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Powiat przekazał miastu działki
pod budowę pętli miejskiej

Najpierw Rada Powiatu (28 stycznia) wy-
raziła zgodę, a następnie Zarząd Powiatu 
(30 stycznia 2013 r.) zdecydowały o prze-
kazaniu darowizny, stanowiącej własność 
powiatu ciechanowskiego, czyli fragmen-
tów kilku ulic, niezbędnych do realizacji 
wewnętrznej pętli miejskiej. Są to działki 
w ulicach: Kargoszyńskiej, Spółdzielczej,  

Śmiecińskiej, Granicznej, Widnej, Leśnej,  
Mazowieckiej i Niechodzkiej. 

Inaczej mówiąc, są to te fragmenty 
ulic, które krzyżują się z linią inwesty-
cji realizowanej przez samorząd miasta 
Ciechanów. 

Łączna powierzchnia nieruchomości 
drogowych przekazanych miastu wynosi  

11,4970 ha, a ich wartość to 5 mln zł. 
Wcześniej Rada Powiatu, ze skut-

kiem od 1 stycznia br. pozbawiła kate-
gorii drogi powiatowej ulice, w zakre-
sie niezbędnym do realizacji tej pętli,  
a Rada Miasta od tej daty nadała im ka-
tegorie dróg gminnych.

BTW

Podpisanie umowy na realizację pro-
jektu „Doskonalenie szansą na roz-
wój” odbyło się 29 stycznia 2013 r.  
w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji 
w Warszawie. Projekt jest współfinanso-
wany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Programu Operacyjnego  

Kapitał Ludzki 2007 – 2013 Priorytet III 
Wysoka jakość systemu oświaty, Dzia-
łanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie  
rozwoju szkół.

Projekt realizowany będzie od stycz-
nia 2013 roku do września  roku 2014. 
Jego wartość wynosi 1 177 922,87 zł. 
Jest skierowany do przedszkoli i szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół  
ponadgimnazjalnych publicznych  
i niepublicznych  z  terenu powiatu ciecha-
nowskiego. Wsparciem objętych zostanie 
500 nauczycieli z różnych typów szkół  
i przedszkoli.                                                                             

Więcej str. 7

Na razie budynek jest w fatalnym stanie. Po remoncie 
będzie jednym z atrakcyjniejszych obiektów w mieście           

Na drugi przetarg ogłoszony przez powiat ciechanowski wpłynęły 
aż 23 oferty. Większość oferentów musiała jednak uzupełnić doku-
mentację. Komisja przetargowa wyłoniła firmę, która przygotuje  
dokumentację projektową remontu budynku po byłym hotelu Po-

lonia. Wygrała 
firma – Pra-
cownia Archi-
tektoniczna Sp. 
z.oo Rydzyński, 
Wasiak, Stań-
czak, Lebelt  
z Łodzi. Ich 
oferta opiewa 
na 61 487,70 zł. 

Więcej str.5

Zima w tym roku nie odpuszcza. Choć piękne 
widoki miasta, spowitego w śniegu nas zachwy-

cają i wprowadzają w bajkowy nastrój, to jednak 
tęsknimy już za wiosną. Widok Zamku Książąt 

Mazowieckich w Ciechanowie i zakola 
rzeki Łydyni      
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Będzie realizacja kolejnego projektu
z udziałem środków unijnych
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18 stycznia - Oficjalnie otwar-
to nową część ciechanowskiego Ratusza.  
W uroczystym otwarciu rozbudowanej siedziby 
ciechanowskich władz wzięli udział samorzą-
dowcy z Ciechanowa, w tym starosta Sławomir 
Morawski oraz okolicznych miast i gmin, a tak-
że przedstawiciele lokalnych instytucji i orga-
nizacji pozarządowych. Goście obejrzeli pokaz 
slajdów, obrazujących stare i zmodernizowane 
centrum miasta. To część projektu rewitalizacji 
traktu średniowiecznego w Ciechanowie, obej-
mującego renowację zabytkowego Ratusza, jego 
rozbudowę, przebudowę ul. Warszawskiej i Pla-
cu Jana Pawła II. Prace rozpoczęły się we wrze-
śniu 2011 roku, zakończone zostały w paździer-
niku 2012 r. Kubatura nowego budynku wynosi 
blisko 9 tys. m2. Koszt budowy to ponad 6,9 
mln zł. W tej części ratusza jest 28 pomieszczeń 
biurowych, sala konferencyjna, 3 pomieszcze-
nia dla potrzeb archiwum, podziemny parking 
na 18 samochodów oraz pomieszczenie dla 
pracowników gospodarczych/interwencyjnych. 
Dzięki zewnętrznej pochylni, która umożliwia 
dotarcie do bocznego wejścia oraz wybudowa-
niu windy, ratusz stał się przyjaznym miejscem 
dla osób niepełnosprawnych. 

