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Uczniowie nagrodzeni podczas konkursu plastycznego poświęconego  
ks. M. K. Sarbiewskiemu

Academia Europaea Sarbieviana  otrzymała niezwykły 
dar – dzieło Macieja Kazimierza Sarbiewskiego

Majowy numer gazety samorządowej poświęcamy głównie tematom związanym 
z oświatą. Maj, to po pierwsze czas matur,  po drugie – dla gimnazjalistów czas 
wyboru szkoły średniej, a dla innych uczniów wyboru szkoły zawodowej, dającej 
dobrą podstawę na rynku pracy. Odwiedzimy maturzystów oraz zaprezentujemy 
szkoły, prowadzone przez powiat ciechanowski i nie tylko. 
Życzymy miłej lektury!

Stało się to za sprawą prof. Janusza Zalewskiego z Florydy (urodzonego w Cie-
chanowie), który przekazywał dzieło „polskiego Horacego” dr Teresie Kaczorowskiej, 
organizatorce festiwalu i prezes Academii Europaea Sarbieviana. – Proszę wszystkich  
o powstanie! I cała sala zebranych na Walnym Zgromadzeniu członków Academii wsta-
ła, bijąc brawo. Dzieło Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Lyricoum libri IV”, zostało 
wydane w Antwerpii w 1624 r., czyli jeszcze za życia autora. 

W 2017 roku obchodziliśmy 13. edy-
cję międzynarodowej imprezy poświę-
conej „Chrześcijańskiemu Horacemu  
z Mazowsza”. Przez trzy dni festiwalowe 
(od 12 do 14 maja br.) odbywały się kon-
certy, odczyty, spotkania poetyckie, roz-
strzygnięcia konkursów. Obradowała 
także Academia Europaea Sarbieviana. 

Patronami wydarzenia są: marsza-
łek Sejmu RP, marszałek woj. mazo-
wieckiego i biskup płocki. Festiwal od-

bywa się w Płońsku, Przasnyszu, 
Pułtusku, Sarbiewie, Opinogórze  
i w Ciechanowie. 

Na spotkania, seminaria, wer-
nisaże przybyli badacze, literaci, 
artyści oraz miłośnicy „polskiego 
Horacego” z czterech państw. Roz-
strzygnięto rekordową ilość kon-
kursów „O Laur Sarbiewskiego” 
– dokładnie siedem, w tym cztery 
dla młodzieży (plastyczny, kraso-

mówczy, recytatorski, literacki) 
oraz trzy dla dorosłych (poezji  
w j. polskim, poezji w j. łaciń-
skim, a także na pracę naukową  
o M.K. Sarbiewskim).

Podczas ciechanowskiego dnia 
festiwalu, w Kawiarni Artystycznej 
PCKiSz, 13 maja został rozstrzy-
gnięty VIII Mazowiecki Konkurs 
Plastyczny „O Laur Sarbiewskiego”. 
Dzieci i młodzież zgłosiły do konkur-
su kilkanaście prac, a najlepsze i naj-
ciekawsze przygotowali uczniowie 
Liceum im. Ks. M.K. Sarbiewskiego 
z Mławy i to oni odebrali wszystkie 
nagrody główne. Prace plastyczne 
były związane oczywiście z postacią 
księdza Macieja Kazimierza Sar-
biewskiego – zostały nagrodzone.

Następnie z koncertem wystą-
pili uczniowie z PSM I st. im. Stani-
sława Moniuszki w Ciechanowie. 
Jednym z patronów Festiwalu był 
starosta ciechanowski, a impreza 
została wsparta finansowo ze środ-
ków powiatu ciechanowskiego.

BTW
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pomnikiem Marszałka. Na koniec odbywał się defilada grup rekon-
strukcyjnych w rytm „Pierw-
szej Brygady”. W ten sposób 
Stowarzyszenie Żołnierzy 11. 
Pułku Ułanów Legionowych 
im. marszałka Edwarda Śmi-
głego – Rydza i ich Rodzin 
obchodziło w Ciechanowie 
swoje doroczne święto puł-
kowe. Święto obchodzone 
jest zawsze w pierwszą nie-
dzielę po 19 kwietnia. Wtedy 
to, w roku 1919 r. ułani „Je-
denastki” jako jedni z pierw-
szych polskich żołnierzy 
wkroczyli do wyzwalanego  
z rąk bolszewików Wilna.

1,2,3 maja – Najpierw 1 maja, środowiska lewicowe złożyły 
kwiaty pod pomnikiem Walka Męczeństwo-Zwycięstwo, poło-
żonym u zbiegu ulic Tatarskiej i 17 Stycznia. Kilkadziesiąt osób 
odśpiewało pieśni przy dźwiękach orkiestry dętej. Dzień później 
– 2 maja obchodziliśmy Dzień Flagi. Tradycyjnie na ulicach mia-
sta rozdawane były kotyliony nawiązujące do tego święta. Dzień 
3 maja to głównie oficjalne obchody uchwalenia Konstytucji  
3 Maja. Pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej w Cie-
chanowie dziesiątki delegacji złożyły wiązanki kwiatów, czcząc 
226 rocznicę tego wielkiego wydarzenia. Wśród nich delegacja 
powiatu ciechanowskiego: starosta Sławomir Morawski, wicesta-
rosta Andrzej Pawłowski i członek Zarządu Powiatu Włodzimierz 
Fetliński. Inne delacje to: parlamentarzyści, samorządowcy, 
przedstawiciele administracji rządowej, szkoły, partie polityczne, 
stowarzyszenia i organizacje. W tym roku, w związku  z wizytą  
w mieście delegacji miast partnerskich Ciechanowa, kwiaty zło-
żyli goście z zagranicy. Przemówienie wygłosił gospodarz pre-
zydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński. Nie zabrakło pocztów 
sztandarowych oraz oprawy muzycznej Orkiestry dętej OSP  
w Ciechanowie. Kolejnym 
punktem była uroczysta 
msza św. w Intencji Ojczy-
ny, koncelebrowana przez 
proboszczów parafii.  
A wieczorem w PCKiSz 
odbył się koncert muzycz-
ny z wykonaniu artystki 
Lucyny Malec.

17 maja – Minister nauki i szkolnictwa wyższego poinfor-
mował, że Leszek Zygner – rektor Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Ciechanowie został habilitowany i uzyskał tytuł 
profesora nadzwyczajnego tej uczelni.  Kilka tygodni wcześniej  
Rada Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie nadała L. Zy-
gnerowi stopień doktora habilitowanego za całokształt dorobku 
naukowego. Jego  recenzentami byli m.in. prof. Krzysztof Ożóg 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego i prof. Maria Koczerska z Uni-
wersytetu Warszawskiego. Leszek Zygner specjalizuje się w me-

diewistyce, ale bada też historię nowożytną  
i najnowszą. Jest autorem kilku książek oraz 
wielu artykułów zamieszczonych w prestiżo-
wych polskich i zagranicznych czasopismach 
naukowych, a także uczestnikiem międzyna-
rodowych projektów badawczych, m.in. w Ge-
tyndze i Dusseldorfie.

   Barbara Tokarska-Wójciak

2 kwietnia – Egzaminem teoretycznych i praktycznym, 
przeprowadzonym w Komendzie Powiatowej PSP w Cie-
chanowie zakończyło się szkolenie podstawowe strażaków  
ratowników OSP.  Trwało w okresie od lutego do kwietnia  
br. Jego celem  było  przygotowanie ochotników do sprawne-
go i bezpiecznego wykonywania zadań podczas działań ratow-
niczo-gaśniczych. Zajęcia prowadzone były przez strażaków  
z ciechanowskiej komendy, przy wykorzystaniu sprzętu ra-
towniczo-gaśniczego, będącego na wyposażeniu tut. jednostki 
ratowniczo-gaśniczej. Na szkolenie uczęszczało 37 strażaków 
i w rezultacie wszyscy przystąpili do egzaminu.  Druhowie po 
„ciężkiej przeprawie” zdali egzamin przed komisją egzamina-
cyjną, zatwierdzoną przez Mazowieckiego Komendanta Woje-
wódzkiego PSP i tym samym nabyli uprawnienia do udziału  
w działaniach ratowniczo-gaśniczych. 

