowane od strony wiat przystankowych, 
posiada także Dworzec Autobusowy Mobilis Group PKS Cie-
chanów, co ułatwi przemieszczanie się pasażerów.

W pomieszczeniach dworcowych, o powierzchni blisko  
85 mkw., znajdują się m.in. poczekalnia dla pasażerów oraz kasy 
biletowe, które otwarte są w dni robocze w godzinach: 7.30-15.00, 
i gdzie prowadzona jest m.in. sprzedaż biletów miesięcznych. 

Przed budynkiem ciechanowskiej Dekady ustawiona została 
rzeźba autorstwa wybitnego, wielokrotnie nagradzanego, współ-
czesnego artysty – profesora Adama Myjaka (artysta był obecny 
podczas otwarcia obiektu i odsłonięcia rzeźby). To już jedenaste 
dzieło sztuki tego rzeźbiarza, które umieszczono przed kolejnym 
centrum handlowym pod szyldem Dekada w ramach przedsię-
wzięcia art&business, zainicjowanego przez spółkę Dekada SA.

BTW

21 marca – W akcji „spoKREWnieni służbą” zebrano 27 litrów 
krwi. Na placu w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie, 
w specjalnym autobusie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa, 
można było oddać krew, 
która niejednokrotnie ra-
tuje ludzkie życie. W akcji 
wzięło udział 65 osób. Włą-
czyła się w nią młodzież ze 
szkoły mundurowej, Straż 
Miejska, a także miesz-
kańcy Ciechanowa.  Krew 
można było też oddawać 
podczas akcji w każdym 
województwie przez cały 
marzec. 

28 marca  Kiermasz ozdób związanych ze Świętami Wielka-
nocnymi przygotował w Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Ciechanowie. Można było kupić 
na nim małe dzieła sztuki, które mogą zdobić nasz dom podczas 
tych świąt. Jak informuje Marietta Bogucka  kierownik WTZ, 
takie kiermasze odbywają się dwa razy w roku, przed Świętami 

Bożego Narodzenia 
i Świętami Wielka-
nocnymi. Dochód ze 
sprzedaży przezna-
czany jest na potrze-
by podopiecznych: 
wycieczki i wyjazdy 
rekreacyjne. Warto  
dodać, że sprzedawa- 
ne są wtedy wszyst-
kie ozdoby przygo-
towane przez podo- 
piecznych Warsztatu. 

28 marca – Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko 
i dyrektor mazowieckiego NFZ Filip Nowak wyjaśniali w Cie-
chanowie, jak ma wyglądać reforma służby zdrowia. Rządowy 
projekt dotyczy utworzenia systemu podstawowego szpitalne-
go zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, czyli tzw. sieci 
szpitali. Znajdą się w niej placówki, które od co najmniej dwóch 
lat mają umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i w których 
funkcjonuje izba przyjęć albo szpitalny oddział ratunkowy. Dru-
giego warunku nie będą musiały spełnić jedynie szpitale ogól-
nopolskie, onkologiczne i pulmonologiczne. 

29 marca – Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian 
Banaś, na wniosek dyrektora Izby Administracji Skarbowej  
w Warszawie Pawła Cybulskiego, powołał Zbigniewa Grzymałę 
na stanowisko naczelnika Urzędu Skarbowego w Ciechanowie. 
Od maja zeszłego roku Z. Grzymała pełnił obowiązki naczelnika 
tego urzędu (po przejściu na emeryturę Elizy Sepełowskiej, któ-
ra naczelnikiem ciechanowskiej skarbówki była ponad 21 lat). 
Zastępcą naczelnika US pozostaje Marek Saganek.

1 kwietnia – Wojewoda ustalił koszt metra odtworzenio-
wego mieszkań. Od 1 kwietnia 2017 r. do 30 września 2017 r. 
wskaźnik przeliczeniowy będzie wynosił 3 729,55 zł dla woje-
wództwa mazowieckiego, z wyłączeniem miasta stołecznego 
Warszawy i 5 722,18 zł dla miasta stołecznego Warszawy. War-
tość wskaźnika ma znaczenie m.in. dla ustalania stawek czyn-
szu lokali mieszkalnych, kaucji i dodatków mieszkaniowych. 
Jest też istotna w przypadku ubiegania się o kredyt w ramach 
rządowego programu „Mieszkanie dla młodych”.

BTW

Wydarzyło się:

Honorowi krwiodawcy oddając krew 
ratują życie

Małe dzieła sztuki można było kupić  
na kiermaszu w Szpitalu w Ciechanowie
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tych zadań w powiecie ciechanowskim  w 2017 roku. 
Uchwała przyjęta jednomyślnie, głosowało 21 radnych.

• dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych 
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – 
Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkól ponadpodsta-
wowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r.  
do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Uchwała przyjęta jednomyślnie, głosowało 21 radnych.

• rozpatrzenia skargi A.K. na działalność Starosty Ciechanow-
skiego  „w związku z niespełnieniem /…/ zapisów ustawy  
o dostępie do informacji publicznej”. 
Skarga została uznana przez radnych za bezzasadną.

• zmiany uchwały Nr V/1/6/14 Rady powiatu Ciechanow-
skiego z dnia 28 listopada 2014 w sprawie powołania stałych 
Komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego, określenia przed-
miotu ich działania, ustalenia liczby członków i składu oso-
bowego.
Uchwała została przyjęta jednomyślnie, głosowało 21 radnych.

• zmiany uchwały nr 1/V/1/7/14 Rady Powiatu Ciechanow-
skiego z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wyboru przewod-
niczących stałych Komisji  Rady Powiatu ciechanowskiego.
Głosami radnych (13 gł. za, przy 7 wstrzymujących się) no-
wym przewodniczącym Komisji Budżetowo-Finansowej zo-
stał Włodzimierz Drążek. 

• zmiany uchwały nr V/2/17/14 rady Powiatu z dnia 20 grud-
nia 2014 roku w sprawie powołania i ustalenia składu osobo-
wego Komisji Rewizyjnej. Decyzją radnych (17 głosów za, 
przy 3 wstrzymujących się) członkiem Komisji Rewizyjnej 
został Włodzimierz Drążek.

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Starosta S. Morawski odnosząc się do interpelacji zgłoszo-

nych przez radnych: Wiesławę Gąsiorowską, Adama Krzemiń-
skiego, Łukasza Lewandowskiego i Ewę Gładysz, poinformował 
że droga łącząca Sarnową Górę z Gołotczyzną jest drogą żwiro-
wą i w miarę potrzeb jest naprawiana na bieżąco. W tym roku 
nie przewiduje się, poza bieżącym utrzymaniem, przebudowy 
tej drogi. Będą tam jednak wykonywane naprawy, polegające 
na wyrównywaniu nawierzchni i uzupełnianie ubytków żwirem.

Obradowali radni powiatu ciechanowskiego
Sesję otworzył przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski, który powitał wszystkich zebra-

nych: radnych, Zarząd Powiatu, dyrektorów i kierowników jednostek powiatowych, zaproszonych 
gości i media. Obrady rozpoczęły się stałymi punktami: stwierdzeniem prawomocności i otwarciem  
sesji, przedstawieniem porządku obrad, do którego włączone zostały 3 nowe punkty i przyjęciem  
protokołów z  dwóch poprzednich sesji Rady Powiatu.

