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Na bieżący rok zaplanowano inwestycje 
drogowe  za blisko 28 mln złotych

Z Ciechanowa przez Kąty dojedziemy  
do Opinogóry

Prace rozpoczną się w kwietniu 
tego roku, a cała inwestycja zakoń-
czy się – w czerwcu 2019 r. Podczas 
prowadzonej przez drogowców prze-
budowy, trasa będzie przejezdna.  
– W tym roku chcemy położyć nawierzch-
nię bitumiczną. Ale tylko jej pierwszą 
warstwę (tzw. wyrównawczo-wiążącą). 
Położenie warstwy ścieralnej i wykona-
nie pozostałych robót przewidziane jest 
w pierwszej połowie 2019 roku – wyja-
śnia kierownik PZD Józef Borkowski. 
Znalezienie firmy, która wykona inwe-
stycje nie było łatwe. Udało się ją wyło-
nić dopiero po drugim przetargu.

BTW

Na początku kwietnia br., Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie podpisał z Przed-
siębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Ostrada z Ostrołęki umowę na modernizację 
drogi z Ciechanowa do Opinogóry. To 6,5 km trasa, która połączy m.in. turystycznie 
miasto – przez miejscowość Kąty – i malowniczą Opinogórę.

Wizualizacja drogi do Opinogóry przez Kąty

Na 2018 rok Powiatowy Zarząd 
Dróg zaplanował wykonanie prze-
budowy dróg: Wróblewo-Pajewo-
-Gołymin Ośrodek; Pniewo-Cze-
ruchy - Lekowo na odcinku od 
skrzyżowania z drogą wojewódz-
ka nr 615 do wiaduktu kolejowe-
go; Glinojeck-Żeleźnia-Krusz na 
odc. ul. Wojska Polskiego w Gli-
nojecku; Ciechanów-Opinogóra 
Górna-Długołęka; ul. Kwiatowej 
w Ciechanowie; drogi żwirowej 
Rydzewo-Sulerzyż; Nasielsk-Gą-
socin-Ciechanów; odcinka drogi 
w miejscowości Malużyn oraz 
opracowanie dokumentacji pro-
jektowej na przebudowę drogi 

powiatowej  Ciechanów-Młock-Wola 
Młocka - Luszewo - przejście przez 
Wolę Młocką.

W ramach inwestycji Regionalne-
go Instrumentu Terytorialnego reali-
zowane są dwie inwestycje drogowe: 
przebudowa drogi Ciechanów–Młock 
(Poprawa dostępności do terenów in-
westycyjnych oraz mobilności komu-
nikacyjnej kolejowo-drogowego węzła 
multimodalnego przy trasie TEN-T  
w Ciechanowie) oraz przebudowa 
drogi Pniewo-Czeruchy - granica po-
wiatu - rezerwat Lekowo (Poprawa 
mobilności komunikacyjnej Ciecha-
nowa (ośrodka subregionalnego)  
z drogą krajową nr 7 (TEN-T).

BTW

W ramach prac inwestycyjnych  
w br. wykonane zostaną: 
• przebudowa 23,34 km dróg
• przebudowa 2 mostów  

w m. Młock i Kąty
• budowa 5,7 km chodników w:  

ul. Niechodzkiej w Ciechanowie, 
w Gostominie, Młocku i Pnie-
wie-Czeruchach

• 8,6 km ścieżek rowerowych  
w ul. Niechodzkiej w Ciechano-
wie, w ul. Kwiatowej w Ciecha-
nowie i na trasie Ciechanów-Ką-
ty-Opinogóra. 
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23 marca - „Historia wiecznie żywa” – to tytuł  konkursu na 
100-lecie Odzyskania Niepodległości, zorganizowanego przez 
Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie. Była to trzecia edy-
cja konkursu. Przeznaczony był dla uczniów klas gimnazjalnych 
szkół podstawowych, a jego celem - zainteresowanie młodych 
ludzi historią Polski oraz zaprezentowanie przez nich swoich 
umiejętności, a także wykazanie się kreatywnością. I miejsce za-
jęli uczniowie gimnazjum z  SP z Gołymina, opiekun - Mariusz 
Grabowski. II miejsce - uczniowie gimnazjum z  SP 1 w Ciecha-
nowie, opiekun - Zbigniew Baranowski. III miejsce - uczniowie 
gimnazjum z SP w  Stupsku, opiekun -  Rafał Burzymowski. 

Uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe 
puchary, dyplomy, 
nagrody książko-
we i drobne upo-
minki. Patronat 
honorowy nad 
konkursem objął 
starosta ciecha-
nowski Sławomir 
Morawski, które-
go reprezentował 
wicestarosta An-
drzej Pawłowski.

20 marca – W Ciechanowie zawiązała się nowa inicjatywa, 
powstał Społeczny 
Komitet Niepod-
legły Ciechanów 
100 w celu utwo-
rzenia w Ciecha-
nowie muzeum 
historycznego. 
Miejsce ma upa-
miętnić walkę 
m i e s z k a ń c ó w 
Ciechanowa i 
regionu o wol-
ną i niepodległą 
Polskę. Komitet 
został powołany 
przez grupę osób, 
w roku stulecia odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą 
Polską. Zapytania dotyczące inicjatywy można kierować na adres 
e-mail: niepodleglyciechanow100@wp.pl

10 kwietnia – Rodzina, przedstawiciele władz rządowych, 
samorządowych, parlamentarzyści, organizacje społeczne  
i kombatanckie złożyły wiązanki kwiatów na grobie śp. sena-
tor Janiny Fetlińskiej, która 10 kwietnia 2010 w grupie 96 osób 
zginęła w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem. Samorząd 
powiatowy podczas modlitwy przy grobie śp. senator reprezen-
tował starosta S. Morawski i wicestarosta A. Pawłowski.