13 kwietnia – Biskup Roman Marcinkowski przeszedł  
na  emeryturę. Papież Franciszek, w tegoroczny Wielki Czwar-
tek przyjął rezygnację ks. Romana z urzędu biskupa pomocni-
czego diecezji płockiej, w związku z osiągnięciem przez niego 
wieku emerytalnego. W tym właśnie dniu biskup Roman prze-
żywał 32. rocznicę swoich święceń biskupich. 

19 kwietnia – W Kawiarni Artystycznej PCKiSz, w ramach 
Artystycznej Środy, gościł Radosław Ochnio. Z pochodzenia cie-
chanowianin, z zawodu realizator dźwięku. Jest autorem opra-
wy muzycznej i dźwiękowej do wielu spektakli teatralnych oraz 
twórcą dźwięku w kilkudziesięciu filmach dokumentalnych i fa-
bularnych. Jest również laureatem nagrody za najlepszy dźwięk 
w filmie „Miejsce” Julii Popławskiej na Kendal Mountain Fe-
stival w Wielkiej Brytanii oraz Europejskiej Nagrody Filmo-

wej (europejski odpowiednik 
Oscara) dla najlepszego euro-
pejskiego realizatora dźwięku 
za „11 minut” Jerzego Skoli-
mowskiego. Tego dnia w Ma-
łym Kinie „Łydynia” odbyła 
się projekcja tego filmu, a za-
raz po niej spotkanie gościa  
z przybyłymi koneserami 
sztuki filmowej, które trwało 

prawie dwie godziny. 
23 kwietnia – W Ciechanowie obchodzone było pułkowe świę-

to „Jedenastki”. Zainaugurowała je msza św. w kościele farnym,  
a po niej przemarsz uczestników uroczystości na Plac Piłsudskie-
go. Tam wręczono awanse i odznaczenia oraz złożono kwiaty pod 

Wydarzyło się:

Strażacy ochotnicy zdobyli kwalifikacje do działań ratowniczych 

Obchody święta 3 Maja w Ciechanowie

Prof. Leszek Zygner

Członkowie Stowarzyszenia 11. Pułku 
Ułanów Legionowych im. marszałka 
Edwarda Śmigłego – Rydza i ich 
Rodzin składają kwiaty

R. Ochnio z małżonką podczas 
odbioru Europejskiej Nagrody 
Filmowej we Wrocławiu
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Jak dodał starosta S. Morawski środki finansowe wyda-
wane były w sposób racjonalny i oszczędny. Podejmowane 
działania zwiększyły wpływy do budżetu, co w konsekwencji 
pozwoliło na realizację wszystkich zamierzeń nakreślonych 
w planie budżetu. Szef Zarządu Powiatu podziękował wszyst-
kim, którzy przyczynili się do realizacji budżetu – kierowni-
kom jednostek i wydziałów Starostwa Powiatowego. Dodaj-
my, iż wykonanie budżetu zostało pozytywnie ocenione przez 
Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie. Budżet został 
dobrze oceniony przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Cie-
chanowskiego.

Podczas sesji radni zapoznali się z oceną zasobów pomocy 
społecznej powiatu ciechanowskiego za 2016 rok i rozpatrzyli 
sprawozdanie z realizacji Programu współpracy powiatu ciecha-
nowskiego z organizacjami pozarządowymi za rok 2016. 

Podjęte zostały uchwały w sprawach: 
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cie-

chanowskiego,  
• zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego 

na 2017 rok, 
• przyjęcia zmiany planu inwestycyjnego dla subregionu 

ciechanowskiego objętego Obszarem Strategicznych 
Interwencji w ramach Regionalnego Instrumentu Tery-
torialnego.  

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie (19 głosa-
mi za, w głosowaniach wzięło udział 19 radnych.

Podczas sesji radny Włodzi-
mierz Drążek zgłosił interpelację, 
pytając o stan prawny wiaduktów  
i tuneli kolejowych pobudowa-
nych na terenie powiatu ciecha-
nowskiego przez PKP. Odpowia-
dając na to zapytanie, starosta 
Sławomir Morawski poinformo-
wał, że PKP wybudowały na tere-
nie powiatu 4 wiadukty. Formal-
nie, samorządowi nie przekazano 
tych obiektów. Są one jednak 
częścią ciągów komunikacyj-
nych – dróg powiatowych. Po-
wiatowy Zarząd Dróg prowadzi 
więc na nich działania związane 
z utrzymaniem  – odśnieżaniem 
i oczyszczaniem tych odcinków. 

Była to dwudziesta trzecia se-
sja Rady Powiatu Ciechanowskie-
go V kadencji.

Barbara Tokarska-Wójciak

Absolutorium dla Zarządu Powiatu
Kwietniowa sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego była jedną z najważniejszych sesji w roku, gdyż 

dotyczyła przyjęcia sprawozdania z wykonaniu budżetu powiatu za ubiegły rok oraz głosowania nad 
udzieleniem absolutorium Zarządowi Powiatu. Radni jednomyślnie przyjęli (20 głosami, na sesji 
obecnych było 20 radnych) sprawozdanie finansowe powiatu wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu za 2016 rok oraz jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu z tytułu wykona-
nia budżetu za ubiegły rok.

Jak podkreślił podczas wystąpienia starosta Sławomir  
Morawski – na wykonanie budżetu wpłynęło sprawne funkcjo-
nowanie i prawidłowe zabezpieczenie działań wszystkich jedno-
stek organizacyjnych powiatu, wykonywanie zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz sprawne  przeprowadzenie wielu 
inwestycji.

W ramach ubiegłorocznego budżetu wykonano inwestycje  
o łącznej wartości ok. 5,5 mln zł, a 42 proc. środków na te zada-
nia Zarząd Powiatu pozyskał z zewnątrz. Była to pomoc finanso-
wa z gmin oraz dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na 
inwestycje powiatowe. W ramach tych środków zrealizowano 
osiem zadań drogowych, w tym sporządzono dwie dokumenta-
cje inwestycyjne.

Ponadto wykonano również III etap przebudowy elewacji  
w raz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dawnego ho-
telu „Polonia” z adaptacją na potrzeby Powiatowej Biblioteki 
Publicznej.

Dochody budżetu na koniec roku wyniosły ok. 99 mln zł,  
a wydatki 96 mln zł. Dochody zostały wykonane w 99,28 proc., 
a wydatki w 94,56 proc. do planowanych. Budżet zamknął się 
nadwyżką  – 7 400 tys. zł (na planowaną 2 950 tys. zł). Uwzględ-
niając wcześniejsze zadłużenie budżetu, w związku z zaciągnię-
tymi kredytami na inwestycje, to budżet powiatu na rok 2016 
zamknął się wolnymi środkami w kwocie 4 495 tys. zł. W po-
wiecie ciechanowskim łączne spłaty kredytów wraz z odsetkami  
w roku 2016 stanowiły 3,89 proc. planowanych dochodów. 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu pozytywnie zatwierdziła sprawozdanie z wykonania budżetu w 2016 roku



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www.ciechanow.powiat.pl

Maturzyści muszą przystąpić aż do kilku egzaminów: trzech 
pisemnych, ustnego z języka polskiego i języka obcego oraz 
rozszerzonego egzaminu z wybranego przedmiotu, najczęściej: 
wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii oraz geografii. W każ-

Matur czas…
Długi weekend majowy to tradycyjnie początek matur. W tym roku pierwszy egzamin uczniowie 

pisali 4 maja, ostatnie – jeszcze trwają. Pierwsze zmagania maturzystów to egzamin pisemny z języ-
ka polskiego, następne – to pisemna matematyka, a w poniedziałek 8 maja język obcy. Najczęściej 
był to język angielski.

dym z pisemnych, poza ostatnim, uczeń decyduje, czy zdaje go 
na poziomie podstawowym czy rozszerzonym. 

Na tegorocznej maturze ciekawe były tematy z języka pol-
skiego. Uczniowie mieli do napisania rozprawkę opartą na frag-
mentach „Ziemi, planety ludzi” Antoine’a de Saint-Exupery’ego. 
Nawiązując do tego tekstu uczniowie mieli uzasadnić, czy „Pra-
ca jest pasją czy obowiązkiem? Drugą propozycją była interpre-
tacja wiersza „Słyszę czas” Kazimierza Wierzyńskiego. 