 

W uroczystym otwarciu rozbudowanej części 
Ratusza wzięli udział samorządowcy z całego 

regionu

22 stycznia - W Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej w Ciechanowie otwarta zosta-
ła wystawa „Chwała Zwyciężonym! W 150. 
Rocznicę Powstania Styczniowego”. Ekspo-
zycja jest formą hołdu złożoną bohaterom  
1863 roku, jak również doskonałą lekcją hi-
storii dla współczesnego młodego pokole-
nia. Podczas wernisażu, który zgromadził 
przedstawicieli ciechanowskich władz, in-
stytucji i środowisk kombatanckich, wy-
stąpili ciechanowscy harcerze z koncertem 
patriotycznych pieśni powstańczych. Na 
ekspozycji zobaczymy m.in.: obraz Henry-
ka Pillatiego z 1865 r. „Pogrzeb pięciu po-
ległych 1861 r.” z Muzeum Narodowego  
w Krakowieczy, bogatą kolekcję biżuterii 
patriotycznej ze zbiorów Marka Sosenko  
z Krakowa, obrazy olejne - M. Ichnowskiego 
„Powstańcy” (1891), M. Gąseckiego „Wypo-
czynek żuawów”, 1863 r., ale także litografie,  

heliograwiury, m.in. cykl A .Grottgera „Woj-
na”, grot ze sztandaru gen. M. Langiewicza, 
broń palną i białą, papiery firmowe Rządu Na-
rodowego oraz fotografie powstańców z epoki.  
W zagadnienie represji popowstaniowych 
wprowadzają obrazy Aleksandra Sochaczew-
skiego, malarza syberyjskiej katorgi, m.in. 
„W drodze do katorgi. Poranek w kopalni”, 
„Ucieczka więźniów. Ofiary kruków”, „Apote-
oza polski zakutej w kajdany” czy Jacka Mal-
czewskiego „Powrót Sybiraka”. Cennym uzu-
pełnieniem tej części wystawy są inne drobne 
pamiątki wykonane przez więźniów i zesłań-
ców syberyjskich, m.in. krzyżyki, model celi 
więziennej, golgota…

Pamięć powstania styczniowego pielęgno-
wana jest także poprzez prezentację symbo-
licznych eksponatów, a wśród nich: sylwetka 
powstańców z północnego Mazowsza, czapka 
weterana 1863 r. F. Steckiego z Nicka k. Mławy, 
Krzyż 70-lecia Powstania Styczniowego, urna 
na Kopiec J. Piłsudskiego z ziemią z pobojowisk 
1863 r. i miejsca stracenia  na stokach Cytadeli 
Warszawskiej ostatniego rządu powstańczego 
w 1864 r., telegramy i pocztówki z herbem po-
wstania wydawane w XIX /XX w., medale, itp. 
Zgromadzone eksponaty pochodzą z wielu mu-
zeów, m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, 
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Mu-
zeum Wojska Polskiego, Muzeum Diecezjalne-
go w Płocku oraz Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej w Ciechanowie.

Tego dnia przedstawiciele władz samorzą-
dowych i środowisk kombatanckich złożyli wią-
zanki kwiatów pod popiersiem Tomasza Kolbe-
-jednego z dowódców Powstania Styczniowego, 
który to obelisk znajduje się na skwerze Tajnej 
Organizacji Nauczycielskiej w Ciechanowie  
(o czym pisaliśmy w styczniowym numerze Sa-
morządowca).

Fotoreportaż z wernisażu 
prezentujemy na stronie 10

25 stycznia - Po trwającej blisko 
2 lata rewitalizacji, otwarto dla zwiedzających 
Zamek Książąt Mazowieckich. Uroczystość 
zbiegła się z jubileuszem 40. rocznicy istnienia 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechano-
wie. Spotkanie otworzyła konferencja prasowa,  
z udziałem m.in.  dyrektor Hanny Długo-
szewskiej – Nadratowskiej, a także wice-
dyrektora Antoniego Krzysztofa Sobczaka, 
którzy opowiedzieli o zrealizowanym I eta-
pie projektu rewitalizacji Zamku Książąt 
Mazowieckich. Następnie otwarto wystawę 
pt. „Fakty i mity ciechanowskiego zamku”. 
Ekspozycja muzealna jest dziełem Marka 
Janusza Piotrowskiego – archeologa, który  
w zamku zgromadził pamiątki przeszłości, 
pochodzące z wykopalisk zarówno zamkowe-
go dziedzińca, jak i z okolic Ciechanowa. 

28 stycznia - Policja i Straż Miejska 
w Ciechanowie rozpoczęły wspólne działania  
w czasie ferii. Wszędzie tam, gdzie odbywały  
się półkolonie i inne zorganizowane formy zi-
mowego wypoczynku, pojawiali się policjanci, 

którzy przypominali o zasadach bezpiecznego 
zachowania w czasie aktywnego wypoczynku  
na świeżym powietrzu. Zbiorniki wodne,  
tzw. dzikie kąpieliska, często stanowią cel wy-
praw dzieci i młodzieży również zimą. Rejony 
wyrobisk, stawy, mokradła kontrolowały pa-
trole połączonych służb policji, straży miejskiej  
i straży leśnej. Ponadto rodzice i przedstawicie-
le szkół, którzy chcieli, aby policjanci sprawdzili 
autobus przed wyjazdem dzieci do miejsc wy-
poczynku mogli kontaktować sie w tej sprawie  
z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Ciechanowie. 