13 kwietnia – Ciechanowianie uczcili ofiary Katynia. Uro-
czysty apel z okazji 78. rocznicy zbrodni katyńskiej odbył się 
wieczorem przy Krzyżu, znajdującym się u podnóża farskiej 
góry. Zorganizowało go Stowarzyszenie Pamięci Zbrodni Katyń-
skiej. Modlitwie przewodniczył ks. kan. Zbigniew Adamkowski 
– proboszcz parafii farnej. Kwiaty pod pomnikiem złożyli przed-
stawiciele wielu środowisk powiatu i miasta, w tym przedstawi-
ciele władz samorządowych powiatu ciechanowskiego.  

Red.

Wydarzyło się:

Budynek, gdzie mieścił się Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa w Ciechanowie miałby stać się 
muzeum historycznym upamiętniającym walkę 
mieszkańców Ciechanowa i regionu o wolną i 
niepodległą Polskę

Uczniowie odpowiadali na pytania z historii 
Polski, ale także prezentowali umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  
i sportowe

CEPiK nie działa.  
NIK o błędach
Najwyższa Izba Kontroli, 17 kwietnia 2018 r. oce-
niła  wdrażanie systemu CEPiK 2.0

- Miał poprawić funkcjonowanie administracji, ale też przy-
nieść  konkretne korzyści dla obywatela. System Centralnej Ewi-
dencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK)  2.0  nie działa jednak 
poprawnie – czytamy na stronie Najwyższej Izby Kontroli. Ta 
ustaliła, że system nie był prawidłowo przygotowany zarówno 
w okresie zarządzania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji jak i Ministerstwo Cyfryzacji. Termin  jego 
udostępnienia opóźnił się o dwa lata, a koszty realizacji wzrosły  
o 42 miliony złotych. Po uruchomieniu w listopadzie 2017 roku 
systemu CEPiK 2.0 w zakresie rejestracji pojazdów wystąpiły 
liczne utrudnienia dla obywateli i urzędów.

Minister cyfryzacji, która przejęła na początku 2016 r. nad-
zór nad realizacją CEPiK 2.0, wskazała istotne nieprawidłowości 
i podjęła działania naprawcze, jednak zdaniem NIK, działania te  
nie były w pełni skuteczne. NIK zwróciła uwagę na niski stan za-
awansowania etapów CEPiK 2.0. przewidzianych do uruchomienia  
w 2018 r., tj. kolejnych e-usług dla systemu - 9% (Etap III) i urucho-
mienie Centralnej Ewidencji Kierowców - 3% (Etap IV). Tak niski 
stan zaawansowania prac stwarza ryzyko, że prace w ramach tych 
etapów nie zostaną zakończone w zakładanych terminach.

Z informacji uzyskanych ze starostw i urzędów miast na 
prawach powiatu wynika, że uruchomienie CEPiK 2.0 w części 
dotyczącej Centralnej Ewidencji Pojazdów (w dniu 13 listopada 
2017 r.), znacząco utrudniło obsługę obywateli w zakresie reje-
stracji pojazdów ze względu na błędy i braki występujące w tym 
systemie. Przede wszystkim:

• nastąpiło znaczne wydłużenie czasu obsługi sprawy
• zmniejszyła się liczba realizowanych spraw w porówna-

niu z okresem przed udostępnieniem CEPiK 2.0
• niemożliwe było załatwienie niektórych rodzajów spraw
• w pierwszych dniach funkcjonowania CEPiK 2.0 w części 

urzędów, szczególnie w dużych miastach, brak było do-
stępu do systemu.

NIK pozytywnie oceniło udostępnienie w ramach CEPiK 2.0 
e-usług: Sprawdź punkty karne, Historia pojazdu i Bezpieczny 
Autobus, z których często korzystali obywatele.

Najwyższa Izba Kontroli skierowała do ministra cyfryzacji 
wnioski o podjęcie działań w celu przyśpieszenia prac nad budo-
wą systemu CEPiK 2.0, aby zapewnić terminowe zakończenie 
kolejnych etapów prac związanych z uruchomieniem systemu.

Na podstawie informacji ze strony Najwyższej Izby Kontroli
Barbara Tokarska-Wójciak
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Przedstawione sprawozdania dotyczyły: działalności Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie i efektów pracy 
organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie ciechanow-
skim  oraz realizacji zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania  
o Niepełnosprawności w Ciechanowie w 2017 roku; informacji  
z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie w 2017 
roku oraz informacji komendanta powiatowego Policji w Ciecha-
nowie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanow-
skiego oraz na terenie miasta Ciechanów w 2017 roku.

Przyjęte przez radnych uchwały dotyczyły: 
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciecha-

nowskiego;
• zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 

2018 rok;
• zmiany uchwały Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciechanow-

skiego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie określenia:
 – zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  
w poszczególnych okresach roku szkolnego,

 – zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru  godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych, opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami 
lub wychowankami albo na ich rzecz, dyrektora, wicedyrek-
tora szkoły oraz nauczyciela pełniącego inne stanowiska kie-
rownicze w szkole w zależności od wielkości i typu szkoły 
oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który obowiązki 
kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powie-
rzono stanowisko kierownicze,

Obradowali radni powiatu ciechanowskiego
Trzydziesta sesja Rady Powiatu odbyła się 26 marca 2018  roku w Starostwie Powiatowym  

w Ciechanowie. Radni wysłuchali trzech informacji o pracy jednostek powiatowych oraz przyjęli 
cztery uchwały.

O pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mówiła kierownik jednostki Anna Karaś

Radni podczas sesji Rady Powiatu

 – tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć na-
uczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy Kar-
ta nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych realizujących  
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk 
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,  
pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania 
wymiaru poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym,

 – 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 
tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2018 roku. 
Wszystkie uchwały radni przyjęli jednogłośnie.
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Wystąpienia gości
Sesja odbywała się tuż przed Świętami Wielkiej Nocy.  