Na sesji nowy radny  Włodzimierz Drążek złożył ślubowa-
nie i zasiadł w gronie radnych powiatu ciechanowskiego. Rad-
ny Włodzimierz Drążek pochodzi z Sońska i wszedł do Rady 
Powiatu w miejsce radnej Anny Żebrowskiej, która została po-
wołana na stanowisko zastępcy prezydenta Ciechanowa. W ten 
sposób Włodzimierz Drążek z Sońska oficjalnie uzupełnił skład 
Rady Powiatu Ciechanowskiego. 

– Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obo-
wiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów 
Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, 
wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać 
Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopo-
móż Bóg – ślubował radny Drążek.

W Radzie Powiatu Ciechanowskiego został przewodniczą-
cym Komisji Budżetowo-Finansowej oraz członkiem Komisji 
Rewizyjnej. 

Była to już czwarta zmiana w składzie Rady Powiatu Cie-
chanowskiego tej kadencji. Na początku kadencji Ewa Mucha 
zastąpiła wybranego na burmistrza Glinojecka Waldemara Go-
dlewskiego, miejsce Anny Cicholskiej, która została posłanką 
zajął Janusz Sosnowski, a mandat po zmarłym Marku Milew-
skim objęła Agnieszka Bukowska.

Kolejne punkty sesji dotyczyły: 
• sprawozdania starosty z działalności Zarządu Powiatu  

w okresie między sesjami,
• wystąpienia Andrzeja Kamasy - dyrektora Specjalistycznego 

Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie na temat funkcjono-
wania szpitala (o tym piszemy na str. 4). 

• wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organi-
zacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości, 

• interpelacji i zapytań, które dotyczyły głównie remontów 
dróg powiatowych oraz niebezpiecznego wyjazdu przy  
ul. Sienkiewicza i ustawy o wycince drzew.
Następnie kierownicy jednostek powiatowych i służb 

przedstawili sprawozdania z pracy podległych jednostek. 
Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomo-

cy Rodzinie w 2016 roku przedstawiła Anna Karaś  kierownik 
PCPR; informację Komendanta Powiatowego Policji w Ciecha-
nowie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanow-
skiego oraz na terenie miasta Ciechanowa w 2016 roku zapre-

zentował Komendant Powiatowy Policji 
mł. ins. Grzegorz Grabowski; a informa-
cję z działalności Powiatowego Urzędu 
Pracy  w Ciechanowie w 2016 roku dy-
rektor Elżbieta Latko. 

Radni rozpatrzyli i przyjęli także 
sprawozdanie z wysokości średnich wy-
nagrodzeń  nauczycieli na poszczegól-
nych stopniach awansu zawodowego  
w szkołach prowadzonych przez Powiat 
Ciechanowski. 

Rajcy podczas marcowej sesji  przyjęli uchwały w spra-
wach: 
• określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawo-

dowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabili-
tacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację  

Anna Karaś kierownik 
PCPR w Ciechanowie

Radny Włodzimierz Drążek
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Szpital zatrudnia 1 145 osób, w tym: 145 lekarzy, 491 pielę-
gniarek i 49 położnych. Ciechanowski szpital dysponuje 564 łóż-
kami. Jego organem założycielskim jest samorząd województwa 
mazowieckiego.

Jak podkreślił dyrektor Kamasa – pacjentom oferuje nowo-
czesną  diagnostykę i terapię. Wykonuje wysokospecjalistyczne 
usługi medyczne w 22 oddziałach szpitalnych i 40 poradniach 
specjalistycznych (aktualnie, z powodu braku lekarzy specjali-
stów, zawieszona jest działalność poradni: neurologicznej i pul-
monologicznej dla dzieci oraz chirurgii naczyniowej i chirurgii 
onkologicznej). – Świadczenia medyczne, wykonujemy bezpłatnie, 
w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyspo-
nujemy siecią nowoczesnych zakładów diagnostycznych. Nasze 
laboratoria posiadają certyfikaty jakości świadczonych usług.  
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej oferujemy usługi leka-
rza rodzinnego – dodał dyrektor.

Placówka udziela 
świadczeń zdrowotnych 
dla około 600 tys. ubez-
pieczonych z rejonu 
północnego Mazowsza  
w zakresie: pediatrii, chi-
rurgii ogólnej, dziecięcej 
i urazowej, neurologii, 
ginekologii i położnictwa, 
rehabilitacji, kardiologii, 
neonatologii, laryngo-
logii, okulistyki, endo-
krynologii, diabetologii, 
hematologii, onkologii, 
intensywnej terapii i anestezjologii, urologii, dializoterapii, der-
matologii, pulmonologii, chorób zakaźnych, psychiatrii oraz 
opieki terminalnej. Pacjentom wymagającym natychmiastowej 
pomocy doraźnej opiekę zapewnia Szpitalny Oddział Ratunko-
wy. Nad całodobowym bezpieczeństwem mieszkańców regionu, 

Podobnie wygląda sprawa innych 
zgłoszonych przez radnych fragmen-
tów dróg: Gąsocin – Sońsk, Ojrzeń-No-
we Miasto i budowy ścieżki rowerowej 
w stronę wiaduktu w Sońsku. Powiat 
nie przewiduje inwestycji na tych od-
cinkach dróg w tym roku, gdyż prowa-
dzi dwie ważne inwestycje na terenie 
gminy Sońsk – przebudowę ul. Głów-
nej w Gąsocinie i przebudowę około 2 

km odcinka drogi od Chrościc do skrzyżowania z drogą Ojrzeń 
– Gąsocin.

Odnosząc się do sprawy nagminnego wycinania drzew na 

posesjach i w lasach, starosta poinformował, że z posiadanych 
obecnie informacji wynika, iż na terenie powiatu ciechanowskie-
go miała miejsce wycinka drzew w lesie na obszarze 660 arów. 
W tej sprawie zostało skierowane pismo do Nadleśnictwa Cie-
chanów i Starostwo oczekuje na odpowiedź leśniczych. Pozosta-
łe wycinki odbyły się na prywatnych posesjach, co dopuszcza 
ustawa. 

Problem niebezpiecznego wyjazdu z parkingu przy ul. Sien-
kiewicza (rejon dużego sklepu jednej z sieci) zostanie skierowa-
ny do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Warszawie. 

BTW

Sytuacja Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 
w Ciechanowie tematem sesji Rady Powiatu

Informację przedstawił dyrektor Andrzej Kamasa. W 2016 roku szpital wykonał 30 967 hospita-
lizacji. Udzielił 149 425 specjalistycznych porad ambulatoryjnych. Wykonał 578 903 badań labo-
ratoryjnych dla szpitala i 21 473 badań dla kontrahentów. Ponad 5 600 razy wyjeżdżało pogotowie. 
Urodziło się w nim 908 dzieci.

czuwają zespoły medyczne w trzech karetkach systemowych 
(jedna specjalistyczna i dwie podstawowe). Świadczy również, 
usługi transportu sanitarnego. Na terenie szpitala, znajduje się  
lądowisko dla śmigłowców ratownictwa medycznego.

Jak dodał dyrektor A. Kamasa – oddziały posiadają akredy-
tację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego dla lekarzy. 
Współpracują w kształceniu praktycznym z Instytutem Ochrony 
Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. 
– Od 18 kwietnia 2005 roku, Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 
w Ciechanowie posiada CERTYFIKAT ISO. Uzyskanie certyfika-
tu, mobilizuje nas do zapewnienia wysokiego poziomu medycznego, 
etycznego i organizacyjnego świadczonych usług – podkreślił.