Stróże prawa  patrolowali miejsca,  
gdzie młodzież mogła spędzać wolny czas

28 stycznia - Najpiękniejszy budy-
nek w mieście, będący siedzibą Komendy Po-
wiatowej Policji, zmienił swój wygląd. A to za 
sprawą eleganckiej, nowej elewacji kamienicy 
przy ul. 11-go Pułku Ulanów Legionowych 25. 
Od 1999 roku jest to siedziba ciechanowskiej 
policji. Gdy obiekt nabrał ładnego wyglądu,  
Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie 
zadecydował o usunięciu krzewów, rosnących 
wokół budynku. Zgoda służb konserwator-
skich skutkowała wycięciem kilkudziesięciu 
tui zakrywających elewację. Budynek nie tylko  
z zewnątrz wygląda bardzo ładnie. Inwestycje 
poczynione przez KWP w 2012 roku (wymia-
na wszystkich drzwi, prace malarskie i konser-
watorskie), także przyczyniły się do poprawy 
wyglądu objektu. Policjanci mają zapewnione 
godne warunki pracy, a interesanci są przyjmo-
wani w dobrych warunkach, co też decyduje  
o postrzeganiu i opiniach obywateli na temat 
lokalnej policji.

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie  
w nowej odsłonie

BTW
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Obradowali radni 
powiatu ciechanowskiego

Radni przyjęli porządek obrad oraz 
protokół z XIX sesji Rady Powiatu. Wy-
słuchali też sprawozdania Starosty z dzia-
łalności Zarządu Powiatu w okresie mię-
dzy sesjami.

W punkcie interpelacje i zapyta-
nia dwa zapytania zglosił radny Adam 
Krzemiński i dotyczyły one planowa-
nych zakupów i inwestycji w placówkach 
oświatowych oraz planów przebudowy  
ul. Kargoszyńskiej w Ciechanowie.

Odpowiadając na interpelację rad-
nego Adama Krzemińskiego, wicestaro-

sta Andrzej Pawłowski poinformował,  
że w 2012 roku ze środków powia-
tu ciechanowskiego zakupiono pomoce  
dydaktyczne dla szkół za kwotę 320 tys. zł. 
Natomiast w 2013 roku cztery szkoły po-

wiatowe złożyły wnioski 
na realizację projektów  
z dofinansowaniem 
środków unijnych. 
W ramach każdego  
z tych projektów, będzie 
możliwość zakupienia 
pomocy dydaktycznych, 
aż do 40 proc. wartości 
projektu. Łączna wartość 
złożonych złożonych 
wniosków wynosi 6 mln zł. 

Wicestarosta ma nadzieję na wsparcie szkół  
w pomoce dydaktyczne właśnie w ra-
mach realizowanych projektów. Wicesta-
rosta A. Pawłowski zapowiedział również, 
że powiat ciechanowski złoży w bieżą-
cym roku wniosek o dofinansowanie bu-
dowy boiska, przy Zespole Szkół nr 2  
w Ciechanowie.

Na zagadnienie dotyczące budowy 
ul. Kargoszyńskiej, w imieniu Zarządu 
Powiatu odpowiedział Józef Borkowski - 
kierownik Powiatowego Zarządu Dróg. 
Poinformował, że właśnie trwają prace 
nad dokumentacją techniczną inwesty-
cji, która ma być gotowa w I kwartale br.  
Kierownik Borkowski podkreślił, że wła-
dze powiatu zwróciły się do samorządów 
miejskiego i gminy wiejskiej Ciechanów  
o pomoc finansową przy realizacji in-
westycji. Gmina wiejska Ciechanów już 
przekazała środki finansowe, z których  
wykonywany jest projekt przebudowy 
ulicy, natomiast ze strony samorządu 
miejskiego odpowiedzi w tej sprawie, na 
tę chwilę nie ma – zaznaczył kierownik. 
Koszt przebudowy ulicy wyniesie kilka 
milionów złotych. Wsparcie inwestycji ze 
strony samorządu miejskiego przyspieszy-
łoby czas trwania przebudowy.

Ważnymi punktami sesji było przed-
stawienie oferty kulturalnej powiatowych 
instytucji kultury na 2013 rok, tj. Powiato-
wej Biblioteki Publicznej Ciechanowie im. 
Zygmunta Krasińskiego i Powiatowego 
Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Ko-
nopnickiej. O pracy i propozycjach tych 
placówek na 2013 rok mówiły ich szefowe: 
Teresa Sadowska i dr Teresa Kaczorowska.

Pierwsza w  tym roku, a XX w tej kadencji sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego 
odbyła się 28 stycznia 2013 roku, w sali konferencyjnej budynku Starostwa  
Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie. Radni wysłuchali  
sprawozdań i informacji oraz przyjęli cztery uchwały.

www.ciechanow.powiat.pl
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Następnie radni rozpatrzyli spra-
wozdanie Starosty Ciechanowskiego  
z działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i Porządku za 2012 rok i sprawozdanie 
z wysokości średnich wynagrodzeń na 
poszczególnych stopniach awansu za-
wodowego w szkołach prowadzonych 
przez Powiat Ciechanowski.