Z tej okazji życzenia wesołych i spokojnych świąt życzyli rad-
nym i za pośrednictwem mediów – mieszkańcom powiatu, 
obecni na sesji posłowie ziemi ciechanowskiej Anna Cichol-
ska i Robert Kołakowski. Wesołych świąt życzył wszystkim 
przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski.

Wiele miejsca podczas sesji poświęcono bezpieczeństwu na terenie  
miasta i powiatu ciechanowskiego. Na pytanie radnej Ewy Gładysz  
odpowiedział zastępca komendanta powiatowego Policji  
mł. insp. Zbigniew Andres

Bezrobocie w powiecie ciechanowskim i działania na rzecz aktywizacji 
osób bezrobotnych to m.in. tematyka wystąpienia dyrektor PUP  
Elżbiety Latko

Na filmowe relacje z sesji Rady Powiatu zapraszamy na stronę  
internetową Starostwa Powiatowego 

Interpelacje i zapytania
Radni podczas obrad zgłosili problem dojazdu (od czerw-

ca br.) do miast, w związku z likwidacją spółki PKS Cie-
chanów i utrudnień z dostępem do Wydziału Komunikacji  
i Transportu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

Mieszkańcy gmin są zaniepokojeni informacją o zaprzestaniu dzia-
łalności ciechanowskiego PKS, mówił radny Wiesław Balcerzak

Odpowiadając na pytania, starosta Sławomir Morawski 
powiedział, iż trwają rozmowy z sąsiednimi samorządami 
oraz prowadzone są analizy potrzeb i możliwości zapewnie-
nia dojazdu młodzieży do szkół, po likwidacji spółki PKS Cie-
chanów.

Niekończące się kolejki do Wydziału Komunikacji  
i Transportu starosta ciechanowski tłumaczy problemami 
w funkcjonowaniu nowego systemu rejestracji pojazdów 
CEPIK oraz zwiększającą się liczbą samochodów do reje-
stracji. Jest to problem, który dotyka wszystkie starostwa  
w kraju. Starosta Morawski zapowiedział zwiększenie liczby 
pracowników ciechanowskiego wydziału komunikacji. Aby 
dodatkowo usprawnić obsługę klientów, kasa opłat została 
przeniesiona do wydziału.

Barbara Tokarska-Wójciak
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Na konkurs wpłynęło 47 prac, które wykona-
ło 57 uczniów. Prace w kategorii literackiej oce-
niała Janina Janakakos-Szymańska, w kategorii 
plastycznej Urszula Michalska. Nagrodzono  
35 osób i otrzymały one pamiątkowe dyplomy 
oraz nagrody. Pozostali uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz upominki ufundowane 
przez sponsorów oraz darczyńców. 

W tegorocznej edycji konkursu „wydajemy 
własną książkę” najlepiej ocenione zostały pra-
ce: klasy I-III - kategoria literacka – I miejsce  
ex aequo: Lena Koncewicz ze Szkoły Podstawo-
wej Nr 3 w Ciechanowie – za książkę „Przygody 
wróżki Klementynki”, Mateusz Lewicki ze Szkoły 
Podstawowej w Opinogórze Górnej – za książkę 
„Tadzio w kosmosie” i Aniela Stypik ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 5 w Ciechanowie oraz I miejsce w ka-
tegorii plastycznej – za książkę „Inne spojrzenie”. 
Kategoria plastyczna – I miejsce ex aequo - Nikola 
Grzymkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Cie-
chanowie – za książkę „Kombinuj z Nikolą – książ-
ka sensoryczna”, Hanna Tyszka ze Szkoły Podsta-
wowej Nr 5 w Ciechanowie – za książkę „Ludziki 
Brudziki ratują święta”; Kategoria wiekowa - klasy 
IV-VI – nagroda literacka - I miejsce ex aequo zdo-
były – Anna Bieńkowska ze Szkoły Podstawowej 
w Ościsłowie – za książkę „Na granicy wyobraźni” 
oraz  I miejsce w kategorii plastycznej, Olga Chra-
bąszcz ze Szkoły Podstawowej w Opinogórze Gór-
nej – za książkę „W rytmie wiatru”; NAGRODY 
– kategoria plastyczna – I miejsce - Anna Bieńkow-
ska, Zuzanna Piotrowska; Kategoria wiekowa – 
klasy VII i wyżej - NAGRODY - kategoria literacka 
- I miejsce - Monika Radziejewicz ze Szkoły Pod-
stawowej w Ościsłowie – za książkę „Skrzydlata”; 
Kategoria plastyczna – I miejsce - Milena Duszak 
ze Szkoły Podstawowej w Ościsłowie – za książkę 
„Nowe nie zawsze jest złe”, Patrycja Napiórkowska 
i Julia Przybyłek. Uczestnicy konkursu otrzymali także statuetki 
za zdobycie tytułu „Złotej Książki” za prace: „Inne spojrzenie” au-
torstwa Anieli Stypik, uczennicy III klasy Szkoły Podstawowej 
Nr 5 w Ciechanowie; „Na granicy wyobraźni” autorstwa Anny 
Bieńkowskiej, uczennicy V klasy Szkoły Podstawowej w Ości-
słowie; „Skrzydlata” autorstwa Moniki Radziejewicz, uczennicy 
VII klasy Szkoły Podstawowej w Ościsłowie; „Wielobarwność 
uczuć” autorstwa Patrycji Napiórkowskiej, uczennicy III klasy 
dawnego gimnazjum obecnie Szkoły Podstawowej w Kraszewie. 
Gratulacje odebrali też nauczyciele, którzy pomagali dzieciom 
w przygotowaniu prac. Na koniec wszyscy zostali zaproszeni na 
słodki poczęstunek.