Pytania radnych do dyrektora placówki dotyczyły m.in. przy-
gotowań do realizacji ustawy o nowej sieci szpitali w Polsce; 
redukcji etatów; działalności poradni specjalistycznych; niskiej 
jakości badań mammograficznych kobiet; długiego czasu ocze-
kiwania na badania cytologiczne; braku chirurga naczyniowe-
go w szpitalu; zwiększania kosztów poprzez wyjazdy karetek  
z ratownikiem do ciężko chorych pacjentów i braku ich decyzyj-
ności; obciążania pielęgniarek dodatkowymi zadaniami, np. roz-
noszeniem posiłków czy wykonywaniem inwentaryzacji sprzętu  
i leków; braku wzorcowego hospicjum. Na wszystkie pytania dy-
rektor udzielił odpowiedzi. Według jego informacji na badania 
cytologiczne pacjentki oczkują średnio 30 dni, co jest średnią 
krajową, a wykonywanie tych badań przez położne jest według 
dyrektora do rozważenia; zabiegi z chirurgii naczyniowej są wy-
konywane przez lekarza z zewnątrz, np. wykonywanie przetok 
do dializ; co do jakości badań onkologicznych żaden lekarz nie 
wnosił dotąd uwag; w poradniach specjalistycznych jest możli-
wość wyboru lekarza; o tym jaka karetka wyjeżdża do pacjenta 
decyduje dyspozytor, a nie szpital; wykonywanie inwentaryzacji 
przez pielęgniarki jest elementem ich pracy; warunki Hospicjum 
poprawią się, gdyż zostało ono przeniesione do budynku głów-
nego szpitala; nie planuje się redukcji etatów, raczej zwolnienia 
grupowe. 

BTW

Sławomir Morawski  
starosta ciechanowski

Andrzej Kamasa – dyrektor Szpitala 
Woj. w Ciechanowie
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Półtora roku temu niedaleko tego 

miejsca z prezydentem podpisywa-

liśmy porozumienie o przebudowie 

ulicy Sońskiej. Obietnica jest w trak-

cie realizacji, w tym roku zostanie 

zrealizowana w całości. Cieszę się, 

że udało nam się porozumieć, pozy-

skać środki i zapewnić własny wkład 

– podkreślił starosta  
Sławomir Morawski.

Tak zaplanowaliśmy roboty, by były jak naj-
mniej uciążliwe dla mieszkańców. Ruszamy 
od strony kąpieliska, tak, żeby największy 
zakres prac został tu wykonany do końca 
czerwca, przed sezonem letnim, kiedy nasila 
się ruch mieszkańców korzystających z ką-
pieliska – zaznaczył kierownik Powiatowego 
Zarządu Dróg Józef Borkowski.

Włodarze powiatu i miasta na placu budowy ulicy Sońskiej w Ciechanowie

Delegacja samorządu powiatowego – starosta Sławomir 
Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski i  przewodniczą-
cy Rady Powiatu Zbigniew Gutowski – złożyła kwiaty na gro-
bie śp. senator Janiny Fetlińskiej, która zginęła w katastrofie 
smoleńskiej. Była to siódma rocznica katastrofy, w której  
10 kwietnia 2010 roku zginęła 96. osobowa polska delegacja,  
na czele z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i Jego 
Małżonką, lecąca na obchody rocznicy Zbrodni Katyńskiej  
do Katynia. Wśród ofiar była ciechanowianka, senator RP  
dr Janina Fetlińska.

Red.

Uczczenie pamięci śp. Janiny Fetlińskiej w 7. rocznicę katastrofy 
lotniczej

Ulica Sońska w budowie
Trwają prace budowlane związane z przebudową drogi powiatowej – ulicy Sońskiej w Ciechano-

wie. Na początek wykonane zostaną prace ziemne, czyli położenie kanalizacji  deszczowej i okablo-
wania pod oświetlenie ulicy. Kolejne roboty będą polegały na poszerzeniu jezdni, budowie chodni-
ków i ścieżki rowerowej. Na koniec wykonane zostaną nowe rowy i odtworzona zieleń przydrożna.  
Przebudowa ulicy to wspólna inicjatywa samorządu powiatowego i miejskiego. Prace wykonywane 
są pod nadzorem Powiatowego Zarządu Dróg. 

O potrzebie przebudowy tej ulicy mówiło się od wielu lat,  
a interpelacje radnych powiatowych i miejskich pojawiały się na 
sesjach bardzo często. To bardzo ważna arteria, która jest drogą 
wylotową do gminy Sońsk, a na terenie miasta obsługuję duże 
osiedle mieszkaniowe, dojazd do dwóch ogrodów działkowych, 
miejskiego kąpieliska i domu pomocy społecznej. Jest to jedno-
cześnie droga powiatowa, znajdująca się na terenie miasta. Jej 
remont jest kosztowny i trudny do sfinansowania tylko przez 

Ta inwestycja jest bardzo potrzebna, jest to 
największa w historii wspólna inwestycja 
miasta i powiatu. Dzięki bardzo ścisłej 
współpracy to przedsięwzięcie stało się 
faktem. Sońska jest drogą wylotową, miesz-
kańcy jeżdżą tędy na działki, na kąpielisko. 
Między innymi chodniki, ścieżki rowerowe i 
oświetlenie sprawią, że będzie tu dla wszyst-
kich dużo bezpieczniej – powiedział podczas 
konferencji prasowej prezydent Krzysztof 
Kosiński.

samorząd powiatowy. Jesienią 2015 roku szefowie samorządów 
powiatowego i miejskiego porozumieli się w kwestii wspólnego 
finansowania inwestycji. Został też złożony wniosek w ramach 
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej na lata 2016-2019 i uzyskał on dofinansowanie rządowe. 
Wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 3 mln zł. Cał-
kowity koszt inwestycji to 7 262 221,81 zł. Przy dofinansowaniu  
i podziale kosztów między samorządy, wkład Gminy Miejskiej 
Ciechanów, wyniósł 2 305 473 zł. Prace zakończą się najprawdo-
podobniej na przełomie września i października br.

Planowany do przebudowy jest odcinek  
o odcinku o długości 2,049 km, od Ronda 
„Solidarności” do lasu krubińskiego. Dalszy 
odcinek drogi do Gołotczyzny i Sońska zo-
stał już wcześniej przebudowany.

Kolejną wspólną inwestycją miasta i po-
wiatu będzie przebudowa ulicy Kwiatowej. 
Starosta i prezydent potwierdzili, że to nie 
koniec wspólnych inwestycji drogowych 
obu samorządów. 

BTW
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Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ciechanowie
• Aleks Niewiero – wyróżnienie w kategorii li-

terackiej  za książkę „Horror w trzeciej klasie”;
• Nikola Gadomska z I klasy – wyróżnienie 

w kategorii edytorskiej za książkę „Zimowa 
opowieść” – Nikola to najmłodsza uczest-
niczka naszego konkursu

• Nikola Dołęgowska – wyróżnienie w katego-
rii plastycznej za książkę „Bałwan Mrozek”.

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ciechanowie
• Kaja Grzelak wyróżnienie w kategorii edy-

torskiej za książkę „Magiczny pies”;
• Nikola Grzymkowska– wyróżnienie w kate-

gorii literackiej za książkę „Zwierzaki – cu-
daki. Prawdziwy przyjaciel”;

• Amelia Michniewicz – wyróżnienie w kate-
gorii literackiej za książkę „Gwiezdna przy-
goda Lucy”;

• Maria Młyńczak – wyróżnienie w kategorii 
literackiej za książkę „Zaczarowany pędzel 
i księżniczka”;

• Amanda Kicińska – wyróżnienie w katego-
rii literackiej i edytorskiej za książkę „Moje 
pory roku”;

• Zuzanna Piotrowska– wyróżnienie w ka-
tegorii plastycznej za książkę „Niezwykłe 
Przygody Zuzi i Taty”.