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać 30 proc. wynik z każdego 
przedmiotu. Jedna niezdana daje szansę na poprawienie egzami-
nu w sierpniu. 

Wyniki całościowe będą znane dopiero 30 czerwca br. Egza-
min poprawkowy odbędzie się 22 sierpnia. Jeśli nie pójdzie komuś 
z więcej niż jednego przedmiotu, poprawkę może zdawać za rok. 

W 2017 roku, w szkołach prowadzonych przez powiat do 
egzaminu maturalnego przystąpiło 660 osób (chęć zdawania 
matury zgłosiło 683 uczniów). W I LO zdawało – 255 osób,  
w ZS nr 1 – 111 osób, w ZS nr 2 – 204, w ZS nr 3 – 58, a w ZST 
31 abiturientów.

BTW
Egzamin maturalny w I LO w Ciechanowie

Młodzież i opiekunowie (po długiej podróży pociągiem) 
przyjechali do Ciechanowa w niedzielę 14 maja i spędzili w Pol-
sce tydzień. W tym czasie, razem z polskimi kolegami pojechali 
na wycieczki do: Torunia, Warszawy, Sierpca, Golubia-Dobrzy-
nia i Opinogóry. Jednym z punktów rewizyty było spotkanie  
z władzami samorządu powiatowego.

Z młodzieżą i opiekunami spotkał się wicestarosta Andrzej 
Pawłowski i Jolanta Obidzińska – kierownik Wydziału Edukacji, 
Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego. Wicestarosta 
powitał gości w języku niemieckim i opowiedział o strukturach 
władz samorządowych w Polsce oraz o zadaniach powiatu. Pan 
starosta zdradził młodzieży, że sam jest absolwentem szkoły  
(I LO im. Z. Krasińskiego, przyp. red), która gości kolegów  
z Niemiec i z której władze samorządowe są bardzo dumne.

Goście otrzymali drobne gadżety związane z powiatem, m.in. 
foldery promujące ziemię ciechanowską, mapy turystyczne, 
smycze, długopisy i inne. Zostali także przyjęci słodkim poczę-
stunkiem.

W środę 17 maja br. grupa polskiej i niemieckiej młodzie-
ży odwiedziła Opinogórę – kolebkę, w której spoczywają pro-
chy patrona I LO Zygminta Krasińskiego. Zwiedziła Zameczek 
Zygmunta, Muzeum Romantyzmu, wzięła udział w konkursach  

Uczniowie z Niemiec z wizytą u polskich kolegów
Grupa 20 uczniów pod opieką dwóch nauczycielek ze szkoły Alexander-von-Humboldt-Schu-

le, Europa Schule w Viernheim w  Hesji w Niemczech gościła w Ciechanowie, na zaproszenie  
rodziców, nauczycieli i uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego. Jednym  
z punktów wizyty było spotkanie z władzami powiatu ciechanowskiego. 

na temat patrona szkoły oraz zakupiła pamiątki. Na koniec wszy-
scy zjedli obiad w opinogórskiej oranżerii.

Dodajmy, iż uczniowie z Viernheim podczas pobytu w Cie-
chanowie mieszkali u rodzin polskich kolegów, poznając w ten 
sposób kulturę, obyczaje i polską kuchnię. Wyjazdy uczniów  
z Ciechanowa do Niemiec wspierane są finansowo przez rodzi-
ców, uczniów i Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.

BTW

Z młodzieżą spotkał się wicestarosta Andrzej Pawłowski, a rozmowę 
tłumaczyła nauczycielka j. niemieckiego H. Borkowska
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Każdy uczeń może również rozpocząć działalność w samorzą-
dzie uczniowskim lub Szkolnym Klubie Wolontariatu oraz w do-
skonaleniu zawodowym i ogólnym w ramach wielu projektów UE 

Erasmus+ i Narodowe-
go Centrum Kultury. 
Na uczniów czeka wie-
le ofert zawodowych 
m.in.: kurs barmański, 
barystyczny, sushi, 
carvingowy, księgowy  
i spedycyjny.

Uczniowie biorą 
udział w wymianach 
międzynarodowych 
oraz wyjazdach zagra-
nicznych do Francji, 

Zajęcia z przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie

Życie szkolne, to nie tylko nauka, ale również 
udział w imprezach edukacyjnych, tu Subre-
gionalne Targi Edukacji i Pracy 2017 r.

Zespól Szkół nr 1 im. J. Bema w Ciechanowie  
to szkoła z tradycjami

W  bieżącym roku szkolnym placówka obchodzi 70-lecie istnienia. Oferuje kształcenie na pozio-
mie technikum w zawodach: technik elektryk, energetyk, informatyk, technik cyfrowych procesów 
graficznych, teleinformatyk, logistyk.

Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, mieszczący się przy ul. Orylskiej 9,  
to jedna z najlepszych placówek oświatowych gwarantująca wysoką jakość kształcenia swoich uczniów. 
To szkoła z Certyfikatem Jakości Kształcenia ISO, Brązową Odznaką „Perspektyw”, Certyfikatem Lu-
men I Szkoły z Potencjałem. Uczeń znajdzie tu bogato wyposażone pracownie przedmiotowe, doskonale 
przygotowaną kadrę pedagogiczną, bezpieczeństwo i szansę na rozwój swoich pasji i zainteresowań. 

Uczniowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań 
w kołach pozalekcyjnych, np. telewizji szkolnej BemTV, gazet-
ce LuzBem, kole informatycznym, kole naukowo-technicznym. 
Członkowie tego ostatniego zdobywali wysokie miejsca w kon-
kursach ogólnopolskich, np. przygotowując projekt inteligent-
nego tunelu foliowego oraz plecaka elektronicznego. Zajęli dwu-
krotnie pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez 
Fundację Dzieci i Młodzieży. W tym roku szkolnym uczniowie 
klasy III ti zostali finalistami konkursu ogólnopolskiego kon-
kursu pt. „Fizyczne ścieżki”, organizowanego przez Polską Aka-
demię Nauk oraz Centrum Badań Jądrowych przy współpracy  
z  Centrum Nauki Kopernik, pt.  „Fizyczne Ścieżki”.

Szkołą oferuje uczniom możliwość zdobycia dodatkowych 
uprawnień np. SEP ( uprawnienie dla elektryków, energetyków, 
teleinformatyków – do 1 kV, które są wymagane przez każdego 
pracodawcę), CISCO  (w ramach akademii uczniowie mogą bez-
płatnie przystępować do kursu IT Essentials oraz CCNA R&S 
przygotowującego do egzaminu CCNA, certyfikaty CISCO są 
poszukiwanym przez pracodawców z branży IT potwierdzeniem 
wysokich kwalifikacji zawodowych), ECDL. 

Do podnoszenia jakości nauczania wykorzystuje się plat-
formę e-lerningową Moodle. Szkoła współpracuje z wyższymi 
uczelniami – PWSZ w Ciechanowie, Politechniką Białostocką 
oraz Uniwersytetem Gdańskim, gdzie w  cyklicznych  zajęciach 
uczniowie zgłębiają tajniki programowania.

O jakości kształcenia świadczą dobre wyniki matur i egzami-
nów zawodowych. Szkoła zajmuje wysokie miejsca w rankingu 

„Perspektyw” (w 2016 r. – 175 miejsce wśród techników w Pol-
sce i 16 w województwie mazowieckim, w 2017 r. odpowiednio 
171 i 21), co zaowocowało zdobyciem tytułu Srebrnej Szkoły  
w dwu kolejnych latach.

Zespół Szkół nr 1 współpracuje też z różnymi instytucja-
mi działającymi na terenie miasta m.in. z PCKiSz, Powiatową  
Biblioteką Publiczną, gdzie uczniowie zajmują wysokie miejsca  
w konkursach recytatorskich.

Młodzież w tej placówce może czuć się bezpiecznie. Służą  
temu świetlica, w której młodzież jest pod opieką nauczycie-
li oraz system Bezpieczna Szkoła, dzięki któremu każdy uczeń  
posiada  indywidualna kartę wejścia. 