Książki stworzone przez dzieci, to swoiste małe dzieła literatury 

Dzieci i młodzież piszą własne książki
Finał II powiatowej edycji konkursu „Wydajemy własną książkę” zorganizowanego przez  

Bibliotekę Pedagogiczną w Ciechanowie odbył się 14 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 4  
w Ciechanowie. Za najciekawsze prace dzieci i młodzież otrzymały dyplomy, nagrody i obejrzały 
część artystyczną przygotowaną przez uczniów „czwórki”.

Nagrodzone prace zostaną wysłane do edycji wojewódzkiej 
konkursu do Domu Kultury „Muranów” w Warszawie. Pozosta-
łe prace zgłoszone w konkursie stają się własnością Biblioteki 
„Białych Kruków” przy Bibliotece Pedagogicznej w Ciechano-
wie. Będzie można je oglądać na wystawie w wypożyczalni  
biblioteki, w maju tego roku. 

Konkursowi po raz drugi patronował starosta ciechanowski 
Sławomir Morawski, a patronat medialny objął Samorządowiec 
Powiatu Ciechanowskiego.

BTW 
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Rozwój szkół zawodowych w Ciechanowie
Ponad 120 mln zł przeznaczył samorząd województwa mazowieckiego na rozwój szkół zawodowych  

na  Mazowszu. Ponad 23 mln zł otrzymają szkoły z północnego Mazowsza, w tym szkoły z powiatu ciecha-
nowskiego. Podpisanie umów odbyło się 16 marca br. w Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie.

„
„
„
„

„
„
„
„

W czterech podlegających Starostwu Powiatowemu ze-
społach szkół z projektu skorzysta 740 stażystów. Ucznio-
wie szkół mogą liczyć na: staże i praktyki zawodowe, nowo-
cześnie wyposażone pracownie i atrakcyjne zajęcia lekcyjne. 

5 mln 457 tys. 507 zł i 40 gr
 – tyle dofinansowania otrzyma powiat 

ciechanowski do realizacji projektu

Ze strony powiatu ciechanowskiego umowę na realizacje projektu podpisali: starosta ciechanowski Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski i skarbnik 
powiatu Elżbieta Kwiatkowska. Ze strony samorządu wojewódzkiego - marszałek Adam Struzik. Obecna była też zastępca dyr. MJWPU Elżbieta Szymanik

Podpisanie umów z samorządami oznacza początek realizacji 
programu pn: „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego”,  
realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego przy 
udziale Agencji Rozwoju Mazowsza SA. Projekt jest odpowiedzią na 
potrzeby placówek zajmujących się kształceniem zawodowym, oraz 
przedsiębiorców szukających wykwalifikowanych pracowników. Sto 
pięćdziesiąt dziewięć  szkół i placówek oświatowych prowadzących 
kształcenie zawodowe, to blisko połowa wszystkich tego typu insty-
tucji na Mazowszu. 

Na realizacji projektu zyskają szkoły, uczniowie, ale i nauczycie-
le. Uczniowie będą mogli liczyć na staże i praktyki zawodowe, ale 
także kursy specjalistyczne oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe. 
Dzięki projektowi uczniowie wejdą na rynek pracy z praktycznymi 
umiejętnościami i odpowiednimi kwalifikacjami, tak bardzo ocze-
kiwanymi przez pracodawców. W ramach wdrażania innowacji pe-
dagogicznych, szkoły będą oferować nowe kierunki kształcenia. 
Planowana jest również modernizacja już istniejących kierunków. 
W pracowniach zawodowych pojawi się nowy sprzęt. Oprócz tego 
przeszkoleni zostaną nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej 
nauki zawodu.  

W ramach realizacji projektu przewidziana jest też organizacja cy-
klu targów edukacyjno-zawodowych, w których udział wezmą ucznio-
wie i około 300 przedsiębiorców z regionu Mazowsza. Działania te 
przełożą się na zwiększenie szans absolwentów szkół na rynku pracy. 

Projekt zakłada ponad pięcioletni okres realizacji do 31 marca 
2023 r. Podobne umowy podpisali też starostowie powiatów płoń-
skiego  - Andrzej Stolpa i mławskiego – Włodzimierz Wojnarowski ze 
swoimi zastępcami i skarbnikami. Ze strony samorządu województwa 
mazowieckiego umowy podpisał marszałek Adam Struzik.

BTW

Dotychczasowa współpraca z samorządem wojewódzkim przebiega 
harmonijnie. Myślę więc, że i ten, bardzo potrzebny projekt, wspól-
nie zrealizujemy bez zakłóceń – powiedział starosta Sławomir 
Morawski
Województwo mazowieckie rozwija się bardzo dynamicznie i z tego 
powodu firmy i przedsiębiorstwa potrzebują coraz więcej dobrze 
wykształconych pracowników. W związku z tym musimy wspierać 
szkolnictwo zawodowe. Stąd pomysł na realizację tego właśnie 
projektu – powiedział marszałek województwa Adam Struzik

Obecny program jest swego rodzaju kontynuacją wartych miliony 
złotych projektów edukacyjnych realizowanych na Mazowszu  
w poprzednich latach – podkreśliła Elżbieta Szymanik – zastęp-
ca dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów 
Unijnych w Warszawie

Szkolnictwo zawodowe po latach zapaści odbudowuje się. Na 
Mazowszu osiąga coraz to lepsze wyniki. Ma też swoje własne , 
inteligentne specjalizacje. Są obszary, które specjalizują się  
w konkretnej branży, np. elektronika w Mławie – zaznaczył Artur 
Andrysiak – członek Zarządu Agencji Rozwoju Mazowsza
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Pod patronatem starosty ciechanowskiego Sławomira Morawskiego oraz honorowym patronatem marszałka 
województwa mazowieckiego Adama Struzika, 19 kwietnia br. w Ciechanowie odbyły się X Subregionalne Targi 
Edukacji i Pracy. W imprezie wzięła udział duża grupa wystawców, bo aż 80, a wśród nich:  szkoły policealne,  
szkoły ponadgimnazjalne, uczelnie i szkoły wyższe,  jednostki szkoleniowe,  pracodawcy i instytucje oraz urzędy. 