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Ciechanowie
• Gabriela Rutkowska – wyróżnienie w kate-

gorii literackiej za książkę „O psim bohate-
rze”;

• Aleksandra Moczulak – wyróżnienie w ka-
tegorii literackiej za książkę „Kraina psów”.

Szkoła Podstawowa w Gąsocinie  
• Karolina Metera – wyróżnienie w kategorii 

edytorskiej za książkę „Cztery kurczaki”.
• Maria Wieluńska – wyróżnienie w kategorii 

edytorskiej za książkę „Kotki i komputer”.
Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej 
• Gabriela Brzozowska – wyróżnienie w trzech 

kategoriach – literackiej, plastycznej oraz  
edytorskiej za książkę „Rymowanki”.

Konkurs na książkę rozstrzygnięty!
Pod honorowym patronatem starosty ciechanowskiego Sławomira 

Morawskiego oraz patronatem medialnym Samorządowca Powiatu Cie-
chanowskiego, 16 marca 2017 r. odbył się finał I powiatowej edycji 
konkursu „Wydajemy własną książkę”, zorganizowanego przez Biblio-
tekę Pedagogiczną w Ciechanowie. Najciekawsze książki zostały nagro-
dzone, a wszyscy goście uroczystości obejrzeli specjalną wystawę przy-
gotowaną z tej okazji. 

NAGRODY 
– kategoria plastyczna  
II miejsce
• Julia Gajewska ze Szkoły Podstawowej  

Nr 4 w Ciechanowie – za książkę „Przy-
gody Flori” oraz wyróżnienie w kategorii 
literackiej.

I miejsce ex aequo
• Aniela Stypik  ze Szkoły Podstawowej  

Nr 5 w Ciechanowie – za książkę „Magicz-
ne lusterko” oraz wyróżnienie w kategorii 
edytorskiej;

• Julia Wesołowska i Maria Janiec ze Szko-
ły Podstawowej w Gąsocinie – za książkę 
„Nauka i zabawa” oraz wyróżnienie w ka-
tegorii edytorskiej.

NAGRODY – kategoria literacka
I miejsce ex aequo
• Gabriela Korpanty ze Szkoły Podstawo-

wej Nr 4 – za książkę „Przytulne opowieści 
Gabrysi”;

• Aleksandra Redwanowska ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 3 – za książkę „Dziennik zwa-
riowanej Oli”;

• Karolina Kuczyńska ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 3 w Ciechanowie – za książkę „Nie-
zapomniana przejażdżka” a także wyróżnie-
nie w kategorii plastycznej oraz edytorskiej.

Kategoria wiekowa: klasy IV-VI 
WYRÓŻNIENIA 
Szkoła Podstawowa  nr 7 w Ciechanowie
• Alicja Waśniewska – wyróżnienie w kate-

gorii edytorskiej za książkę „Dragon Ma-
nia. Miłość Łupka”.

Szkoła Podstawowa  w Bądkowie 
• Maja Krupińska – wyróżnienie w kategorii 

edytorskiej za książkę „Mój przyjaciel Reks”.
Szkoła Podstawowa  w Gąsocinie
• Anita Elak – wyróżnienie w kategorii edy-

torskiej za książkę „Moje poczytajki”.

Wręczenie nagród i wyróżnień w konkur-
sie odbyło się w sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w Ciechanowie. Na uroczysto-
ści obecni byli: Andrzej Pawłowski – wicesta-
rosta powiatu ciechanowskiego, reprezen-
tujący Sławomira Morawskiego – starostę 
ciechanowskiego, Grażyna Brzezińska – dy-
rektor Biblioteki Pedagogicznej w Ciechano-
wie, Robert Miszczuk z Pedagogicznej Biblio-
teki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, 
projektodawca konkursu, Urszula Michalska 
– ciechanowska malarka, ksiądz Krzysztof 
Jończyk, dyrektor Katolickiego Radia Die-
cezji Płockiej, które również objęło patronat 
medialny nad konkursem i Barbara Tokarska 
– Wójciak – reprezentująca Starostwo Powia-
towe i gazetę samorządową – Samorządowca 
Powiatu Ciechanowskiego. Przedsięwzięcie 
swoim patronatem objęło również Stowarzy-
szenie Autorów Polskich (SAP)  – oddział cie-
chanowski. 

Pierwsza edycja konkursu spotkała się  
z bardzo dużym zainteresowaniem: wpłynę-
ło 85 prac, które wykonało 195 uczniów. Jury 
miało bardzo trudny wybór, gdyż wszystkie 
książki zostały „wydane” na bardzo wyso-
kim poziomie. Przy ocenianiu prac głównym 
kryterium, którym kierowało się jury było 
to, aby książka została wykonana przede 
wszystkim samodzielnie przez autorów. Naj-
wyżej oceniano formy wykazujące się kre-
atywnością oraz wzbogacające wymowę lite-
racką. Nagrodzono i wyróżniono 54 osoby, 
które przygotowały 47 prac. 

W pierwszej część uroczystości wręczo-
no podziękowania honorowym patronom, 
darczyńcom i innym osobom zaangażowa-
nym w zorganizowanie finału przedsięwzię-
cia. Za wsparcie finansowe zakupu nagród 
dla uczestników serdeczne podziękowania 
zostały przekazane patronom konkursu oraz 
sponsorom, którzy podarowali wiele nagród 
dla zwycięzców. 

W tej edycji konkursu „Wydajemy własną 
książkę” przyznano następujące wyróżnienia 
i nagrody. 

Kategoria wiekowa: klasy I-III
WYRÓŻNIENIA

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Ciechanowie
• Marta Muzińska – wyróżnienie w kate-

gorii literackiej i edytorskiej za  książkę 
„Kwiat, który dotyka słońca”.

Uroczyste wręczenie nagród w konkursie „Wydajemy własną książkę”
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• Dominik Pierzynowski wyróżnienie w ka-
tegorii edytorskiej za książkę „Nowa era”.

Szkoła Podstawowa w Opinogórze Górnej
• Aleksandra Baranowska wyróżnienie  

w kategorii edytorskiej za książkę „Przy-
gody w kosmosie”.

Szkoła Podstawowa  w Ościsłowie
• Zuzanna Biegalska wyróżnienie w kate-

gorii edytorskiej za książkę „Wakacyjna 
przygoda”;

• Anna Bieńkowska wyróżnienie w katego-
rii edytorskiej za książkę „Pewna zaczaro-
wana biblioteka”;

• Piotr Rudnicki wyróżnienie w kategorii 
edytorskiej za książkę „Zbiór wierszy”;

• Zuzanna Rudnicka wyróżnienie w kategorii 
edytorskiej za książkę „Bezludna wyspa”;

• Wiktor Żochowski wyróżnienie w kate-
gorii edytorskiej za książkę „Wakacyjna 
przygoda”.

NAGRODY 
II miejsce w kategorii plastycznej 
• Aleksandra Lenard i Martyna Cejmerow-

ska ze Szkoły Podstawowej  w Gąsocinie 
za książkę „Księżniczka Klementyna z Zie-
lonej Góry”;

II miejsce w kategorii literackiej 
• Adam Goździewski ze Szkoły Podsta-

wowej w Opinogórze Górnej za książkę 
„Przeprowadzka”.