Osoby zainteresowane mogą obejrzeć spacer wirtualny  
na stronie internetowej zs1.com.pl                                           Red. 

Dlaczego warto wybrać naukę w Zespole Szkół 
nr 2 w Ciechanowie?

Niemiec, na Ukrainę czy do Grecji. Szkoła gwarantuje wysoki 
poziom zdawalności egzaminów zewnętrznych maturalnych  
i zawodowych. 

– Doceniamy kreatywność – podkreślają nauczyciele. W szkole 
jest przyjazna atmosfera – przyznają uczniowie. 

Obecnie, szkoła na rok szkolny 2017/2018 proponuje naukę 
w szkołach, na następujących kierunkach:

II Liceum Ogólnokształcące: humanistyczno-prawny, języko-
wy, biologiczno-medyczny i matematyczno-informatyczny

Technikum nr 2: technik ekonomista, technik hotelarstwa, 
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik spedytor, 
kelner z obsługą turystyczno-pokładową i yechnik obsługi tury-
stycznej.

Więcej informacji można zdobyć odwiedzając stronę interne-
tową, facebooka, przyjść do szkoły i zostać jej uczniem. Szkoła 
zaprasza i czeka właśnie na Ciebie.

Red.
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I Liceum Ogólnokształcące  
im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie – 
nowoczesna szkoła z tradycjami!

I Liceum to szkoła o ponad stuletniej tradycji, najstarsze liceum 
ogólnokształcące ziemi ciechanowskiej, jedno z największych na Ma-
zowszu. Od początku XX wieku  absolwenci, nauczyciele i uczniowie 
popularnego Krasiniaka stanowią o kształcie życia społecznego Ciecha-
nowa.  Przez lata szkoła wyrobiła sobie markę „kuźni talentów”. 

Historia Zespołu Szkół nr 3 sięga 1 września 1977 roku. A wybór Sta-
nisława Staszica na patrona szkoły nie był przypadkowy. Wielki człowiek 
oświecenia, pionier szkolnictwa zawodowego w naszym kraju, rzecznik 
idei „być narodowi użytecznym”, stanowi wzór dla młodzieży z tej szkoły. 

Liceum propaguje postawy prospołecz-
ne, obywatelskie i przygotowuje uczniów 
do świadomego uczestnictwa w życiu  pu-
blicznym.  Jego uczniowie zajmują wysokie 
lokaty na olimpiadach i konkursach przed-
miotowych, a wyniki matur mierzone pod 
kątem EWD (edukacyjnej wartości dodanej) 
pozwalają zaliczyć I LO w Ciechanowie do 
„szkół sukcesu”.  W rankingu „Perspektyw” 
od 2013  roku „Krasiniak” co roku zdobywa 
tytuł „Srebrnej Szkoły” (miejsce w elitar-
nym gronie 300 najlepszych liceów w kra-
ju). Liceum pielęgnuje więzi ze swoimi ab-
solwentami. Od 1931 odbywają się cykliczne 
zjazdy absolwentów, traktowane jako ważne 
wydarzenie, budujące lokalną tożsamość 
mieszkańców ziemi ciechanowskiej.

Liceum,  hołdując wpisanemu w jego 
motto przesłaniu, stara się być „nowoczesną 
szkołą – z tradycjami”. Duży nacisk kładzie 
się tu na wykorzystywanie w procesie dy-
daktycznym najnowocześniejszych metod  
i form pracy. W szkole działają m.in.: sekcja 
rugby, szkolny zespół „Krach Band”, prowa-
dzone są zajęcia Uczniowskiego Klubu Spor-
towego, funkcjonują szkolna telewizja  inter-
netowa „Studio Krasiniak” i Koło Teatralne, 
uczniowie oddziałów biologiczno-medycz-

nych uczestniczą w zajęciach Szkoły Promocji 
Zdrowia, organizowanych przez Specjalistycz-
ny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie. Nawią-
zaniu kontaktów oraz wymianie doświadczeń 
z młodzieżą oraz nauczycielami z zagrani-
cy służy wieloletnia współpraca ze szkołami  
w Niemczech. W roku 2016 powstała  nowocze-
sna Sala Tradycji szkoły, która za pomocą tech-
nik multimedialnych dokumentuje więź histo-
rii szkoły z dziejami miasta. Co roku gościnne  
mury Krasiniaka przyjmują kandydatów podej-
mujących naukę na sprawdzonych i cieszących 
się niezmiennie ogromnym zainteresowaniem 
kierunkach: matematyczno-informatycznym, 
humanistycznym, biologiczno-medycznym,  
bio-logiczno-chemicznym i matematyczno-geo-
graficznym.

Red

Uczniowie „Krasiniaka” podczas rajdu rowerowego 
oraz w Sali Tradycji szkoły

Patron Stanisław Staszic to wzór dla uczniów 
Zespołu Szkół nr 3 

W skład Zespołu Szkół nr 3 obecnie wcho-
dzą: Liceum Ogólnokształcące, które kształci 
młodzież w oddziale rekreacyjno-rehabilitacyj-
nym; technikum kształcące w zawodzie tech-
nik pojazdów samochodowych, technikum 
kształcące techników mechatroników i bran-
żowa szkoła I stopnia z oddziałami wielozawo-
dowymi. 

W ramach zajęć szkoła współpracuje z wie-
loma instytucjami, m.in.: z Ciechanowskim 
Centrum Rehabilitacji, Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową i Zespołem Medycznych 
Szkół Policealnych w Ciechanowie.

Szkoła odnosi sukcesy. Technikum nr 3 
znalazło się w gronie kilkunastu innych techni-
ków z całego kraju, które otrzymały zaszczyt-
ny tytuł „Technikum Roku 2015”, przyznany 
przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej 
oraz II miejsce w kraju w rankingu „perspek-
tyw”, w kategorii „egzaminy zawodowe 2015”. 

Jak podkreśla dyrektor Marzena Chodkow-
ska, absolwenci szkoły nie mają problemu ze 
znalezieniem pracy. Technicy mechanicy znaj-
dują zatrudnienie w straży pożarnej, wojsku, 
policji, w serwisach maszyn i urządzeń rolni-
czych, w przemyśle budowalnym, zakładają też 
własną działalność gospodarczą. Zaś technicy 

Zajęcia w Zespole Szkół nr 3 w Ciechanowie
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W strukturze ośrodka funkcjonuje 
przedszk   owaną lub znaczną niepełnospraw-
nością intelektualną, szkoła branżowa I stop-
nia dla uczniów z lekką niepełnoprawnością 
intelektualną  oraz szkoła przysposabiająca 
do pracy dla absolwentów gimnazjum z nie-
pełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym. Dla każdego 
ucznia zespół nauczycieli pracujących z nim 
sporządza indywidualny program edukacyj-
no-terapeutyczny, dostosowany do 
jego potrzeb i możliwości. Ponadto 
dzieciom posiadającym opinię o po-
trzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju kadra pedagogiczna oferuje 
zajęcia prowadzone przez wykwalifi-
kowanych logopedów (w tym surdo 
i neurologopedów), terapeutów pro-
wadzących zajęcia metodą integracji 
sensorycznej, fizjoterapeutów, absol-
wentów studiów z zakresu oligofreno-
pedagogiki, wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka i terapii pedagogicz-
nej, w wymiarze do dwóch godzin ty-
godniowo. 

Placówka posiada dobrze wyposa-
żone gabinety do prowadzenia zajęć 
(logopedyczne, integracji sensorycz-
nej, EEG Biofeedback, hydroterapii, 
fizjoterapii, fizykoterapii), z których 
korzystają uczniowie m. in. podczas 
zajęć rewalidacji indywidualnej,  

Patron Stanisław Staszic to wzór dla uczniów 
Zespołu Szkół nr 3 

mechatronicy pracują na stanowiskach: kon-
struktorów, technologów, mistrzów i kierow-
ników działów obsługi i napraw, sprzedawców 
sprzętu mechatronicznego, diagnostów, ser-
wisantów sprzętu mechatronicznego itp. Jest 
też zapotrzebowanie na techników pojazdów 
samochodowych, którzy najczęściej znajdu-
ją zatrudnienie w salonach samochodowych, 
centrach serwisowych i diagnostycznych oraz 
w warsztatach samochodowych. 