Nie zabrakło atrakcji: pokazów umiejętności praktycznych 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz występów artystycznych 
młodzieży. Młodzież odwiedzająca targi chętnie korzystała z mate-
riałów informacyjnych dotyczących kształcenia i zatrudnienia, w tym 
między innymi z ulotek, broszur i folderów. Wystawcy dołożyli wszel-
kich starań, aby ciekawie przygotować swoje stoiska ekspozycyjne  
i w sposób interesujący zaprezentować ofertę. Udział w targach umoż-
liwił nawiązanie kontaktów osób bezrobotnych z pracodawcami, któ-
rzy prowadzili wstępne rozmowy w sprawie zatrudnienia. 

10.edycja imprezy skierowanej do młodzieży szkolnej i osób bezrobotnych
Swoje umiejętności prezentowali m.in. uczniowie szkół zawodowych prowadzonych przez powiat

Subregionalne Targi Edukacji i Pracy otworzył starosta ciecha-
nowski Sławomir Morawski, który podkreślił, iż celem imprezy 
jest pomoc młodzieży w podjęciu decyzji, dotyczącej wyboru kie-
runku kształcenia oraz w przyszłości podjęcie zatrudnienia. Miłe-
go i owocnego pobytu na Targach, życzyli uczestnikom: Elżbieta 
Szymanik zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych w Warszawie, Krzysztof Kosiński prezydent 
Ciechanowa i Aleksander Kornatowski zastępca dyrektora ds. 
usług rynku pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. 
Odczytany został też list w imieniu marszałka Adama Struzika.

Impreza, której organizatorami są Starostwo Powiatowe w Ciecha-
nowie i Powiatowy Urząd Pracy, jak co roku cieszyła się dużą popular-
nością wśród młodych ludzi. W ciągu czterech godzin Targów, halę 
sportową przy ul. 17 Stycznia odwiedziło blisko trzy tysiące osób. Byli 
to głównie uczniowie, którzy muszą wybrać szkołę ponadgimnazjal-
na lub uczelnię wyższą, ale również osoby bezrobotne z rejonu, któ-
re miały możliwość rozmowy z pośrednikiem pracy i zapoznania się  
z ofertami pracy. Imprezą towarzyszącą tegorocznej prezentacji eduka-
cyjnej były warsztaty dla młodzieży na temat „Sztuka autoprezentacji”.

Wśród gości, którzy odwiedzili ekspozycję byli przedstawiciele Ma-
zowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu Mar-
szałkowskiego, władz miasta,  powiatowych urzędów pracy z sąsiednich 
powiatów, Mazowieckiej Izby Gospodarczej, przedstawiciele służb mun-
durowych, instytucji zajmujących się poradnictwem oraz szkoleniami,  
instytucji powiatowych i szkół z całego powiatu ciechanowskiego.

Organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo uczestników Targów. Obec-
ni byli policjanci z Komendy Powiatowej Policji, strażacy z Komendy 
Powiatowej PSP oraz ratownicy medyczni ze Szpitala Wojewódzkiego 
w Ciechanowie. Podczas całej imprezy prezentowane były komunikaty 
reklamowe wystawców, które przygotowało Katolickie Radio Diecezji 
Płockiej. Scenę przygotowało Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki  
w Ciechanowie, a o jakość dźwięku zadbał Jan Lipski. Salę przygotował 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie. Przed budynkiem 
hali, uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 w Ciechanowie prezentowali poka-
zowe jazdy gocardami własnej konstrukcji oraz motocyklami

Jednocześnie w Hali Sportowej przy ul. Kraszewskiego odbywała 
się konferencja pod hasłem: Kształcenie zawodowe wobec wyzwań 
rynku pracy, w ramach projektu „Doradztwo edukacyjno-zawodowe 
w szkołach powiatu ciechanowskiego”. Projekt jest dofinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Jego beneficjentem jest 
powiat ciechanowski, a partnerem Wojewódzki Urząd Pracy – Filia 
w Ciechanowie. Realizatorem zaś Poradnia Psychologiczno-Pedago-
giczna w Ciechanowie. BTW

Jednym z głównych punktów konferencji była debata panelowa z udziałem 
przedsiębiorców, przedstawicieli Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych, dyrektorów szkół zawodowych i kierowników kształcenia praktycznego
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Gmina Opinogóra
Szczebel gminny Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 

Nagrodzeni uczniowie z gminy Opinogóra w towarzystwie organizatorów turnieju

W pierwszych dniach marca br., już po raz kolejny od-
był się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem 
„Młodzież zapobiega pożarom”. Turniej przeznaczony jest dla 
szkół podstawowych i klas gimnazjalnych, a Gmina Opinogóra 
Górna jest  nieliczną z gmin w powiecie ciechanowskim, któ-
ra taki turniej organizuje. Wzięło w niej udział 9 uczestników. 
Opiekunem grupy był Robert Miklaszewski. Jury oceniło  

 Chłopcy z Gimnazjum w Gołyminie zdobyli II miejsce w pił-
ce siatkowej w półfinałach województwa mazowieckiego w Żu-
rominie. W zawodach uczestniczyło 6 najlepszych drużyn  
z 5 powiatów. Zawodnicy z Gołymina pokonali w grupie Szczyt-
no i Lutocin, a w półfinale Świercze. W finale lepsi okazali się 

Z życia gmin powiatu ciechanowskiego

Gmina Regimin
Nowe pracownie komputerowe i przyrodnicze w szkołach gminnych

Gmina Ojrzeń
W urzędzie gminy zapłacisz kartą płatniczą i telefonem

Każda pracownia wyposażona została w nowoczesny sprzęt 
komputerowy, nowe stoliki i krzesła. Powstały 24 nowe stano-
wiska komputerowe, zakupiono oprogramowanie biurowe Mi-
crosoft Office oraz program antywirusowy, a także aplikację do 
zarzadzania pracownią oraz szafki do przechowywania kompu-
terów. Całkowity koszt dwóch pracowni wyniósł 117 760.48 zł.

