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7 maja 2013 r. był w tym roku wyjątko-
wym dniem dla wszystkich absolwentów  
szkół ponadgimnazjalnych. Rozpoczął 
się bowiem egzamin maturalny. W szko-
łach ponadgimnazjalnych prowadzo-
nych przez powiat ciechanowski do ma-
tury przystąpiło 859 absolwentów szkół 

Maj miesiącem matur
dla młodzieży i 38 absolwentów w szko-
łach dla dorosłych (w Centrum Kształce-
nia Ustawicznego w Ciechanowie).

W poszczególnych szkołach liczby zda-
jących egzamin maturalny wyglądają na-
stępująco: I Liceum Ogólnokształcące im.  

Z. Krasińskiego w Ciechanowie - 270 absol-
wentów; Zespół Szkół nr 1 im. gen. J. Bema 
w Ciechanowie - 162 absolwentów; Zespół 
Szkól nr 2 im. O. Lange w Ciechanowie 
- 282 absolwentów; Zespół Szkół nr 3 im.  
S. Staszica w Ciechanowie - 107 absolwen-
tów; Zespół Szkół Technicznych im. S. Pło-
skiego w Ciechanowie - 19 absolwentów  
i Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Gołotczyźnie - 19  absolwentów.                                                                                                           

BTW

Wicepremier J. Piechociński rozmawia 
z mieszkańcami regionu ciechanowskiego

Sprawy gospodarcze Polski  i ich przełożenie na rozwój regio-
nów, w tym północnego Mazowsza, pozyskiwanie i wykorzysta-
nie środków unijnych oraz sprawy energetyki zdominowały wi-
zytę (29 kwietnia br.) w powiecie ciechanowskim wicepremiera  
i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. Wicepremierowi to-
warzyszył także podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Alek-
sander Sopliński.

Wicepremiera powitał gospodarz powiatu starosta Sławomir Moraw-
ski, który krótko scharakteryzował ziemię ciechanowską oraz potencjał 
gospodarczy powiatu. Następnie minister gospodarki przedstawił infor-
mację o pracach rządu i parlamentu w wielu dziedzinach, głównie gospo-
darczych.  

Więcej str.5

Wicepremier Janusz Piechociński
odwiedził powiat ciechanowski

Absolutorium dla Zarządu Powiatu
Podczas XXII sesji Rady Powiatu Ciecha-
nowskiego (29 kwietnia br.) radni rozpa-
trzyli sprawozdanie finansowe powiatu 
ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu za 2012 rok i za-
głosowali nad udzieleniem absolutorium 
dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania 
budżetu. Radni przyjęli sprawozdanie 
z wykonania budżetu jednomyślnie (21 
głosów - za), natomiast podczas głosowa-
nia nad udzieleniem absolutorium jeden 
radny wstrzymał się od głosu (20 głosów 
– za).

Zdaniem starosty Sławomira Moraw-
skiego, takiego wyniku głosowania nad 
udzieleniem absolutorium jeszcze w historii 
powiatu nie było. Przewodniczący Zarządu 
uważa też, że wynik głosowania świadczy  
o bardzo dobrym zarządzaniu finasami  
powiatu.           Więcej str. 3-4

Starosta S. Morawski przedstawia sprawozdanie 
z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok
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30 kwietnia – Ciechanowska policja rozpoczęła akcję 
„Majowy weekend”. Trwała ona do 5 maja 2013 roku. Celem dzia-
łań była, jak zwykle 
w takich okresach, 
walka z piratami, eli-
minowanie z ruchu  
pojazdów niespraw-
nych technicznie, kon-
trola stanu trzeźwości 
kierujących pojazdami, 
monitorowanie ruchu  
i podejmowanie działań 
w uzasadnionych przy-
padkach.

1 maja - Środowiska lewicowe zorganizowały w Ciechanowie 
wiec pierwszomajowy. Pod pomnikiem „Walka – Męczeństwo – Zwy-
cięstwo 1939 – 1945” – zgromadził on blisko stuosobową grupę osób.  
Z krótkim przemówieniem wystąpił Marcin Stryczyński, wiceprze-
wodniczący Rady Powiatowej SLD w Ciechanowie, radny powiatowy. 
Następnie delegacje, m.in. Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Ciecha-
nowskiej Lewicy Samorządowej, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 
oraz Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych złożyły wią-
zanki kwiatów.