Szkoła współpracuje z Politechniką War-
szawską w ramach kształcenia zawodowego,  
z firmą Yamacha Motor Middle Europe oraz 
ze słowacką szkołą o podobnym profilu kształ-
cenia. 

Młodzież ucząca się w tej szkole ma  
zagwarantowane praktyki z firmach Metal 
Tech, Norcospectra i Sofidel Poland sp.z.o.

Uczniowie odnoszą sukcesy na olimpiadach 
i w konkursach. Marcin Wodowski – laureat 
konkursu wiedzy mechanicznej i mechatro-
nicznej, wygrywając konkurs zdobył indeks na 
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Po-
litechniki Warszawskiej. Każdego roku ucznio-
wie z tej szkoły zostają stypendystami premiera. 
Mają też wiele sukcesów sportowych. 

Ale nie tylko nauką żyją uczniowie „Sta-
szica”. W szkole dzia-
ła Koło Motocyklowe 
„Wolny Wydech”, Ze-
spół muzyczny „NaPię-
cie” i kółko historyczne. 
Każdy z uczniów kończy 
kurs udzielania pierw-
szej pomocy przedme-
dycznej. 

Red.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Ciechanowie nowoczesny i przyjazny dla 
wychowanków

Ośrodek to placówka oferująca kształcenie na wszystkich etapach 
edukacyjnych dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektu-
alną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także  
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadającymi orzeczenie  
o potrzebie kształcenia specjalnego. Od 2015 roku, placówka ma no-
woczesny sprzęt i wyposażenie.

a także uczestnicy zajęć z zakresu wczesne-
go wspomagania rozwoju dziecka. Uczniom 
spoza Ciechanowa oferuje bezpłatny pobyt 
w internacie (rodzice płacą jedynie za wyży-
wienie dzieci). Internat znajduje się w nowo 
zbudowanym budynku (oddanym do użytku 
w 2015 roku), wyposażonym w nowoczesny 
sprzęt i wyposażenie.

Red.

Zajęcia w SOSzW pomagają dzieciom i młodzieży poznawać otaczający ich świat oraz zdobywać wiedzę
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Postaw na zawód w Zespole Szkół Technicznych

Zespół Szkół Technicznych w tym 
roku szkolnym wychodzi z ofertą kształ-
cenia w dwóch kierunkach technicz-
nych – technik budownictwa o specjali-
zacji: budownictwo niskoenergetyczne, 
geodezja w budownictwie oraz projek-
towanie wraz z projektowaniem wnętrz. 
Drugi kierunek to: technik organizacji 
reklamy o specjalizacji: multimedia 
oraz fotografia artystyczna i reklamo-
wa. Jeśli chodzi o kształcenie branżowe 
dominującym kierunkiem jest monter 
zabudowy i robót wykończeniowych  
w budownictwie oraz inne wybrane 
przez uczniów profesje. 

Szczególna jest specyfika kształcenia 
zawodowego, gdyż Zespół Szkół Technicz-
nych stawia na doświadczenie w nauczanym 
kierunku. Dlatego szkoła dysponuje dobrze 
wyposażonymi laboratoriami: budowlanym, 
chemicznym, geodezyjnym oraz odnawial-
nych źródeł energii. Poza tym uczniowie 
wychodzą na zajęcia terenowe. Technicy 
budownictwa systematycznie odwiedzają 
jedną z większych budowli ciechanowskich, 
prowadzoną przez firmę Skanska. Z kolei 
technicy organizacji reklamy uczęszczają do 
lokalnych mediów i studiów graficznych.

Warto dodać, że od czterech lat corocz-
nie uczniowie ZST biorą udział w praktykach 
zagranicznych w ramach programu Era-
smus+. Szkoła nawiązała współpracę z ośrod-
kami szkoleniowymi w Niemczech, gdzie 
uczniowie pogłębiają swoją wiedzę meryto-
ryczną i praktyczną z zakresu budownictwa 
oraz doskonalą język obcy potoczny i zawo-
dowy.  Atrakcje stanowi również zwiedzanie 

ciekawych miejsc u zachodnich sąsiadów. 
Zwieńczeniem praktyk są przyznane każde-
mu uczestnikowi projektu Europassy, czyli  
paszporty uprawniające do pracy w danym 
zawodzie w całej Europie.  

W ramach dalszych działań ZST ma-
jących na celu podniesienie poziomu 
kształcenia zawodowego na terenie szko-
ły odbyły się warsztaty dla budowlańców 
i monterów zabudowy i robót wykończe-
niowych w budownictwie. Organizatorem 
żywej lekcji byli nauczyciele przedmiotów 
zawodowych, którzy zaprosili do współ-
pracy firmę Rockwool. Tematem zajęć były 
Izolacje cieplne i akustyczne z wełny skalnej. 
Kolejny raz uczniowie ZST mogli doskona-
lić się  w dziedzinie budownictwa poprzez 
poznanie jednego ze światowych lide-
rów produkujących materiały izolacyjne 
oraz wykonanie prawidłowego ocieplenia 
poddasza i ściany zewnętrznej budynku. 
Warsztaty stanowiły ciekawe i bogate do-
świadczenie dla przyszłych budowlańców. 

Jeśli chodzi o nowy kierunek w ZST 
– technik organizacji reklamy, charak-

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół, a wraz z nią ważny wybór przed tegorocznymi absolwentami 
gimnazjów. Warto zastanowić się nad swoją przyszłością, by jak najszybciej zaistnieć na rynku pracy. 
Zespół Szkół Technicznych to szkoła z tradycją zawodową, od zawsze kształcąca w branży budowlanej, 
ale nie tylko. Idąc z duchem czasu dostosowuje ofertę kształcenia do wymagań dzisiejszego rynku. 

Uczniowie podczas praktycznych zajęć zawodowych i aktywności

teryzuje się on trochę inną specyfiką 
kształcenia. Uczniowie uczą się zawodu 
projektując w programach graficznych 
ulotki, wizytówki i plakaty. Kształcą się 
w dziedzinie marketingu i sprzedaży, po-
znają również specyfikę pracy w mediach. 
Sami redagują szkolą gazetkę Flesz.

Poza nauką uczniowie ZST biorą udział  
w licznych inicjatywach samorządu szkolne-
go, który jest ich pomysłem, dzięki niemu re-
alizują swoje  plany, a także kształtują ducha 
współpracy społecznej. Szkoła rozwija pasje 
sportowe uczniów poprzez przygotowanie  
i udział w zawodach i turniejach. Uczniowie 
realizują się i rozwijają dzięki wykwalifiko-
wanej kadrze pedagogicznej oraz przyjaznej 
atmosferze. Każdy z nich jest otoczony wa-
chlarzem opieki i motywacji.

Nauka w ZST jest dla wielu uczniów 
pasją, samorealizacją. Warto inwestować  
w swoje umiejętności, bo polski rynek pra-
cy czeka na młodych i wykwalifikowanych 
ludzi. Dlatego szkoła stawia na kształcenie 
zawodowe i czeka na uczniów, którzy razem 
z kadrą będą tworzyć lepszy świat. Red.

Nie powiatowa, ale widoczna na rynku edukacyjnym
Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie to szkoła publiczna i  bezpłatna. Nauka 

odbywa się w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Po ukończeniu szkoły i uzyskaniu  
tytułu zawodowego można podjąć pracę we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Szkoła od kilku lat może się pochwalić 
bardzo dobrą zdawalnością egzaminów 
zawodowych na wszystkich kierunkach. 

Wyróżniają ją nowoczesne pracownie  
zawodu. Uczniowie i słuchacze realizują 
zajęcia praktyczne w placówkach ochrony 

zdrowia, pomocy społecznej, gabinetach 
kosmetycznych i stomatologicznych na te-
renie Ciechanowa.

O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się 
absolwenci wszystkich szkół średnich.