Szkoła Podstawowa w Zeńboku oraz Szkoła Podstawowa  
w Szulmierzu zostały wyposażone też w pracownie przyrodnicze. 

W kasie Urzędu Gminy w Ojrzeniu zamontowany został ter-
minal. Interesanci od 8 marca 2018 roku mogą większość opłat 
wykonać za pomocą karty płatniczej lub telefonu, który posiada 
odpowiednią aplikację.

Gmina Ojrzeń przystąpiła do programu upowszechniania 
płatności bezgotówkowych, realizowanego przez Ministerstwo 

W projekcie zakupiono do szkół łącznie: 30 komputerów z opro-
gramowaniem, tablice interaktywne, projektory, ekrany projek-
cyjne, meble (krzesełka i stoliki) i  pomoce dydaktyczne do pra-
cowni przyrodniczych. Łączny koszt wyposażenia wyniósł ponad 
196 tyś. zł. Całość tej kwoty pochodzi ze środków unijnych, jakie 
Gmina Regimin pozyskała w ramach projektu „Rozwój kompe-
tencji kluczowych uczniów Gminy Regimin”. Oficjalne oddanie 
obu pracowni do dyspozycji uczniów odbyło się 16 lutego br. 

Red.

Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A.  
i podpisała umowę z firmą, która terminal dostarczyła bezpłatnie. 
Program uruchomiony jest bez kosztów dla samorządu, zarów-
no dla urzędów, jak i dla klientów i będzie trwał do 31.03.2020 
roku.

Red.

Gmina Gołymin
Sukcesy siatkarzy!

30 pytań testowych oraz 20 pytań opisowych. Najlepiej wypa-
dli: Konrad Krajewski – 62 pkt – I miejsce, Bartosz Muziński –  
59 pkt – II miejsce i Dominika Kamińska – 54 pkt – III miejsce. 
Nagrody zwycięzcom wręczyli: wójt gminy Piotr Czyżyk, prezes 
Zarządu Gminnego Związku OSP RP dh Stanisław Leszczyński 
oraz komendant gminny OSP dh Andrzej Chmielewski.

Red.

tylko siatkarze z Żuromina. Ten historyczny sukces chłopcy 
z Gołymina osiągnęli w składzie: Kacper Jaworowski, Piotr Je-
ziółkowski, Jakub Kamiński, Hubert Lange, Damian Piekarski, 
Łukasz Zadrożny, Łukasz Gorczyński i Marcin Jakubiak.

Red.
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Podium dla uczniów  
Zespołu Szkół Technicznych 
w Ciechanowie 

Red.

Uczniowie zajęli trzecie miejsce i zdobyli brązo-
wy medal w rankingu szkół okręgu warszawskiego  
w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Uczniowie szkół budowlanych z całej Polski,  3 marca br.  
w Warszawie rozwiązywali zadania problemowe z zakresu 
przedmiotów budowlanych. Zawody odbywały się równocześnie  
w 12 okręgach w całym kraju. Czterech uczniów z klasy IV Tech-
nikum Budownictwa Zespołu Szkół Technicznych w Ciechano-
wie przystąpiło do zawodów w okręgu warszawskim. Wywalczyli 
dla szkoły III miejsce w rankingu szkół okręgu warszawskiego. 
Indywidualnie reprezentowali wyrównany poziom zajmując 
miejsca od 20. do 30. na 78 zgłoszonych uczestników.

BTW

Do rywalizacji w 2018 roku przystąpiło 20 szkół  
z województwa i spoza Mazowsza, np: z Tomaszowa 
Mazowieckiego, z Łodzi czy z Piotrkowa Trybunalskie-
go. Konkursowi patronuje Politechnika Warszawska - 
Wydział Inżynierii Lądowej.

Uczestnicy wymiany nie mogą doczekać się rewizyty go-
ści z Alexander-von-Humboldt-Schule, która odbędzie się od 
22 do 28 kwietnia br. w Ciechanowie. Realizacja projektu 
wymiany młodzieży jest możliwa głównie dzięki finansowemu 
wsparciu rodziców uczniów oraz Polsko-Niemieckiej Współ-
pracy Młodzieży - instytucji, która od czasu powołania przez 
rządy Polski i Niemiec w 1991 roku, wsparła finansowo pro-
jekty z udziałem ponad 2,7 miliona młodych ludzi.

Ciechanowska młodzież z gospodarzami podczas zwiedzania Terwiru

Wizyta uczniów z „Krasiniaka” w Niemczech
Siedemnastoosobowa grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskie-

go z Ciechanowa spędziła tydzień (17-24 marca br.) w miasteczku Viernheim w Hesji. Wymianę 
młodzieżową udało się zorganizować po raz trzeci. Podczas pobytu za zachodnią granicą, polscy 
uczniowie mieszkali u niemieckich rodzin, gdzie mogli szkolić swoje umiejętności językowe oraz 
poznać kulturę i obyczaje niemieckie.

Przedstawiciele „Krasiniaka” brali udział w lekcjach w nie-
mieckiej szkole, realizowali projekt: „Die Metropolregion Rhe-
in-Main-Necker” i zwiedzali miasta: Heidelberg, Frankfurt nad 
Menem, Mannheim. Gospodarze poszerzyli tegoroczny pro-
gram wizyty o wycieczkę do Terwiru - najstarszego miasta Nie-
miec, położonego w dolinie rzeki Mozeli. Uczniom, w leżącym 
1200 km od Ciechanowa mieście towarzyszyły opiekunki – ger-
manistki Halina Borkowska i Anna Chachuła.