Podczas głosowania nad projekta-
mi uchwał, radni powiatowi:

• wyrazili zgodę na dokonanie da-
rowizny stanowiących własność powia-
tu ciechanowskiego nieruchomości po-
łożonych na terenie miasta Ciechanów 
i gminy Ciechanów, na rzecz Gminy 
Miejskiej Ciechanów (19 głosami – za, 
przeciwnych i wstrzymujących głosów 
nie było; w głosowaniu wzięło udział 
19 radnych),

• zmienili uchwałę Nr IV/9/54/2011 
Rady Powiatu Ciechanowskiego dnia 
28 listopada 2011 roku w sprawie usta-

lenia rozkładu godzin pracy aptek ogólno-
dostępnych w  powiecie  ciechanowskim 
(uchwała przyjęta jednomyślnie; w głoso-
waniu wzięło udział 20 radnych),

• ustalili tryb udzielania i rozliczania 
dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wyko-
rzystania dotacji udzielonej szkołom i pla-
cówkom niepublicznym (19 głosami – za, 
przy 1 wstrzymującym się; w głosowaniu 
wzięło udział 20 radnych),

• zgodzili się na likwidację Techni-
kum Nr 2 wchodzącego w skład Powiato-
wego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Gołotczyźnie (uchwała przyjęta jedno-
myślnie; w głosowaniu wzięło udział 20 
radnych).

Podczas styczniowej sesji Rady 
Powiatu wystąpili zaproszeni goście 
- radni Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego – Benedykt Pszczółkowski  
i Wiesława Krawczyk, którzy mówili  
o lokalizacji instalacji mechaniczno-
-biologicznej przetwarzania odpadów 
komunalnych w Kosinach Bartoso-
wych w gm. Wiśniewo i o szansach 
powstania takiej instalacji w Woli 
Pawłowskiej (powiat ciechanowski). 
Zdaniem obojga radnych, jeśli do lip-
ca br. ciechanowski PUK nie spełni 
wymaganych kryteriów, straci szan-
sę instalacji regionalnej. W tej chwi-
li takie wymagania spełnił mławski 
USKOM.

W sesji wzięli udział: radni powia-
tu, władze powiatu, dyrektorzy jedno-
stek powiatowych, kierownicy wydzia-
łów Starostwa powiatowego, zaproszeni 
goście oraz lokalne media.

Barbara Tokarska-Wójciak

www.ciechanow.powiat.pl
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Jest to drugie postępowanie przetargo-
we na wykonanie inwentaryzacji budowlanej 
wraz z ekspertyzą techniczną budynku byłego 
hotelu „Polonia” w Ciechanowie oraz doku-
mentacji projektowej. Spośród 7 firm, które 
przystąpiły do pierwszego przetargu, pięć nie 
spełniło warunków określonych w postępo-
waniu przetargowym. Kolejna firma wycofała 
się, a oferta innej miała błędy formalno-praw-
ne. Przetarg został więc unieważniony. 

Przypomnijmy, że władze powiatu zde-
cydowały, iż budynek zostanie przeznaczony  

na cele upowszechniania kultury dla miesz-
kańców Ciechanowa i powiatu ciechanow-
skiego poprzez umiejscowienie tam Powia-
towej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie 
– w tym czytelni, klubów miłośników dobrej 
książki, lokali dla organizacji pozarządowych 
działających w dziedzinie kultury, w tym w za-
kresie literatury oraz kawiarni literackiej, ka-
wiarenki internetowej i galerii. Powiat wnio-
sek uzasadnił tym, iż Biblioteka od początku 
działalności nigdy nie miała własnego loka-
lu. Poszczególne jej zbiory były rozproszone  

w lokalach po całym mieście, co utrudnia czy-
telnikom korzystanie z bogatej oferty. 

Bezsprzecznym jest fakt, że Biblioteka 
jest bardzo prężną i docenianą przez czy-
telników powiatową jednostką kultury. Po-
siada ogromne zbiory, których gromadze-
nie w jednym miejscu byłoby wsparciem 
dla krzewienia idei czytelnictwa. Zarząd 
Powiatu uważa, że Powiatowa Biblioteka  
Publiczna zawsze przyciągała do siebie ludzi 
literatury i organizację pozarządowe dzia-
łające na jej obszarze. Przekazanie jej obiek-
tu o dużych tradycjach i rozpoznawalnego  
w historii Ciechanowa, służyłoby wsparciu tej 
zasłużonej dla Ciechanowa instytucji. Kon-
cepcja taka jest wspierana przez Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich w Ciechanowie  
i służyłaby wszystkim i mieszkańcom miasta  
i powiatu.      

Barbara Tokarska-Wójciak

Wybrano ofertę na sporządzenie 
dokumentacji projektowej Polonii

W ciechanowskim I Liceum Ogólnokształ-
cącym przebywali studenci z międzyna-
rodowej organizacji AIESEC, któ-
rzy prezentowali kulturę swoich 
państw. W tym roku, od 10 do 15 
lutego, szkoła gościła studentów  
z Indonezji, Chin i Rosji. Przez 
cały tydzień trzyosobowa grupa 
praktykantów prowadziła w języ-
ku angielskim cykl starannie przy-
gotowanych merytorycznie szko-
leń i prezentacji o tych odległych 
zakątkach świata. 