II miejsce w kategorii literackiej i wyróż-
nienie w kategorii edytorskiej
• Piotr Duzikowski i Filip Nowak ze Szko-

ły Podstawowej w Gąsocinie za książkę 
„MAX”.

• Kacper Franckiewicz ze Szkoły Podsta-
wowej w Opinogórze Górnej za książkę 
„Wakacyjny luz”.

I miejsce w kategorii literackiej i wyróż-
nienie w kategorii edytorskiej 
• Monika Radziejewicz ze Szkoły Podstawo-

wej w Ościsłowie za książkę „Nie łam się” .
I miejsce w kategorii literackiej, II miej-
sce w kategorii plastycznej oraz wyróż-
nienie w kategorii edytorskiej
•  Marta Podlasińska ze Szkoły Podstawo-

wej nr 5 w Ciechanowie za książkę „Ma-
giczna szafa przyrody, czyli mały tomik po-
ezji dla małych dzieci”.

I miejsce w kategorii literackiej, I miej-
sce w kategorii plastycznej i wyróżnienie 
w kategorii edytorskiej 

• Aleksandra Łuczkowska i Klaudia Ma-
ciejewska ze Szkoły Podstawowej w Opi-
nogórze Górnej za książkę „Tajemnicze 
lustro”.

Kategoria wiekowa: gimnazjum
NAGRODY
III miejsce w kategorii literackiej  
ex aequo:
• Natalia Tralewicz z Gimnazjum w Młocku 

za książkę „Purpose [cel]”.
• Patrycja Napiórkowska z Gimnazjum  

w Kraszewie za książkę „Oblicze niezwy-
kłej podróży”.

II miejsce w kategorii plastycznej 
• Dominik Duszyński z Gimnazjum w Gą-

socinie za książkę „Wyostrzone zmysły”.
II miejsce w kategorii edytorskiej 
• Dominika Mazańska i Klaudia Grzankow-

ska z Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie za 
książkę „Moja wakacyjna przygoda”.

II miejsce w kategorii literackiej  
ex aequo
• Natalia Sosnowska z Gimnazjum w Kra-

szewie za książkę „Księstwo ciemności”;
• Angelika Perczyńska z Gimnazjum  

w Ościsłowie za książkę „Leśne przygody”.
II miejsce w kategorii literackiej, II miej-
sce w kategorii plastycznej i II miejsce 
w kategorii edytorskiej 
• Julia Pawlicka z Gimnazjum nr 4 w Cie-

chanowie za książkę „Nowe życie”.
II miejsce w kategorii literackiej i I miej-
sce w kategorii edytorskiej 
• Katarzyna Dębska z Gimnazjum w Krasze-

wie za książkę „Kamień koronny Lucyfera”.
I miejsce w kategorii literackiej, I miej-
sce w kategorii plastycznej i II miejsce 
w kategorii edytorskiej 
• Gabriela Łyszkowska, Maria Szewczak, 

Aleksandra Sobota z Gimnazjum nr 3 
w Ciechanowie za książkę „Liki”

Podczas uroczystości Grażyna Brzeziń-
ska wręczyła dyplomy i statuetki za zdobycie 
tytułu „Złotej Książki”.

Tytuł „ZŁOTEJ KSIĄŻKI”  w kategorii 
wiekowej klasy IV-VI zdobyły ex aequo 
trzy tytuły:
• „Tajemnicze lustro”, autorstwa Aleksan-

dry Łuczkowskiej, Klaudii Maciejewskiej 
ze Szkoły Podstawowej w Opinogórze 
Górnej;

• „Magiczna szafa przyrody, czyli mały tomik 
poezji dla małych dzieci”, autorstwa Marty 
Podlasińskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 5 
w Ciechanowie;

• „Nie łam się”, autorstwa Moniki Radzieje-
wicz ze Szkoły Podstawowej w Ościsłowie. 
Tytuł „ZŁOTEJ KSIĄŻKI” w katego-

rii wiekowej gimnazjum zdobyła książka 
„Liki” – autorstwa Gabrieli Łyszkowskiej, 
Aleksandry Soboty i Marii Szewczak – uczen-
nic Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie.

Podsumowaniem uroczystości było wrę-
czenie podziękowań dla nauczycieli biblio-
tekarzy szkolnych, którzy zaangażowali się  
w przygotowanie uczniów ze swoich szkół do 
naszego konkursu. Podziękowania otrzyma-
ły:  Jolanta Bilińska – ze Szkoły Podstawowej 
Nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Cie-
chanowie; Ewa Bystrek i Pani Dorota Ręka-
wek – ze Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Orła 
Białego w Ciechanowie; Marianna Furman 
–  z Gimnazjum Nr 1 im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Ciechanowie; Monika Grzym-
kowska – z Gimnazjum w Kraszewie; Grze-
gorz Hoffman – ze Szkoły Podstawowej Nr 
6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie; 
Monika Iwańska – ze Szkoły Podstawowej 
im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie; 
Joanna Jabłońska  – ze Szkoły Podstawo-
wej w Opinogórze Górnej; Jadwiga Jasińska 
– z Gimnazjum w Gąsocinie; Iwona Jaskul-
ska – ze Szkoły Podstawowej im. Michała 
Gwiazdowicza w Bądkowie; Marta Malinow-
ska-Borkowska – z Gimnazjum im. Marii Ko-
nopnickiej w Młocku; Elżbieta Niszczota –  
z Gimnazjum w Ościsłowie; Anna Katarzyna 
Otłowska z Gimnazjum Nr 3 im. Marii Ko-
nopnickiej w Ciechanowie; Elżbieta Stawiń-
ska i Pani Mariola Szcząchor ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi 
w Ciechanowie; Ewa Włodarczyk – ze Szkoły 
Podstawowej Nr 4 im. 21 Warszawskiego 
Pułku Piechoty „Dzieci Warszawy” w Ciecha-
nowie. Wyrazy uznania i podziękowań należą 
się nauczycielom języka polskiego, nauczy-
cielom plastyki ze zgłoszonych szkół, którzy 
również poświęcili swój czas, aby sprawdzić 
prace swoich podopiecznych. 

Dodatkowo, w sali konferencyjnej zor-
ganizowana została wystawa prac konkur-
sowych, która cieszyła się bardzo dużym 
zainteresowanie zarówno wśród dzieci jak 
i dorosłych. Były rozmowy i wymiana wrażeń 
z uroczystości oraz pomysły na kolejne cieka-
we opowieści.

Nagrodzone prace zostaną wysłane do 
edycji wojewódzkiej konkursu do Domu Kul-
tury „Muranów”. Pozostałe prace powstałe 
w konkursie stają się własnością Biblioteki 
„Białych Kruków” przy Bibliotece Pedago-
gicznej w Ciechanowie. Będzie można je 
oglądać na wystawie w Wypożyczalni naszej 
Biblioteki od połowy kwietnia do końca maja 
tego roku. 

Po ceremonii wręczania nagród i wyróż-
nień wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni 
na słodki poczęstunek ufundowany przez 
sponsorów. Organizatorzy dziękują wszyst-
kim, którzy przyczynili się do prac związa-
nych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
konkursu. 

Na podstawie informacji
Anny Mieszkowskiej

nauczyciela bibliotekarza, 
koordynatora konkursu 

Biblioteki Pedagogicznej 
w Ciechanowie 
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Uczniowie z „Krasiniaka” z wizytą  
u niemieckich kolegów

Niemiecki zespół szkół skupia 1000 
uczniów. Uczy się tam młodzież aż 42 na-
rodowości i jest tam zatrudnionych około 
80 nauczycieli.