Statuetka potwierdzająca zdobyte miejsce w olimpiadzie

Warto dodać, że w ramach współpracy z Alexander-von-Hum-
boldt-Schule, pod koniec kwietnia dwoje uczniów I LO reprezento-
wało Polską na VI Europejskiej Konferencji Młodych w Ernsthofen. 

Red.
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Całą uroczystość prowadziła para uczniów: Karolina Muraw-
ska i Paweł Zaremba. Rozpoczęto ją uroczystym wprowadze-
niem sztandaru szkoły i odśpiewaniem hymnu narodowego.

Część artystyczna uroczystości stanowiła wyjątkową lekcję 
humanistyczną, głównie historyczną. Interesujący wykład o ży-
ciu i dokonaniach gen. J. Bema przedstawił znany nauczyciel  
i miłośnik historii Jacek Hryniewicz. Najważniejsze fakty z ży-
cia patrona kraszone były ciekawostkami, jakich trudno szukać  
w podstawowych podręcznikach szkolnych. Kolejne treści po-
kazały J. Bema, jego pokolenie oraz pokolenie jego następców 
utrwalonych w dziełach literackich – poezji i prozie czasów ro-
mantyzmu i pozytywizmu. Scenariusz części artystycznej opra-
cowała polonistka Sylwia Zadrożna, która razem z nauczycielem 
bibliotekarzem Grażyną Bogdan przygotowały uczniów do wy-
stępu. Gala obchodów Dni Patrona pozwoliła dostrzec wcze-
śniejsze prace z tym związane. Ukazało się specjalne wydanie 
szkolnej gazety „LuzBem”. Przeprowadzono liczne konkursy 
związane z patronem, jak: konkurs literacki na dowolny utwór  
o Bemie, plastyczny na portret lub karykaturę Bema (najciekaw-
sze prace zamieszczono w specjalnym wydaniu szkolnej gazety 
„LuzBem”), informatyczny – rozgrywki  Counter Strike i naj-
ważniejszy – dla uczniów klas pierwszych – konkurs historycz-
ny wiedzy o Józefie Bemie. Laureatom konkursu historyczne-
go, uczniom kl. pierwszej Technikum Logistycznego: Jakubowi 
Kowalewskiemu, Oskarowi Siennickiemu i Maciejowi Węcław-
skiemu za zajęcie I miejsca dyrektor szkoły Krystyna Ślubow-
ska wręczyła nagrody i dyplomy. Laureatom pozostałych kon-
kursów dyplomy i nagrody zostały wręczone na apelu szkolnym.

Dzień Patrona w Zespole Szkół nr 1  
w Ciechanowie

PRZYZNANO STYPENDIA Z FUNDUSZU  
„SZTUKA MŁODYCH”

Słowa te towarzyszyły tegorocznym obchodom Dnia Patrona – generała Józefa Bema w Zespole 
Szkół nr 1 w Ciechanowie, które odbyły się 23 marca. Zaproszenie na to święto szkoły przyjęli 
przedstawiciele różnych środowisk: samorządu powiatowego, posłowie, przedstawiciele wojska, 
delegatury Kuratorium Oświaty, kościoła katolickiego, placówek oświatowych i jednostek kultury, 
przedstawicieli biznesu, mediów oraz absolwenci szkoły.  

Jak powiedziała dyrektor, szkoła kształci w atrakcyjnych  
zawodach, odpowiadających zapotrzebowaniu rynku pracy. 
Nabyte tu kwalifikacje technika elektryka, technika informaty-
ka czy technika logistyka są poszukiwane i wysoko opłacane.  
W następnym roku szkolnym młodzież będzie mogła uczyć się  
w klasie pierwszej mundurowej o kierunku technika logistyka.  
Ta edukacja wojskowa ma zapewnione wsparcie kadrowe i mery-
toryczne 5 Mazowieckiej Brygady Wojsk Terytorialnych. Dyrek-
tor przypomniała również o sukcesach edukacyjnych szkoły. Go-
ście życzyli młodzieży dalszych osiągnięć a kadrze pedagogicznej 
wielu satysfakcji w trudnej i odpowiedzialnej pracy z młodzieżą.

Na podstawie inf. E. Krysiewicz ZS nr 1

Uczniowie witali gości w progach swojej szkoły

„Bohaterowie nie umierają !
Żyją wiecznie w sercach i umysłach
tych, którzy podążają ich śladem.”

Komisja Funduszu „Sztuka Młodych”, powoływana przez 
dyrektora PCKiSZ przyznała jednorazowe stypendia z Fun-
duszu „Sztuka Młodych”. Na rok 2018 stypendia otrzymają:  
TEATR DZIECIĘCY „KLAPSIK” - 1.500 zł (kostiumy i scenogra-
fia do spektaklu „Żyć po ludzku”), ALICJA KŁOSIŃSKA - 400 zł 
(warsztaty wokalne), NATALIA BORKOWSKA - 400 zł (warsz-
taty aktorskie), BARTOSZ CZARNOMSKI - 400 zł (warsztaty 
teatralne), MAJA FIJAŁKOWSKA - 400 zł (warsztaty wokalne), 
ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO „FUNNY” - 1.000 zł (Ju-
bileusz 25-lecia Zespołu), LUDOWY ZESPÓŁ ARTYSTYCZNY 
„CIECHANÓW” - 1.500 zł (zakup obuwia scenicznego), ALICJA 
MARIA SZEMPLIŃSKA - 400 zł (warsztaty wokalne), ALICJA 
STYPIK - 400 zł (warsztaty wokalne), ANIELA STYPIK - 240 zł 

(zakup chusty akrobatycznej), GABRIEL STASZEWSKI - 500 zł 
(warsztaty akordeonowe), TEATR „ROZMYTY KONTRAST” - 
1.500 zł (zakup kostiumów i rekwizytów), ZOFIA DMOCHOW-
SKA - 500 zł (warsztaty muzyczne), ŁUCJA KOCHMAŃSKA 
-500 zł (warsztaty muzyczne), SZYMON POGORZELSKI - 400 zł 
(warsztaty wokalne), STOWARZYSZENIE „AKADEMIA KUL-
TURY” - 2.500 zł (spektakl „Powrót do domu”). Ogółem przyzna-
no 5 stypendiów zespołowych i 11 stypendiów indywidualnych 
na kwotę 12.540 zł. Przypomnijmy, iż środki na stypendia zostały 
zebrane podczas Koncertu noworocznego „Gala”, który odbył 
się 13 stycznia br. w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki  
w Ciechanowie. 