Studenci zapoznawali uczniów 
z kulturą, religią, kuchnią i geo-
grafią swoich krajów. Jako, że za-
jęcia prowadzone były wyłącznie 
w języku angielskim, stwarzało to 
możliwość dodatkowego kontaktu 
z tym językiem. W ciechanowskim 
„Krasiniaku” gościli: Kang z Chin,  
Nurina z Indonezji i Antonina z Ro-
sji. Antonina dodatkowo brała udział  
w zajęciach z języka rosyjskiego.  
Na oficjalnych zajęciach się jednak 
nie kończyło. Uczniowie chętnie 

Na drugi przetarg ogłoszony przez powiat ciechanowski wpłynęły aż 23 oferty. Niektórzy 
oferenci musieli jednak uzupełnić dokumentację. Komisja przetargowa wyłoniła firmę, 
która przygotuje dokumentację projektową remontu budynku po byłym hotelu Polo-
nia. Wygrała firma – Pracownia Architektoniczna Sp. z.oo Rydzyński, Wasiak, Stańczak,  
Lebelt z Łodzi. Ich oferta opiewa na 61 487,70 zł. Po upływie terminów przewidzianych 
w art.94, ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zostanie zawarta umowa  
z wyłonionym wykonawcą.

Uczniowie z „Krasiniaka” poznawali 
kulturę egzotycznych państw

rozmawiali z gośćmi także w czasie przerw,  
a kontakty były zacieśniane podczas pobytu 

studentów w polskich domach, gdzie miesz-
kali podczas wymiany. 

Indonezyjka, Rosjanka i Chiń-
czyk okazali się niezwykle sympatycz-
nymi osobami, chętnie rozmawiali  
z młodzieżą, odpowiadali na pytania 
i podziwiali szkołę oraz miasto. Swo-
jego rodzaju ciekawostką było zdzi-
wienie Nuriny, która nie mogła uwie-
rzyć w to, że polscy uczniowie mogą 
chodzić do szkoły w tak swobodnych 
strojach – bez mundurków….

Na zakończenie wizyty w Ciecha-
nowie studenci odwiedzili Opinogó-
rę. 

To trzecia wizyta studentów  
z AIESEC w I LO im. Zygmunta Kra-
sińskiego. W ubiegłych latach ucznio-
wie mieli możliwość poznawania 
kultury innych państw, głównie eu-
ropejskich. Jak powiedziały nam na-
uczycielki języka angielskiego z I LO 
i zastępca dyrektora Mariusz Stawic-
ki, wizyta studentów od lat cieszy się 
takim zainteresowaniem młodzieży, 
że będzie kontynuowana w kolejnych 
latach. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Ciekawie przygotowane zajęcia, z udziałem studentów 
z egzotycznych krajów cieszyły się dużym zainteresowaniem 

uczniów „Krasiniaka”
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Jak sprawdzić, czy dziecko 
jest gotowe do pójścia do szkoły?

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna  
w Ciechanowie zorganizowała spotkania 
dla rodziców dzieci urodzonych w 2007 
roku. Tematem konsultacji jest goto-
wość dziecka do podjęcia nauki szkolnej  
we wrześniu 2013 r.

Rodzice mogą skorzystać z bezpłat-
nych konsultacji specjalistów Poradni.  
W tym celu prowadzono Punkt konsulta-
cyjny na terenie przedszkoli. Większość 
takich konsultacji odbyła się już w lutym, 
inne są jeszcze przed nami: 
5 marca – w Miejskim Przedszkolu Nr 3  
ul. Sienkiewicza 26 A w Ciechanowie,

6 marca – w Gminnym Przedszkolu w Go-
łotczyźnie, ul. Ciechanowska 4, 
12 marca - w Miejskim Przedszkolu Nr 5  
ul. Gwardii Ludowej 12 w Ciechanowie.

Dodatkowo Punkt Konsultacyjny na 
terenie Poradni Psychologiczno - Peda-
gogicznej w Ciechanowie, ul. Wyzwolenia 
10 a, będzie czynny w dniach 4 i 15 marca,  
w godzinach:  10.30 – 13.00.

Nie wymagane są skierowania ani 
wcześniejsze zapisy.

Szczegóły i informacje na stronie:  
www.pppciechanow.pl

Red.

Mimo, że trwa zima, cykliści przygoto-
wują się do sezonu i pytają o możliwość 
oznakowania swojego roweru. Właści-
ciel jednego z rowerów skontaktował się 
z policją i podał numer swojej komórki.
Na odpowiedź nie musiał długo czekać, 
po południu jego rower już został ozna-
kowany.

Nie każdej kradzieży da sie zapobiec, 
jednak można zmniejszyć ryzyko jej za-
istnienia. Ciechanowska policja jako 

podinspektor Leszek Goździewski
KPP Ciechanów

jedna z pierwszych jednostek roz-
poczęła znakowanie rowerów, któ-
re odbywać się będą od marca 2013 
roku. Akcja cieszy się wielkim zainte-
resowaniem mieszkańców. Dwa razy  
w roku, w maju i wrześniu odbywa 
sie planowane znakowanie, zwykle 
jednorazowo znakuje sie około 100-
120 rowerów.

Znakowanie ograniczyło do mi-
nimum kradzieże rowerów w powie-
cie ciechanowskim, a złodzieje omi-
jają znakowane jednoślady.

Chcesz oznakować rower? Za-
dzwoń pod numer 23-673-11-01 
/od 8.00 do 15.30/.