W ubiegłym roku młodzież z Cie-
chanowa razem z anglistką Agnieszką 
Janowską wzięła udział w V Konferencji 
Młodych (25-29 kwietnia) razem z ucznia-
mi z Niemiec. W maju młodzież z „Krasi-
niaka” gościła w Hesji, a niemieccy kole-
dzy przebywali w Ciechanowie w czerwcu 
ubiegłego roku. 

Podczas  tegorocznej wymiany ucznio-
wie  i nauczyciele z Ciechanowa hospito-
wali lekcje oraz zwiedzali takie miasta jak: 
Heidelberg, Frankfurt nad Menem, Man-
nheim. Realizowany projekt nosi nazwę: 
„Die Metropolregion Rhein-Main-Neck-
er” w Viernheim. Rewizyta uczniów  
ze szkoły partnerskiej w Ciechanowie bę-
dzie miała miejsce w dniach 14-20 maja. 

Warto dodać szczególne zaan-
gażowanie nauczycieli: Michaela Quirm-
bacha – pomysłodawcy zorganizowania 
wymiany z naszą ciechanowską szkołą 
oraz nauczycieli-opiekunów młodzieży: 
Soni Knopf i Ute Ranalder.

Grupa 20 uczniów pod opieką germanistek Haliny Borkowskiej i Anny Niepytalskiej przebywała 
od 18 do 25 marca br. w Alexander-von-Humboldt-Schule, Europa Schule w Viernheim w Hesji  
w Niemczech. Początki współpracy obu szkół sięgają 1987 roku. Rewizyta uczniów zaplanowana 
jest na maj tego roku.

Polscy i niemieccy uczniowie z opiekunami podczas wizyty w Viernheim

Wyjazdy młodzieży do Niemiec są 
wspierane finansowo przez rodziców 
uczniów i fundację Polsko-Niemieckiej 
Współpracy Młodzieży. 

Podczas pobyty uczniów w Ciecha-
nowie, jednym z punktów jest  spotkanie  
z władzami powiatu.

BTW

Pomnik poświęcony Żołnierzom Niezłomnym  
w Gołyminie

Szlakiem Żołnierzy Wyklętych na ziemi ciechanowskiej

Prace nad budową obelisku poświęconego żołnierzom podziemia niepodległościowego z terenu 
ziemi ciechanowskiej rozpoczęły się z początkiem 2016 roku. Zaangażowali się w nie – por. Cze-
sław Borkowski (w czasie okupacji żołnierz NSZ) i Ryszard Wylot, autor projektu. Wspólnie uzgod-
niono plan budowy na działce, którą na ten cel przekazał R. Wylot. Rozpoczęło się gromadzenie 
materiałów, wykopano fundamenty. Budowa pomnika ruszyła w maju ubiegłego roku. 

Prace sfinansował Czesław Borkow-
ski. Ciekawostką jest wykonanie dwóch 
armat przez Ryszarda Wylota, które zo-
stały umieszczone na pomniku. Najważ-
niejszym punktem obelisku są trzy tablice  
z nazwiskami żołnierzy podziemia ze zgru-
powania Mieczysława Dziemieszkiewicza 
ps. „Rój”, m.in: cztery osoby z oddziału 
Tadeusza Żbikowskiego ps. „Tygrys;  
kolejnych czterech żołnierzy z grupy 
Stanisława Kakowskiego i cztery osoby  
z oddziału Grudzińskiego (nie znane imię) 
ps. „Pilot”. Na tablicy umieszczono także 
nazwisko brata Ryszarda Wylota – Jerze-
go Wylota, zabitego przez UB. Razem na 
tablicach umieszczone są 22 nazwiska 
młodych chłopaków, żołnierzy niepodle-
głościowego podziemia, zabitych przez 
stalinowskich oprawców z  UB. 

Zarówno Czesław Borkowski, jak i Ry-
szard Wylot pochodzą z rodzin żołnierzy 
wyklętych. Za działalność na rzecz pod-
ziemia niepodległościowego obie rodziny 
były prześladowane, a członkowie rodzi-

ny Czesława Borkowskiego odbywali 
wyroki w więzieniach. Rodzinę Wylotów 
wysiedlono natomiast w inny region.

BTW

Budowniczy pomnika przed monumentem w Gołyminie
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Niemal każdy senior przyzna, że zda-
rzyło mu się kupić coś tylko dlatego, że 
wyjątkowa uprzejmość sprzedającego 
sprawiła, że czuli się w obowiązku zaku-
pić oferowany produkt. Zaproszonym 
uczestnikom oferuje się prezenty czy 
wycieczki po bardzo niskich kosztach.  
W takiej sytuacji starsze osoby często 
czują się zobowiązane do tego, żeby się 
zrewanżować i kupić chociaż jeden z pro-
ponowanych produktów. W rezultacie 
dochodzi do tego, że starsza osoba po-
dejmuje decyzję o zakupie czegoś, co nie 
jest jej potrzebne i na co nie ma pieniędzy. 
Warto, żeby senior nauczył się uprzej-
mie i asertywnie odmawiać, jeśli nie 
jest czymś zainteresowany. 

Czytaj umowę!
Jeśli naprawdę ktoś jest zainteresowa-

ny zakupem, odpowiada mu cena i chce 
zawrzeć transakcję, musi dokładnie prze-
czytać umowę. Nie wolno polegać na tym, 
że handlowiec przekazał przecież wszystkie 

Seniorzy znów naciągani na nowe oferty!

informacje, które są tylko potwierdzeniem 
tego, co jest napisane w umowie. Z czyta-
nia treści przed podpisaniem czegokol-
wiek – nie zwalnia nic.

Pamiętajmy, że wiek nie ma żadnego 
znaczenia z punktu widzenia obowiązy-
wania regulacji prawnych i zaawansowa-
ny wiek nie będzie sam w sobie pod-
stawą do unieważnienia umowy.

Zakup wyrobów medycznych
Wiele zgłoszeń dotyczy zakupów wyro-

bów medycznych niejednokrotnie z inny-
mi towarami np. kompletami naczyń, poza 
lokalem przedsiębiorcy na tzw. pokazach.

Trzeba podkreślić, że takie zakupy po-
zbawione są z mocy prawa uprawnienia do 
odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

Ostatnio popularne są tzw. „pakiety 
medyczne”, które mają uprawniać do 
opieki medycznej i badań lekarskich. 
Potem okazuje się, że poza badaniem pul-
sometrem nic nie dają starszym osobom. 
Ich zakup jest bardzo drogi.

 We wszystkich sytuacjach problema-
tycznych, mało przejrzystych i skompliko-
wanych, najlepszym wyjściem jest skontak-

towanie się z Rzecznikiem Konsumenta. 
Przypomnijmy, Powiatowy Rzecz-

nik Konsumentów – Stanisław Wi-
kliński przyjmuje interesantów w Sta-
rostwie Powiatowym w Ciechanowie, 
w środy i piątki w godz. 8.00-16.00

Barbara Tokarska-Wójciak

Seniorzy stanowią coraz bardziej liczną grupę konsumentów, bardzo atrakcyjną z punktu widze-
nia marketingowego. Jednak stanowią grupę najbardziej narażoną na nieuczciwe praktyki rynkowe. 
Dodatkowo często są grupą najsłabiej poinformowaną o przysługujących jej prawach. Tzw. nowo-
ścią w naciąganiu seniorów są kosztowne pakiety medyczne, które nic nie dają.