Red.



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www.ciechanow.powiat.pl

OFERTA  EDUKACYJNA
GIMNAZJALISTO!!!!

Zamierzasz zdobyć wykształcenie średnie i atrakcyjny zawód?  
Oferta edukacyjna szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski  

będzie pomocna w planowaniu i wyborze Twojej dalszej nauki.

W NASZEJ OFERCIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 PROPONUJEMY NASTĘPUJACE TYPY SZKÓŁ:
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE       
im. Zygmunta Krasińskiego     
w Ciechanowie
ul. 17 stycznia 66,
06-400 Ciechanów,
tel. 23 672 24 04
www.krasiniak.pl
• klasy o profilu humanistycznym
• klasa o profilu biologiczno-chemicznym
• klasy o profilu biologiczno-medycznym
• klasa o profilu matematyczno-geograficznym
• klasy o profilu matematyczno-informatycznym

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1
im. gen. Józefa Bema
ul. Powstańców Warszawskich 24,
06-400 Ciechanów, 
tel. 23 672 48 24
www.zs1.com.pl
Technikum nr 1 
• technik informatyk
• technik elektryk 
• technik logistyk-specjalność wojskowa NOWOŚĆ!!!

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
im. Adama Mickiewicza 
ul. Orylska 9, 
06-400 Ciechanów, 
tel. 23 672 34 48
www.zs2.com.pl
II Liceum Ogólnokształcące 
• klasa o profilu humanistyczno-prawnym
• klasa językowa
• klasa o profilu biologiczno-medycznym
• klasa o profilu matematyczno-fizycznym

 Technikum nr 2 
• technik ekonomista
• technik żywienia i usług gastronomicznych
• technik hotelarstwa
• technik spedytor
• technik obsługi turystycznej/kelner z obsługą turystyczno-

-pokładową

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3
im. Stanisława Staszica  
ul. Okrzei 6, 
06-400 Ciechanów, 
tel. 23 672 30 51
www.zs3.ciechanow.pl
III Liceum Ogólnokształcące 
• klasa o profilu rehabilitacja i rekreacja
Technikum nr 3  
• technik pojazdów samochodowych
• technik mechatronik
• technik mechanik
Branżowa Szkoła I Stopnia nr 3
• klasy wielozawodowe

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH
im. Stanisława Płoskiego
ul. Kopernika 7 7,
06-400 Ciechanów,
tel. 23 672 53 75
www.zst-ciechanow.pl

Technikum nr 4
• technik budownictwa
• technik organizacji reklamy
• technik geodeta
• technik ochrony środowiska

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 4
• klasy wielozawodowe
• klasa monter zabudowy i robót wykończeniowych  

w budownictwie

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH
w Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Ciechanowie 
ul. Kopernika 7,
tel. 23 672 25 06, 
www.cku-ciechanow.pl

• Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych,  
Szkoła Policealna, Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
w Ciechanowie 
ul. Sienkiewicza 13, 
tel. 23 672 28 89, 
www.soswciechanow.edu.pl

• Szkoła Podstawowa Specjalna, Branżowa Szkoła I Stopnia 
Specjalna, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

UWAGA! 
Przy Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechano-

wie ul. Orylska 9 funkcjonuje internat dla młodzieży.

Elektroniczna rekrutacja do szkół  
rozpoczyna się 10 maja 2018 roku. 

Wejdź na stronę www.ciechanow.edu.com.pl i zarejestruj się.
Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.ciechanow.powiat.pl
w zakładce Oferta edukacyjna szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży 

na rok szkolny 2018/2019.

Red.



XVII Powiatowy Festiwal  
Piosenki o Zdrowiu
Ciechanów, 16 kwietnia 2018 r.

W konkursie, który odbył się w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, wzięło udział 
160 uczniów z 29 placówek oświatowych z terenu powiatu ciechanowskiego. Jego organizatorem był Państwowy Powiato-
wy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie. Jak co roku impreza odbyła się dzięki gościnności powiatowej jednostki kultury.  
Honorowy Patronat nad przeglądem objął starosta ciechanowski, który wspólnie z prezydentem miasta Ciechanów ufundo-
wali nagrody dla wszystkich wykonawców. 

Jury w składzie: Dariusz Puchalski /muzyk/, Iwona Leszczyńska /wizytator Kuratorium Oświaty/ i Agata Jabłońska /
pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej/ zdecydowało, że laureatami Festiwalu zostali: W kategorii Szko-
ły Podstawowe klasy I-VI - I miejsce zajęła  Maria Długozima  ze Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie, II miejsce Marta 
Skibińska ze Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ciechanowie, III miejsce Zespół ze Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie.  
W kategorii Szkoły Podstawowe klasy VII  i oddziały gimnazjalne - I miejsce wywalczył Zespół ze Szkoły Podstawowej TWP 
w Ciechanowie, II miejsce Zespół ze Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie, a III miejsce Magdalena Makowska ze Szko-
ły Podstawowej w Gąsocinie. Zdobywcy pierwszych miejsc będą reprezentować nasz powiat i miasto na etapie wojewódzkim 
festiwalu, który odbędzie się w czerwcu  br. w  Siedlcach.
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