Na terenie powiatu ciechanowskiego,  
od 11 lutego do 13 marca 2013 roku przepro-
wadzana jest kwalifikacja wojskowa. Powiato-
wa Komisja Lekarska, w skład której wchodzą: 
przewodniczący - lekarz medycyny Roman 
Maj i zastępca przewodniczącego - lekarz me-
dycyny Ryszard Poreda, ma swoją siedzibę  
w Ciechanowie przy ul. Płockiej 32, w siedzi-
bie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej.

Komisja  pracuje w dni robocze w godzinach  
8.00 – 14.00  nr tel. (23) 673-61-95.

Zgodnie z listami osób podlegających obo-
wiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej  
w 2013 r., sporządzonymi przez Urząd Miasta 
Ciechanów, Urząd Miasta i Gminy Glinojeck  
oraz  Urzędy Gmin: Ciechanów, Gołymin, Gru-

dusk, Ojrzeń, Opinogóra, Regimin i Sońsk,  przed 
Powiatową Komisją Lekarską powinno stawić się 
738 osób, w tym 18 – kobiet: 
657 osób – rocznik podstawowy  (1994)
63 osoby – roczniki starsze.
  

Termin kwalifikacji wojskowej dla poszcze-
gólnych gmin powiatu ciechanowskiego przed-
stawia się następująco:
Miasto Ciechanów            -           11 – 21.02.2013 r. 
Gmina Ciechanów            -            22 - 25.02.2013 r. 
Miasto i Gm.Glinojeck    -            26 - 27.02.2013 r. 
Gmina  Gołymin               -             27 - 28.02.2013 r. 
Gmina  Opinogóra          -            01 - 04.03.2013 r.    
Gmina Regimin               -            04 - 05.03.2013 r. 
Gmina Sońsk                   -            06 - 08.03.2013 r. 
Gmina Grudusk               -            08 - 11.03.2013 r. 
Gmina Ojrzeń                  -                    11.03.2013 r. 

Kobiety                                -                12.03.2013 r. 
Roczniki starsze                 -                 13.03.2013 r.

Wobec osób, które nie stawią się do kwali-
fikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny,  
na wniosek Przewodniczącego Komisji Lekar-
skiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień – 
stosowane będą środki, przewidziane przepisami 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wójtowie są obowiązani zarządzać przymu-
sowe doprowadzenie przez Policję lub nakładać 
grzywnę w celu przymuszenia. Zaniechanie zło-
żenia wniosku o egzekucję administracyjną może 
nastąpić tylko wobec tych osób, które  według 
wcześniejszych ustaleń w postępowaniu wyjaśnia-
jącym – nie przebywają w miejscu zameldowania 
(gdyż np. od szeregu lat przebywają za granicą)  
i z tego powodu nie doręczono im wezwania 
imiennego (nie mogli się również zapoznać  
z treścią obwieszczenia wojewody wzywającego do 
kwalifikacji wojskowej).

Red.

Trwa kwalifikacja wojskowa

www.ciechanow.powiat.pl
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Jak sprawdzić, czy dziecko 
jest gotowe do pójścia do szkoły?
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29 stycznia 2013 r. w siedzibie Ośrodka Rozwoju  Edukacji, przy  
ul. Szucha 25 w Warszawie podpisana została umowa na realizację 
projektu „Doskonalenie szansą na rozwój”. Projekt jest współfinan-
sowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
2007 – 2013  Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 
3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

 Umowę ze strony powiatu podpisali: starosta ciechanowski 
Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski oraz z upo-
ważnienia skarbnika powiatu Barbara Kowalska – kierownik Wy-
działu Finansowego.                                           

Projekt realizowany będzie od stycznia 2013 roku do września  
roku 2014. Jego wartość wyniesie 1 177 922,87 zł.    

Jest skierowany do przedszkoli i szkół podstawowych, gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych  
z  terenu powiatu ciechanowskiego. Wsparciem objętych zostanie 
500 nauczycieli z różnych typów szkół i przedszkoli. 

                  
Działania podejmowane w ramach projektu:
• Diagnoza potrzeb szkoły / przedszkola.
• Opracowanie rocznego planu wspomagania.
• Przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie  

z opracowanym planem wspomagania.
• Wsparcie w zastosowaniu nabytej wiedzy i umiejętności  

do praktyki.  
• Utworzenie sieci współpracy i samokształcenia,  

tj. współpracujących zespołów nauczycieli, z wykorzysta-
niem platformy internetowej.

Sieci współpracy i samokształcenia 
(tematyczne i przedmiotowe) umożliwiają:
• Dzielenia się nauczycieli/ dyrektorów swoją wiedzą  

i umiejętnościami.
• Wspólne rozwiązywanie problemów edukacyjnych  

i wychowawczych.
• Promowanie dobrych praktyk.
• Doskonalenie na „miarę potrzeb” z udziałem ekspertów 

zewnętrznych.
• Komunikowanie się ze sobą on-line.

W realizacji wszystkich w/w działań uczestniczyć będzie szkol-
ny organizator rozwoju edukacji (SORE), który będzie bezpośrednio 
współpracować z placówką w opracowaniu i realizacji rocznego planu 
wspomagania. Eksperci zewnętrzni prowadzić będą  różne formy do-
skonalenia. Koordynatorzy sieci zorganizują pracę zespołów nauczycieli  
na platformie internetowej i na spotkaniach.