Nie jest wymagana matura, nie ma ogra-
niczenia wieku  kandydatów. Każdy uczeń 
i słuchacz ma szansę uzyskania rzetelnej 
wiedzy i praktycznych umiejętności w za-
wodach: technik masażysta, technik usług 
kosmetycznych, higienistka i asystentka  
stomatologiczna,  opiekun medyczny, opie-
kun w DPS, opiekun osoby starszej i asy-
stent osoby niepełnosprawnej.              Red.

Takie kierunki jak asystentka  stomatologiczna czy masażysta dają szanse na szybkie podjęcie 
pracy zawodowej
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Absolwenci szkół zawodowych są 
przyjmowani do klasy drugiej Liceum 
Ogólnokształcącego. W roku szkolnym 
2017/2018 Szkoła Policealna oferuje na-
stępujące kierunki kształcenia: technik 
administracji, technik archiwista, technik 
BHP i technik turystyki wiejskiej. 

Prowadzone przez CKU kwalifikacyj-
ne kursy zawodowe cieszą się ogromnym 

Nauka w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie 
to zdobycie wykształcenia przez dorosłych

zainteresowaniem. Najbardziej popularne 
kierunki to technik rachunkowości, tech-
nik budownictwa, technik elektryk, technik 
informatyk, opiekun medyczny, technik 
pojazdów samochodowych oraz technik 
handlowiec. Absolwenci zdają egzaminy 
państwowe na bardzo wysokim poziomie.  

Nauka w Centrum odbywa się  
w soboty i w niedziele, co dwa tygodnie  

Centrum jest placówką z dużym doświadczeniem, kształcącą osoby dorosłe od 1979 r.  W skład 
Centrum wchodzi Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych i Szkoła Policealna. Organizowane są 
również w formie pozaszkolnej kwalifikacyjne kursy zawodowe. Szkoła stwarza możliwości uzupeł-
nienia wykształcenia ogólnego jak również zdobycie lub zmianę kwalifikacji zawodowych z uwzględ-
nieniem zmian zachodzących na rynku pracy. 

Szkoła zapewnia kształcenie osób dorosłych oraz zdobycie kwalifikacji w specjalistycznych kursach 
zawodowych

w systemie indywidualnym, naprzemien-
nie w liceum, szkole policealnej i na kwa-
lifikacyjnych kursach zawodowych, by 
umożliwić osobom chętnym zdobycie 
wykształcenia średniego i kwalifikacji 
zawodowych. CKU jest szkołą publicz-
ną, w której kształcenie jest bezpłatne. 
Uczniom Liceum Ogólnokształcącego  
i Szkoły Policealnej wydawane są za-
świadczenia do ZUS i instytucji pomocy 
społecznej. Centrum prowadzi również 
kursy przygotowujące do matury oraz 
kursy pedagogiczne dla instruktorów 
praktycznej nauki zawodu. 

Placówka otrzymała Certyfikat Uczci-
wości i Certyfikat Zadowolonego Kon-
sumenta. Osoby zainteresowane mogą 
zgłosić się po szczegółowe informacje do 
sekretariatu CKU, ul. Kopernika 7 lub na 
stronę internetową www.cku-ciechanow.pl

Red.

Sadzenie lasów – 1000 drzew na minutę
Tysiąc drzew na minutę to nazwa akcji organizowanej przez Lasy Państwowe. Zgodnie z prawem, 

obowiązkiem leśników i każdego właściciela lasu jest odnowienie drzewostanu w miejscu, w którym 
został on wycięty. W akcji wzięli udział przedstawiciele samorządów, uczniowie, leśnicy i mieszkańcy.

W sezonie odnowieniowym leśnicy sa-
dzą ponad 500 mln drzew, przez okres kil-
ku tygodni wytężonej pracy sadzone jest 
nowe pokolenie lasu. W tym roku płoń-
scy leśnicy mieli nietypowych pomocni-
ków. Na zaproszenie odpowiedziały trzy 
urzędy starostw, w tym przedstawiciele 
Wydziału Środowiska, Rolnictwa i Dzia-
łań Antykryzysowych Starostwa Powiato-
wego w Ciechanowie. 

Na miejscu wyznaczonym pod nasa-
dzenia stawiło się ponad 40 pracowników 
starostw razem z rodzinami – cel sadze-
nie lasu. Po krótkim przedstawieniu in-
struktażu techniki sadzenia drzew, wszy-
scy udali się na „powierzchnię”. W ciągu 
1,5 godziny posadzono tysiąc sadzonek 
jednoletniej sosny. Po sadzeniu wszyscy 
udali się na szkółkę leśną na wspólny po-

siłek. Uczestnicy jednym głosem mówili 
– przyjedziemy tu za rok.

Pięćset milionów drzew zasadzonych 
rocznie daje prawie 13 drzew na jednego 
mieszkańca. Lesistość w Polsce wynosi 
obecnie ok. 30 proc. Pod względem po-
wierzchni lasów – 9 mln 215 tys. ha, Pol-

ska znajduje się na 6 miejscu wśród kra-
jów Unii Europejskiej, a pod względem 
wielkości zasobów drzewnych – 2 miliar-
dy 491 mln m2 – na miejscu 4. Najwię-
cej sadzonek wysadzanych jest wiosną,  
pochodzą one ze szkółek leśnych prowa-
dzonych przez nadleśnictwa.                  BTW

Las sadzili przedstawiciele Starostwa Powiatowego w  Ciechanowie, z Wydziału Rolnictwa, Środo-
wiska i Działań Antykryzysowych
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Konferencja zostanła poświęcona szcze-
gólnie zagadnieniom zagrożenia zdrowia  
i życia. Mówiono o postępowania w stanach 
zagrożenia życia: pochodzenia sercowego 
(nagłe zatrzymanie krążenia, ostre zespoły 
wieńcowe, zaburzenia rytmu serca, rozwar-
stwienie aorty, obrzęk płuc), pochodzenia 
oddechowego (niewydolność oddechowa, 
stan astmatyczny, odma opłucnowa, zator 
tętnicy płucnej), pochodzenia gastroente-
rologicznego (ostry ból brzucha, krwotoki, 
biegunki, wymioty), pochodzenia nerkowe-
go (ostra niewydolność nerek), pochodze-
nia metabolicznego i endokrynnego (hiper-
glikemia, przełom nadnerczowy, przełom 
tyreotoksyczny), pochodzenia neurogenne-
go (urazy wewnątrzczaszkowe, krwotoki, 
stany padaczkowe, udary, zapalenie mózgu, 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych),  
w ginekologii i położnictwie (stan przedrzu-
cawkowy, rzucawka, krwotoki, wynicowa-
nie i pęknięcie macicy, choroba zakrzepo-
wo-zatorowa), w psychiatrii (zamiary i myśli 
samobójcze, psychozy, agresja, ostre pobu-
dzenie). 

Dużo miejsca poświecono zagrożeniom 
życia spowodowanym zaburzeniami gospo-
darki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasa-
dowej, ostrymi zatruciami, wstrząsem, wy-
padkami i katastrofami, a także medycznym 
czynnościom ratunkowym, zintegrowane-
mu systemowi ratownictwa. 

Konferencja była też doskonałą okazją 
do dialogu przedstawicieli różnych dziedzin 

Stany zagrożenia zdrowia i życia 
 – wyzwaniem dla medycyny i edukacji

Pod honorowym patronatem starosty ciechanowskiego oraz patronatem medialnym Samorzą-
dowca Powiatu Ciechanowskiego, w piątek 21 kwietnia 2017 roku, w siedzibie Wydziału Ochrony 
Zdrowia i Nauk Humanistycznych PWSZ w Ciechanowie odbyła się XVII Ogólnopolska i VII im.  
dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Stany zagro-
żenia zdrowia i życia – wyzwaniem dla medycyny i edukacji”.

nauki i zawodów, zarówno medycznych jak 
i niemedycznych. Spotkanie zgromadziło 
ponad 200 uczestników z kilkunastu uniwer-
sytetów, instytutów naukowo-badawczych  
i uczelni wyższych z całego kraju. Wzięły 
w nim udział: pielęgniarki i położne oraz 
ratownicy medyczni, lekarze, pedagodzy, 
psychologowie i przedstawiciele służb mun-
durowych – strażacy, policjanci.  