 Tylko w marcu br. żerujący na star-
szych osobach złodzieje wyłudzili pieniądze 
aż od trzech osób. Bulwersujące zdarzenie 
miało miejsce 22 marca, kiedy siedemdzie-
sięcioletnia mieszkanka Ciechanowa wraz 
z mężem padli ofiarą oszustwa „na policjan-
ta CBŚP”, w którym stracili kilkadziesiąt 
tysięcy złotych. A już 23 marca br. 71-letnia 
mieszkanka Ciechanowa została nakłonio-
na do zawarcia umowy kredytowej na kwo-
tę 40 tys. złotych, które po otrzymaniu zo-
stawiła we wskazanym przez przestępców 
miejscu. Oszuści wmawiali seniorce, że 
przestępcy chcą wziąć na jej nazwisko kre-
dyt, a dzięki współpracy z mężczyzną, który 
dzwonił do kobiety, zapobiegnie kradzieży i 
pomoże w ujęciu przestępców.  24 marca br. 
84-letnią mieszkankę Ciechanowa sprawcy 
poinformowali o wypadku drogowym, któ-
ry spowodował jej krewny. Kobieta przeka-
zała im 7 tys. zł.  Tego dnia oszuści wykona-

Powiatowy Rzecznik Konsumentów przyjmuje 
w Starostwie Powiatowym

POLICJA OSTRZEGA PRZED OSZUSTAMI!!!
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie ostrzegają 

przed oszustami, którzy wyłudzają pieniądze od seniorów w całej Polsce. 
Policja odnotowała oszustwa, w których seniorzy stracili oszczędności całe-
go swojego życia. 

li wiele telefonów do swoich potencjalnych 
ofiar. Na terenie gminy Sońsk, mężczyzna 
był bliski przekazania oszustom 40 tys. zło-
tych, aby „ratować” wnuczkę przed „rzeko-
mym” aresztowaniem. Na szczęście spotkał 
syna, który wyprowadził go z błędu i uświa-
domił go, że ktoś próbuje go oszukać.

Przestępcy posługują się różnymi le-
gendami i metodami mającymi ich uwia-
rygodnić oraz ciągle te metody modyfi-
kują. Przestępcy wybierają swoje ofiary 
posługując się książkami telefonicznymi, 
gdzie widnieje imię, które wskazuje na to, 
że może to być starsza osoba. Pierwszy 
telefon od oszustów zawsze jest kierowa-
ny na telefon stacjonarny. 

Oszuści w taki sposób prowadzą roz-
mowę z ofiarą aby oszukiwana osoba nie 
miała możliwości z nikim postronnym 
kontaktu, a dla potwierdzenia przedsta-
wionej historii proponują aby wybrać    

nr alarmowy 112 lub 997. Pamiętajmy, 
że aby nawiązać nowe połączenie należy 
skutecznie rozłączyć prowadzoną rozmo-
wę, inaczej nawiązanie nowego połącze-
nia jest niemożliwe. Najlepszym wyjściem 
jest skontaktowanie się z Policją z innego 
aparatu telefonicznego. 

Pamiętajmy!!! Prawdziwi Policjan-
ci nigdy nie informują osób postron-
nych o podejmowanych działaniach, 
a szczególnie o tajnych akcjach. Ni-
gdy nie odbierają i nie przekazują pie-
niędzy. Jeśli zadzwoni telefon i Wasz 
rozmówca będzie przedstawiał się 
jako funkcjonariusz CBŚ, Prokurator 
czy bliski krewny i pojawi się temat 
związany z koniecznością przekazania 
na jakikolwiek cel pieniędzy, natych-
miast dzwońmy pod nr 997 lub 112 
po prawdziwych Policjantów!!!

Red. 



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www.ciechanow.powiat.pl

Wykaz podmiotów, które otrzymają wsparcie finansowe 
na realizację zadań publicznych w powiecie ciechanowskim w 2017 roku
W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:
l.p Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dotacji
1 „Irydion” Stowarzyszenie Wychowanków, 

Wychowawców i Przyjaciół I Liceum 
Ogólnokształcącego w Ciechanowie

Monografia „Krasiniak”- 100 lat kuźni talentów” 17 000 zł

2 Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych XIX Regionalny Przegląd Piosenki Turystycznej - Ciechanów 2017 3 000 zł
3 Akcja Katolicka Diecezji Płockiej przy parafii św.  

Józefa w Ciechanowie
Podążaj Ich śladem. Wielcy Polacy XXI wieku. Projekt edukacyjno- 
-ewangelizacyjny

2 500 zł

4 Stowarzyszenie Muzyczne Victoria XVII Przegląd Chórów z Ciechanowa i okolic „Cecyliada” 1 500 zł
5 Związek Literatów na Mazowszu XXII Ciechanowska Jesień Poezji z rozstrzygnięciem XXIX 

Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Opina” 
9 500 zł

6 Związek Literatów na Mazowszu Zeszyty Literackie nr 19 „Bruno hr. Kiciński – poeta, dziennikarz, 
wydawca”

8 000 zł

Suma kwot dotacji 41 500 zł

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
l.p Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota dotacji
1 Szkolny Związek Sportowy „Ziemia 

Ciechanowska”
Igrzyska Młodzieży Szkolnej 28 000 zł

2 Kolarski Klub Sportowy Ciechanów Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sportach indywidualnych  
i zespołowych

8 000 zł

3 Ciechanowski Klub Sportowy „Jurand” Szkolenie i udział w zawodach w ramach ogólnopolskiego współzawodnictwa 
dzieci i młodzieży w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych

4 500 zł

4 Ciechanowski Klub Sportowy „Jurand” XXIII Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców  
pod Patronatem Honorowym Prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce  
prof. dr. hab. Janusza Czerwińskiego

6 000 zł

5 Polski Czerwony Krzyż Zorganizowanie zawodów strzeleckich Polskiego Czerwonego Krzyża  
o zasięgu regionalnym promujących Powiat Ciechanowski

1 500 zł

6 Miejskie Ognisko TKKF Promyk IX Ogólnopolski Bieg Pomiędzy Zamkami na dystansie 10 km  
Opinogóra – Ciechanów 6 maja 2017 r.

2 000 zł

7 Miejskie Ognisko TKKF Promyk Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych  
i zespołowych

4 000 zł

8 Uczniowski Klub Sportowy „Opia 2008” III Ogólnopolski Dwudniowy Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o puchar 
Starosty Powiatu Ciechanowskiego

4 000 zł

9 Uczniowski Klub Sportowy „Opia 2008” Szkolenie sportowe dziewcząt w piłkę siatkową 3 000 zł

10 Klub Sportowy „Ciechan” i Szymon Kołecki Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych  
i zespołowych

4 000 zł

11 Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy 
„Mazovia”

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w podnoszeniu ciężarów 7 000 zł

12 Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej 
OLIMP Ciechanów

Piłkarska Przygoda z APN OLIMP 4 000 zł

13 Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy 
„Czarni Regimin”

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidualnych  
i zespołowych

3 000 zł

14 Międzyszkolny Pływacki Klub Sportowy 
„Orka”

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w pływaniu 7 000 zł

 Suma kwot dotacji  127 500 zł 86 000 zł

Dotacje na organizację imprez i in-
nych zadań udzielane są na podstawie 
art. 4 ust.1 pkt. 22, ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym oraz 
art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie. Następnie przepro-
wadzany jest konkurs ofert, dotyczący 
realizacji zadań publicznych w powie-

cie ciechanowskim w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzic-
twa narodowego oraz wspierania i upo-
wszechniania kultury fizycznej w 2017 
roku. Podmiotom przyznaje się dotację 
na wsparcie realizacji zadań. Łączna kwo-
ta udzielonych dotacji wynosi: – w zakre-
sie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury  
i dziedzictwa narodowego – 41 500 zł.,  

– w zakresie wspierania i upowszechnia-
nia kultury fizycznej – 86 000 zł. Środki 
na ten cel zostały zaplanowane w bu-
dżecie powiatu ciechanowskiego na rok 
2017. Szczegółowe warunki realizacji 
dotacji są określone w umowach indywi-
dualnych zawartych z podmiotami, któ-
re będą realizować te zadania. 