Nowoczesny system wspomagania pracy szkoły powinien:
• Być blisko szkoły, czyli towarzyszyć konkretnej szkole w całym 

procesie rozwoju, od diagnozy potrzeb po monitorowanie efek-
tów wprowadzanych zmian.

• Pracować na potrzeby szkoły, czyli dopasowywać ofertę i prze-
bieg procesu doskonalenia do aktualnych potrzeb konkretnej 
szkoły.

• Wykorzystać potencjał instytucji, które świadczą usługi na rzecz 
doskonalenia nauczycieli, przede wszystkim placówek dosko-
nalenia nauczycieli, poradni psychologiczno - pedagogicznych 
i bibliotek pedagogicznych.

Biuro projektu mieści się w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, 
ul. 17 Stycznia 7, pok. 16  www.ciechanow.powiat.pl 

Kontakt: e-mail: projekt@ciechanow.powiat.pl tel. 23 672 20 56.

Krystyna Ślubowska

Powiat ciechanowski będzie realizował kolejny projekt 
z udziałem środków unijnych

Grypa jest chorobą zakaźną wywoła-
ną przez wirusy. Do zakażenia dochodzi  
drogą powietrzno - kropelkową (kichanie, 
kaszel) oraz poprzez bezpośredni kontakt  
z wydzielinami z dróg oddechowych osób 
zakażonych (znajdującymi się na dłoniach 
lub powierzchniach w otoczeniu chorego).

Główne objawy grypy:
gwałtowny początek, wysoka gorączka, 

bardzo złe ogólne samopoczucie, dreszcze, 
silne bóle mięśniowo - stawowe, kaszel oraz  

nie zawsze: ból gardła, katar, wymioty, biegunka.
Zapobieganie polega przede wszystkim na:
• częstym i dokładnym myciu rąk cie-

płą wodą i mydłem,
• zasłanianiu ust i nosa chusteczką  

higieniczną podczas kichania i kaszlu; chus-
teczkę po jednorazowym użyciu należy wyrzu-
cić do kosza,

• unikaniu dotykania rękoma oczu, 
nosa, ust,

• ograniczaniu bliskiego kontaktu  
z osobami, które mają objawy grypopodobne,

• unikaniu podawania rąk, całowania 
się przy powitaniu,

• odpowiednim ubieraniu się (nosze-
niu nakrycia głowy, ciepłego i nieprzemakalne-
go obuwia, nie przegrzewaniu się),

• częstym wietrzeniu pomieszczeń.

UWAGA!
Grypy nie należy lekceważyć, gdyż czę-

sto występują groźne dla zdrowia powikłania.  
W przypadku wystąpienia objawów grypowych, 
należy skontaktować się z lekarzem, pozostać  
w domu i zastosować się ściśle do zaleceń  
lekarza.                      

Opracowanie: Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologiczna w Ciechanowie  

Grypa wciąż w natarciu
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Deutsch-Wagen-Tour 
w Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie

Zaproszenie lektora Deutsch - Wagen - Tour 
do ZST (25 stycznia 2013 r.), połączone było  
z podsumowaniem wewnątrzszkolnego konkur-
su z języka niemieckiego. Magdalena Jurowska 
przekazała zwycięzcom i wyróżnionym uczniom 
ciekawe nagrody rzeczowe (płyty CD do nauki 
języka, kubki, koszulki, długopisy, notesy, torby 
materiałowe i inne gadżety z logo DWT). 

Z warsztatów skorzystało 58 uczniów klas 
pierwszych i drugich technikum. Na początku 
spotkania uczniowie zaprezentowali, przygo-
towany pod kierownictwem nauczycielki języ-
ka niemieckiego, krótki program artystyczny 
– scenki rodzajowe i inscenizację do piosenki 
niemieckiego wykonawcy. Podczas warszta-

tów uczniowie mieli możliwość zetknąć się 
z językiem niemieckim w formie gier i za-
baw językowych, skonfrontować swoje, często  

stereotypowe, myślenie o Niemczech i Niem-
cach z rzeczywistością. Lektorka starała się prze-
konać młodych ludzi, że warto uczyć się języka 
niemieckiego, że jest to łatwy język. Uczniowie 
żywo, z radością i spontanicznością reagowali na 
kolejne propozycje zabaw językowych, szybko 
znaleźli „wspólny język” z prowadzącą zajęcia.

Warsztaty przeprowadzone przez lektor-
kę były inspirujące zarówno dla uczniów jak  
i dla nauczycieli języka niemieckiego. Na pew-
no przyczyniły się do wzrostu motywacji wśród 
uczniów, zachęciły do pogłębienia wiedzy  

Debatowano o zadaniach jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych

Spotkanie prezesów i skarbników jedno-
stek OSP z terenu powiatu ciechanowskie-
go odbyło się 12 lutego br. w Starostwie 
Powiatowym w Ciechanowie. Jego inicja-
torem był starosta ciechanowski Sławomir 
Morawski, będący jednocześnie prezesem 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
i wiceprezesem Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP. Spotkanie dotyczy-
ło spraw organizacyjnych, finansowych,  
a także operacyjnych, które mają miejsce  
w strażach na terenie powiatu.