Program wydarzenia był bogaty. Roz-
poczęto od pokazu działań zintegrowanych 
służb ratowniczych w sytuacji wypadku 
drogowego z udziałem Jednostki Ratowni-
czo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Pań-
stwowej Straży Pożarnej w  Ciechanowie i 
Zespołu Ratownictwa Medycznego Zakładu 
Pomocy Doraźnej Specjalistycznego Szpita-
la Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Ciekawym punktem było wręczenie na-
gród laureatom konkursu plastycznego „Ra-
towanie życia - praca pielęgniarki i ratowni-
ka medycznego”, przeznaczonego dla dzieci 

szkół podstawowych. W trakcie konferencji 
w sesjach plenarnych wygłoszono 20 refera-
tów, w tym 10 referatów w sesji Studenckich 
Kół Naukowych oraz zaprezentowano 65 
prac w sesji plakatowej. 

W tym dniu można było również zareje-
strować się w bazie Fundacji DKMS poten-
cjalnych dawców szpiku kostnego. Był to 
element ogólnopolskiej akcji Helpers Gene-
ration, która jest prowadzona na uczelniach 
wyższych w całej Polsce. Konferencja była 
też okazją do spotkań,  wymiany doświad-
czeń zawodowych oraz wyrazem łączności 
Wydziału z absolwentami uczelni, którzy 
również byli jej uczestnikami.

Konferencję zorganizował  Zakład Pie-
lęgniarstwa Klinicznego i Kształcenia Po-
dyplomowego, a nad jej poziomem mery-
torycznym czuwał Komitet Naukowy pod 
przewodnictwem prof. dr hab. Grażyny 
Skotnickiej-Klonowicz.

Barbara Tokarska-Wójciak

Kolejnych 12 instytucji dołączyło do akcji  
„Koleją do Kultury”

Już nie 13, ale aż 25 instytucji kultury można odwiedzić taniej z biletem Kolei Mazowieckich. 
Do programu „Koleją do Kultury” dołączyło właśnie kolejnych 12 partnerów, w tym m.in. stołeczne 
teatry czy muzea z Ciechanowa, Opinogóry i Radomia

Na początku roku przedstawiciele 
trzynastu instytucji kultury podpisali po-
rozumienie, na podstawie którego z bi-
letem Kolei Mazowieckich można otrzy-
mać zniżkę w teatrach, muzeach oraz 
innych instytucjach kultury na terenie 
Mazowsza i nie tylko. Teraz do porozu-
mienia w ramach akcji „Koleją do Kultu-
ry” przystąpiły kolejne podmioty. Wśród 
nowych partnerów znalazły się teatry, 
opera i muzea, w tym: Muzeum Szlachty 

Konferencja naukowa odbyła się w siedzibie PWSZ w Ciechanowie, przy ul. Wojska Polskiego

Mazowieckiej w Ciechanowie oraz Mu-
zeum Romantyzmu w Opinogórze.

Zasada jest prosta – z możliwości za-
kupu biletu wstępu ze zniżką do instytucji 
kultury, które zechciały przystąpić do ak-
cji, może skorzystać każdy, kto kupi bilet 
na pociąg Kolei Mazowieckich – zarówno  
w kasie biletowej, jak również u kierownika 
pociągu. Bilet może być kartonikowy, ale 
też zakodowany na Karcie Mazowieckiej 
lub zakupiony za pomocą systemu Sky-

Cash. Każdy rodzaj biletu może być podsta-
wą do skorzystania z oferowanych zniżek – 
jednorazowy, okresowy czy też zakupiony 
w ofercie specjalnej. Akcja dotyczy także 
biletów na pociągi „Dragon” i „Słoneczny”. 
Nie biorą w niej udziału jedynie bilety ZTM 
i WKD zakupione w ramach oferty „Wspól-
ny Bilet ZTM – KM – WKD”. Na skorzy-
stanie ze zniżkowego biletu do instytucji 
kultury pasażerowie mają czas do 30 dni po 
upływie terminu ważności biletu na pociąg.

BTW
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Obchody katyńskie w Ciechanowie

Przedstawiciele samorządu powiatowego złożyli wiązankę kwiatów pod krzyżem katyńskim

Opracowano na podstawie książki Krzysz-
tofa Łagojdy „Życie w cieniu śmierci. Losy ro-
dzin katyńskich w latach 1939-1989 w świetle 
wywiadów z członkami Dolnośląskiej Rodziny 
Katyńskiej. Wybrane aspekty” Wrocław 2016.

W niedzielę (23 kwietnia) przy krzyżu katyńskim w Ciechanowie odbyły się obchody 77. rocz-
nicy Zbrodni Katyńskiej, na które zaprosiło mieszkańców Ciechanowskie Stowarzyszenie Pamięci 
Zbrodni Katyńskiej. Pod krzyżem katyński złożone zostały kwiaty i zapalone znicze. Kilka dni wcze-
śniej, 21 kwietnia, w powiatowej jednostce kultury odbyły się pokazy filmów o tematyce katyńskiej. 

W trakcie kwietniowych uroczysto-
ści, upamiętniających wydarzenia z 1940 
roku, list do uczestników od prezydent 
RP Andrzeja Dudy odczytał poseł Robert 
Kołakowski. Modlitwę w intencji ofiar 
zbrodni katyńskiej odmówił ks. kan. Zbi-
gniew Adamkowski, proboszcz parafii 
farnej. Podczas obchodów odczytano tak-
że apel poległych, była też salwa honoro-
wa w hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej.

Następnie pod krzyżem katyńskim 
znicze oraz wiązanki złożyli przedsta-
wiciele Rodzin Katyńskich, kombatan-
ci, przedstawiciele władz rządowych, 
samorządowcy, członkowie lokalnych 
stowarzyszeń i organizacji, delegacje 
ciechanowskich szkół oraz mieszkańcy. 
Wiązankę kwiatów, w imieniu samorządu 
powiatowego złożyli: starosta Sławomir 
Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłow-
ski i przewodniczący Rady Powiatu Zbi-
gniew Gutowski. 

Pokazy filmowe, z okazji Dnia Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej, zaprezentowane 
zostały 21 kwietnia 2017 r. w Małym Kinie 
„Łydynia”. W tym roku pokazy filmowe 
składały z dwóch bloków programowych: 

uczniowskiego, skierowanego głównie 
do młodzieży szkolnej oraz wieczornego, 
który był skierowany do osób dorosłych.  
W tegorocznej edycji przeglądu znalazły się 
trzy filmy, nawiązujące do tragedii sprzed  
77 lat, pokazujące jej upamiętnienie we 
współczesnej Polsce i na świecie, a tak-
że będące refleksją nad systemem ko-
munistycznym. Były to dzieła reżyserów 
polskich i zagranicznych” „Polska szuka 
bohaterów” – film Arkadiusza Gołębiew-
skiego; „Katyń – historia wciąż żywa. Po 
projekcji tych dwóch filmów odbyła się 

prelekcja dr Anny Adamus z Oddziałowe-
go Biura Edukacji Publicznej IPN w War-
szawie. Projekcja i prelekcja zgromadziła 
kilkudziesięcioosobową grupę uczniów  
z ciechanowskich szkół ponadgimnazjal-
nych (I LO, ZS 1 i ZS 3). Podczas popołu-
dniowego przekazu zaprezentowano film 
„The Officer s Wife” w reżyserii Piotra Uza-
rowicza, wnuka oficera zamordowanego 
w Twerze, który o losach dziadka dowie-
dział się jako dorosły mężczyzna i sam ru-
szył z kamerą w poszukiwaniu śladów pol-
skich oficerów poległych z rąk Sowietów.

BTW

 Listy z Kozielska i Starobielska
Po ataku ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. 

i zakończeniu wojny obronnej 6 października 1939 
r. do niewoli sowieckiej dostało się około 240-250 
tys. polskich żołnierzy, w tym około 10 tys. ofice-
rów Wojska Polskiego a także urzędnicy państwo-
wi i funkcjonariusze służb mundurowych (m. in. 
wojskowi, policjanci i strażnicy więzienni). Jeńcy 
osadzeni zostali w trzech obozach specjalnych  
w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie. 