Red.
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Dziewiąte Subregionalne Targi Eduka-
cji i Pracy otworzył starosta ciechanowski 
Sławomir Morawski, który podkreślił, 
iż celem imprezy jest pomoc młodzieży  
w podjęciu decyzji, dotyczącej wyboru 
kierunku kształcenia oraz w przyszłości 
podjęcie zatrudnienia.  Miłego i owocnego 
pobytu na Targach, życzyli uczestnikom: 
posłanka Anna Cicholska, Elżbieta Szy-
manik zastępca dyrektora Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unij-
nych w Warszawie, Wiesława Krawczyk 
wiceprzewodnicząca Sejmiku Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Krzysztof Kosiński 
prezydent Ciechanowa i Aleksander Kor-
natowski z-ca dyrektora ds. usług rynku 
pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy  
w Warszawie. Odczytany został też list  
w imieniu posła Piotra Zgorzelskiego.

Wśród gości, którzy odwiedzili ekspo-
zycję byli przedstawiciele Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unij-
nych, Urzędu Marszałkowskiego, władz 
miasta, powiatowych urzędów pracy  
z sąsiednich powiatów, Mazowieckiej 
Izby Gospodarczej, przedstawiciele służb 
mundurowych, instytucji zajmujących się 
poradnictwem oraz szkoleniami,  instytu-
cji powiatowych i szkół z całego powiatu 
ciechanowskiego.

Imprezą towarzyszącą tegorocznej 
prezentacji edukacyjnej były warsztaty 
dla młodzieży. Różnorodna tematyka 
zajęć zachęcała młodzież do aktywnego 
udziału. Przygotowano zajęcia w 3 gru-
pach ćwiczeniowych: 

• I grupa „Przedsiębiorczość w teorii  
i praktyce” (uczestnicy – młodzież  
z Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama Mic-
kiewicza w Ciechanowie i z Zespołu 
Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica  
w Ciechanowie; 

• II  grupa – „Własna firma, własna nie-
zależność” (uczestnicy – młodzież  
z Zespołu Szkół Nr 1 im. Generała Jó-
zefa Bema w Ciechanowie i z Zespołu 
Szkół Technicznych im. Stanisława 
Płoskiego w Ciechanowie);  

• III grupa – „Określenie umiejętności 
przedsiębiorczych wśród młodzieży 
szkół ponadgimnazjalnych” (uczest-
nicy – młodzież z LO im. Zygmunta 
Krasińskiego w Ciechanowie).
Nie zabrakło atrakcji: pokazów 

umiejętności praktycznych uczniów szkół   
ponadgimnazjalnych oraz  występów arty-
stycznych młodzieży. Młodzież odwiedza-
jąca targi chętnie korzystała z materiałów 
informacyjnych dotyczących kształcenia 
i zatrudnienia, w tym  między innymi   
z ulotek, broszur i folderów. Wystawcy 
dołożyli wszelkich starań, aby ciekawie 
przygotować swoje  stoiska ekspozycyjne 
i w sposób interesujący zaprezentować 
ofertę. Udział w targach umożliwił na-
wiązanie kontaktów osób bezrobotnych  
z pracodawcami, którzy prowadzili wstęp-
ne rozmowy  w sprawie zatrudnienia.

Organizatorzy zadbali o bezpieczeń-
stwo uczestników Targów. Obecni byli 
policjanci z Komendy Powiatowej Policji, 
Komendy Powiatowej Państwowej Stra-
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Patronatem medialnym IX Targi 
Edukacji i Pracy objęły:

Katolickie Radio Diecezji Płockiej, 
Tygodnik Ciechanowski, Tygodnik 
Ilustrowany,  Tygodnik Czas Ciecha-
nowa, Miesięcznik Puls, Dwutygodnik 
Dzień Dobry Ciechanów, Telewizja TV 
Ciechanów, Gazeta Samorządu Miasta 
Ciechanów i  Samorządowiec Powiatu 
Ciechanowskiego, portale – CiechTivi, 
CiechanowInaczej, CiechanowOnline, 
06-400.pl

ży Pożarnej oraz ratownicy medyczni  
ze Szpitala Wojewódzkiego w Ciecha-
nowie. Podczas całej imprezy prezento-
wane były komunikaty reklamowe wy-
stawców, które przygotowało Katolickie 
Radio Diecezji Płockiej, a o wiosenny 
wystrój sceny zadbała Szkółka Drzew  
i Krzewów Ozdobnych Państwa Szmithów 
z Pęchcina. Scenę natomiast przygotowa-
ło Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki  
w Ciechanowie, a o jakość dźwięku zadbał 
Jan Lipski. Wszyscy uczestnicy mogli 
spróbować wojskowej grochówki, przy-
gotowanej przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Ciechanowie. Przed budyn-
kiem hali, uczniowie z Zespołu Szkół nr 
3 w Ciechanowie prezentowali pokazowe 
jazdy cardami własnej konstrukcji oraz 
motocyklami.

Barbara Tokarska-Wójciak 
Fotoreportaż z Targów prezentujemy 

na str. 12

Oferta edukacyjna Zarządu Powiatu  
Ciechanowskiego

Na rok szkolny 2017/2018 Zarząd 
przygotował 810 miejsc w szkołach 
ponadgimnazjalnych, z tego 360 – w li-
ceach ogólnokształcących i 330 miejsc 
– w technikach.

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa 
Bema w Ciechanowie: technik elek-
tryk, technik energetyk, technik infor-
matyk, technik teleinformatyk, technik 
cyfrowych procesów graficznych i tech-
nik logistyk.

Zespół Szkół nr 2 im. Adama 
Mickiewicza w Ciechanowie:  tech-
nik ekonomista, technik żywienia  
i usług gastronomicznych, technik  

obsługi turystycznej, technik hotelar-
stwa, technik kelner i technik spedytor. 

Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława 
Staszica w Ciechanowie: technik pojaz-
dów samochodowych, technik mechatro-
nik i technik mechanik.

Zespół Szkół Technicznych im. 
Stanisława Płoskiego w Ciechanowie: 
technik budownictwa i technik organiza-
cji reklamy.

Szkoły prowadzone przez powiat cie-
chanowski dysponują także 120 miejsca-
mi w Branżowych Szkołach I Stopnia  
w klasach wielozawodowych min. w za-
wodzie monter zabudowy i robót wykoń-

czeniowych w budownictwie. Szkoły 
mają świetnie wyposażone pracownie 
do nauki zawodu oraz bardzo dobrze 
przygotowaną kadrę pedagogiczną. 
Nasza oferta pozwala na zdobycie rze-
telnej wiedzy i umiejętności poszukiwa-
nych na rynku pracy.

Dla osób zamiejscowych przygoto-
wano miejsca w Internacie.

Szczegółowe informacje o ofercie 
dostępne są  na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Ciechano-
wie: www.ciechanow.powiat.pl

Red.           
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