Dyrektor Biura Terenowego Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP Jadwiga Michalska poinfor-
mowała zebranych o zadaniach, jakie czekają jed-
nostki OSP. Natomiast główna księgowa Monika 
Dzidko przekazała informacje, dotyczące spraw 
finansowych, w tym prawidłowości w prowadzeniu 
dokumentacji finansowej.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Ciechanowie brygadier Arkadiusz 
Muszyński przedstawił sytuację pożarową na 
terenie powiatu w ostatnim okresie, wyposa-
żenie jednostki i braki sprzętu w jednostkach 
wchodzących w skład Krajowego Systemu Ra-
towniczo-Gaśniczego. Przekazał też informację  
o szkoleniach i kursach dla druhów ochotników. 
W spotkaniu wziął udział Sławomir Borowski - 

przedstawiciel zakładu produkującego 
sprzęt strażacki z Kalisza, prezentu-
jąc nowe produkty: hełm VULCAN  
i buty strażackie. Nowe wyroby druho-
wie oglądali ze szczególną uwagą. Po 
wystąpieniach strażacy pytali o wiele 
istotnych spraw, na które otrzymali 
wyczerpujące odpowiedzi. Spotka-
nie podsumował Sławomir Morawski, 
dziękując za dotychczasową społeczną 
pracę strażaków i życzył im dalszych 
sukcesów.

BTW

Spotkanie zgromadziło strażaków ochotników z terenu powiatu ciechanowskiego

Strażacy mogli obejrzeć nowoczesny  
sprzęt, który będzie im służył w akcjach

Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie gościł lektora Deutsch - Wagen - Tour  
Magdalenę Jurowską. DWT jest akcją ogólnopolską, której celem jest propagowanie 
nauki języka niemieckiego. Lektorzy prezentją nowatorskie rozwiązania, niekon-
wencjonalne sposoby przekazywania wiedzy o Niemczech. 

z języka niemieckiego oraz poznania kultury na-
szego zachodniego sąsiada.

Red.
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Krasiniak odznaczony!
I Liceum Ogólnokształcące w Cie-

chanowie po raz kolejny znalazło się 
w elitarnej grupie najlepszych polskich liceów. 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdziła, że w Ogól-
nopolskim Rankingu Liceów 2013 – opublikowanym przez miesięcz-
nik „Perspektywy” i dziennik „Rzeczpospolita” - I Liceum Ogólno-
kształcące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie zajęło miejsce 
wśród 300 najlepszych liceów w Polsce i otrzymało tytuł „Srebrnej 
Szkoły 2013”.

I LO im. Zygmunta Krasińskiego zajęło 172 miejsce w kraju.  
W ubiegłym roku było na 248 miejscu, a w 2011 roku na 174 miejscu.  

BTW  Pożegnanie maturzystów w 2012 roku. Posadzenie dębu maturzystów

Sukces plastyczny uczestników
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ciechanowie

Fundusz Sztuka Młodych 
przyzna kolejne stypendia 
dla uzdolnionych artystycznie 
dzieci i młodzieży

Rada konkursu „Mazowiecki Miesiąc In-
tegracji”, Metro Warszawskie oraz Galeria „Po-
ciąg do sztuki” zorganizowały na Stacji Metro 
Świętokrzyska wystawę połączoną z wręcze-
niem nagród, wyróżnień i dyplomów uczest-
nikom konkursu, którymi były osoby niepeł-

nosprawne. Z ciechanowskiego Warsztatu 
Terapii Zajęciowej (o działalności tej placówki 
pisaliśmy w niejednym numerze Samorzą-
dowca) w konkursie wzięło udział osiem osób. 
Magdalena Wojdat otrzymała wyróżnienie  
za prace „Wymarzone wakacje” i „Moja rodzi-

na”. Pozostali otrzymali pamiątkowe dyplo-
my. A wręczenie nagród odbyło się 6 lutego 
w Warszawie. Nagrodzone prace będą prze-
tworzone w formę plakatów i eksponowane  
w galerii „Pociąg do sztuki”.

Red.

www.ciechanow.powiat.pl

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechano-
wie ogłasza, że można składać podania o przyznanie jednorazowego stypen-
dium w ramach Funduszu „Sztuka Młodych”.

Podania wraz z opisem osiągnięć (mile widziana dokumentacja),  
o przyznanie stypendium można składać osobiście w sekretariacie 
PCKiSz lub pocztą z dopiskiem na kopercie - Fundusz „Sztuka Młodych”,  
do 21 marca 2013 roku.

Przypomnijmy, iż Fundusz przyznaje stypendia od 23 lat. Środki na 
ten cel zbierane są podczas Koncertu Noworocznego „Gala”, który każde-
go roku w styczniu odbywa się w powiatowej jednostce kultury (niegdyś 
Wojewódzkim Domu Kultury). Tylko w tym roku ciechanowscy dzienni-
karze na ten cel zebrali 5.034,56 zł. BTW

Wyróżnieni uczestnicy WTZ dumnie prezentują dyplomy uznania zdobyte w konkursie



www.ciechanow.powiat.pl
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