Polscy oficerowie, od momentu dostania się 
w ręce sowieckie, nie mieli możliwości uzyska-
nia informacji o wydarzeniach w okupowanej 
Polsce, przede wszystkim zaś o losach swych 
rodzin.  15 października 1939 r. kadra oficerska  
w Starobielsku żądała od władz obozowych 
podania przyczyny zatrzymania a także trakto-
wania zgodnie z prawem międzynarodowym. 
20 listopada udzielono internowanym zgody 
na wysyłanie kartek do rodzin (1 w miesiącu). 
Osadzeni w obozach mieli możliwość wysyłania 
wiadomości do rodziny tylko raz w miesiącu. 
Wszystkie kartki, listy oraz telegramy wycho-
dzące z obozów specjalnych były poddawane 
ścisłej cenzurze. Funkcjonariusze polityczni, 
których zadaniem było czytanie korespondencji, 
próbowali odnaleźć informacje na temat życia 
codziennego, traktowania jeńców przez władze 
obozowe a także wiadomości przedstawiające 
stosunek jeńców do Związku Sowieckiego. 

Po uzyskaniu zgody na korespondencję, in-
ternowani niezwłocznie powiadamiali rodziny, że 
żyją i znajdują się w sowieckiej niewoli. Prosili 
także, żeby pisać do nich często, krótko i zwięź-
le; przekazując najważniejsze informacje. Jeńcy 
starali się uspokajać swoich bliskich, zapewnia-
jąc ich o tym, że wszystko z nimi w porządku  
i nic złego im się nie dzieje. 2 lutego 1940 r. kpt. 
Stanisław Głowacki pisał „O mnie się nie mar-
twcie, wprawdzie straciłem wszystko, bo nawet 
książeczkę i Waszą fotografię, ale trudno – Was 
widzę wyraźnie codziennie oczyma duszy. Zdrów 
jestem”.

Korespondencja była dla więźniów jedyną 
formą kontaktu z rodzinami, dlatego też wy-
czekiwali oni niecierpliwie każdej wiadomości 
z ogarniętej pożogą wojenną ojczyzny. Przykła-
dowo, por. rezerwy Kazimierz Seweryn, jeniec 
Kozielska 4 marca 1940 r. pisał do żony: „Trze-
ciego listu jeszcze od Ciebie nie mam i czekam 
na niego z niecierpliwością, bo każda wiadomość 
od Ciebie kochana jest dla mnie wszystkim. Kil-
ka słów na odcinku pieniężnym jako znaki pisane 
Twoją ręką było dla mnie większą uciechą jak 
sam przekaz”. 

Ze względu na trwającą wojnę i okupację, 
treści korespondencji wypełniała troska o los 
rodzin – małżonek oraz potomstwa. Mjr Henryk 
Zakrzewski 28 listopada 1939 r. pisał z obozu  

w Starobielsku: „Niepokoi mnie najbardziej czy 
macie za co żyć (...)”. Osadzeni niekiedy prosili 
też rodziny o wysłanie paczek, lecz wyłącznie 
z najpotrzebniejszymi rzeczami. W lutym 1940 
roku ppor. rezerwy Kazimierz Seweryn pisał 
do żony z Kozielska: „Paczki podobno już moż-
na przysyłać, więc gdybyś wysłała to proszę 
Cię nie kupuj nic nowego, bo wiem, że Tobie 
trudno, a zatem wyślij tylko jedną parę bielizny, 
nocną koszulę, skarpetki i stary sweter, który 
może mi się jeszcze przydać na wiosenne chło-
dy, może będziesz mogła przysłać ze dwie ży-
letki do golenia, pieniędzy więcej nie przysyłaj 
tych starczy mi na dłuższy czas, a za to o ile 
możesz staraj się dzieciom coś kupić”. 

W kwietniu 1940 roku korespondencja 
ustała na zawsze. Rodziny ogarnął strach i nie-
pokój. Rodziny jeńców miały nadzieję, że ich 
bliscy kiedyś się odezwą i wrócą do ojczyzny. 
Na podstawie decyzji Biura Politycznego KC 
Związku Radzieckiego z 5 marca 1940 r. wiosną 
1940 r. zostało zamordowanych co najmniej  
21 768 obywateli Polski.  
Dla Samorządowca Powiatu Ciechanowskiego  

przygotowała dr Anna Adamus 
IPN w Warszawie



Po mszy strażacy, druhowie oraz 
zaproszeni goście (parlamentarzyści, 
przedstawiciele rządu, władz wojewódz-
kich, komendanta wojewódzkiego PSP, 
samorządów: powiatowego, miasta Cie-
chanów, miasta i gminy Glinojeck, samo-
rządów gminnych, instytucji i firm) wzięli 
udział w uroczystym apelu, wysłuchali też 
koncertu orkiestry dętej OSP. Wszystkich 
powitał Artur Wiśniewski pełniący obo-
wiązki burmistrza w Glinojecku. Wielu 
sukcesów w pracy i życiu osobistym ży-
czyli awansowanym i pozostałym straża-
kom przemawiający goście.

Uroczysty apel to okazja do wręczenia 
awansów, odznaczeń i medali. Awansów 
było kilkadziesiąt. Minister spraw we-
wnętrznych i administracji mianował na 
stopień młodszego brygadiera starszego 
kapitana Wojciecha Falęckiego. Złotą 
odznakę „Zasłużony dla ochrony przeciw-

Święto strażaków zawodowych oraz strażaków ochotników z powiatu ciechanowskiego połączo-
ne zostało w tym roku z jubileuszem 120-lecia OSP Glinojeck oraz 100-leciem Orkiestry Dętej  
Glinojeck. Uroczystości rozpoczęły się w sobotę 13 maja w południe, zbiórką pododdziałów  
na placu przed strażnicą OSP w Glinojecku. Następnie wszyscy przemaszerowali do kościoła para-
fialnego, gdzie odprawiona została msza święta w ich intencji. 

pożarowej” otrzymał bryg. Andrzej Gaw-
lik, srebrną odznakę - mł. bryg. Andrzej 
Król i st. kpt. Mirosław Wójcik, brązową 
odznakę - asp. sztab. Bartłomiej Kołakow-
ski, asp. Dariusz Makowski. Złoty znak 
związku otrzymali: dh Witold Nowakow-
ski (Glinojeck) i dh Jarosław Suski (Re-
gimin). Ponadto, prezydent RP odznaczył 
za długoletnią służbę starsz. ogniomi-
strza Adama Pogorzelskiego, a Meda-
lem Brązowym aspirantów sztabowych: 
Bartłomieja Kołakowskiego i Adama Wi-
śniewskiego oraz ogniomistrza Krzyszto-
fa Skonecznego. Medalem honorowym 
im. B. Chomicza, prezydium Zarządu 
Głównego Związku OSP RP uhonorowało 
druha Jana Gadomskiego z Glinojecka. 
Marszałek województwa mazowieckiego 
przyznał medal pamiątkowy „Pro Ma-
sovia” jednostce OSP w Glinojecku i jej 
orkiestrze dętej. Jubilaci otrzymali tez pu-

chary od samorządu miasta  
i gminy Glinojeck.

Organizatorami uro-
czystości byli: prezes  

Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Ciechanowie, Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Ciecha-
nowie oraz zastępca burmistrza Miasta  
i Gminy Glinojeck.

Przy okazji święta wszystkich straża-
ków przypomnijmy też o wielkim sukce-
sie strażaków z OSP Lekowo, którzy mieli 
swój udział w I Ogólnopolskim Konkur-
sie „Floriany 2016” na Najlepsze Inicjaty-
wy dla Społeczności Lokalnych, i gdzie 
otrzymali prestiżową statuetkę „Floria-
na”, gratulacje i dyplomy z rąk Zarządu 
OSP. Ochotnicy z Lekowa zgłosili akcję 
„Ocalić od Zapomnienia”, której celem 
jest ratowanie zabytkowych nagrobków 
na lekowskim cmentarzu. Efektem akcji 
jest wydanie książki o historii cmentarza i 
postaciach spoczywających na lekowskiej 
nekropolii.

BTW
Foto: Archiwum KP PSP w Ciechanowie
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