2 maja – Obchodziliśmy Dzień Flagi. W Ciechanowie na 
deptaku wolontariusze (głównie uczniowie) rozdawali przechodniom 
narodowe flagi. Organizatorami obchodów było: Starostwo Powiato-
we w Ciechanowie, Urząd Miasta Ciechanów, Wojskowa Komenda 
Uzupełnień w Ciechanowie, Miejski Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie 
oraz Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki. W tym dniu z mieszkań-
cami spotkali się m.in.: starosta ciechanowski Sławomir Morawski, 
wiceprezydenci Ciechanowa Ewa Gładysz i Cezary Chodkowski, ko-
mendant Wojskowej Komendy Uzupełnień ppłk Dariusz Kossakow-
ski. A w Muzeum Szlachty Mazowieckiej przygotowana została spe-
cjalna wystawa poświęcona „Biało-czerwonej”.

Uczniowie rozdawali mieszkańcom Ciechanowa małe flagi oraz 
kotyliony, których noszenie w Dniu Flagi stało się już tradycją

2 maja – W Opinogórze hucznie obchodzono Imieniny Zyg-
munta. Po uroczystej mszy św. w kościele parafialnym, modlono się  
w rodowej krypcie Krasińskich. Później odbyła się impreza plenerowa, 
podczas której wystąpiła orkiestra dęta z Gruduska. Następnie  miała 
miejsce prezentacja pucharu, który ojciec poety Zygmunta - Wincenty 
Krasiński otrzymał jako prezent z okazji ślubu z Marią Urszulą z Ra-
dziwiłłów. Na koniec, jak na urodziny przystało wszyscy mogli skosz-
tować smacznego tortu, przygotowanego przez opinogórskie Muzeum 
Romantyzmu.  

3 maja – W Ciechanowie, podobnie jak w całej Polsce od-
bywały się obchody 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  
O godz. 11.00 na Placu Kościuszki, pod Hymnie narodowym, z krót-
kim przemówieniem wystąpiła wiceprezydent Ciechanowa Ewy Gła-
dysz. Następnie pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej –  
w asyście pocztów sztandarowych zostały złożone wiązanki kwiatów. 
Wśród wielu delegacji (ponad 40 ), reprezentujących środowiska spo-
łeczne, polityczne, samorządowe, kombatanckie i szkolne znalazła się 
też reprezentacja samorządu powiatowego, ze starostą Sławomirem Mo-
rawskim, wicestarostą Andrzejem Pawłowskim oraz przewodniczącym 
Rady Powiatu Zbigniewem Gutowskim. O 11.30 w kościele św. Tekli 
(klasztorek) została odprawiona msza. Deszczowa pogoda, niestety nie 
pozwoliła w tym roku na plenerowy charakter całej uroczystości.

9 maja - W Ciechanowie, w Galerii im. Bolesława Biegasa 
otwarta została wystawa pt. “Rzeźba” Artura Szydlika. Autor z wy-
kształcenia jest metaloplastykiem, 
filozofem i antropologiem kul-
tury. Miłośnikiem swojej “Małej 
ojczyzny” – Osuchowej, gdzie  
w 2001 roku otworzył Galerię Jana 
Szydlika, swojego ojca – stałą eks-
pozycję jego prac. W latach 1996-
2002 był nauczycielem w pra-
cowniach rzeźby i metaloplastyki  
w Szkole Rzemiosł Artystycznych  
w Warszawie. Obecnie współpra-
cuje z Miejsko-Gminnym Ośrod-
kiem Kultury w Łochowie, gdzie 
prowadzi pracownię rzeźbiarską.

Artysta na tle swojej pracy

7 maja - Na budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - Oddział 
Zbiorów Naukowych i Regionalnych przy Pl. Piłsudskiego odsłonięta 
została tablica pamiątkowa poświęcona Jerzemu Stanisławowi Gór-
skiemu. Uroczystość, zorganizowaną w 80. rocznicę urodzin zasłużo-
nego dla miasta społecznika przygotowały: Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Ciechanowskiej i Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe.

Przemarsz delegacji do kościoła św. Tekli na uroczystą mszę św. Delega-
cja powiatu ciechanowskiego złożyła kwiaty pod pomnikiem POW 
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Zdaniem starosty Sławomira Mo-
rawskiego, takiego wyniku głosowania 
nad przyjęciem sprawozdania z budżetu 
i udzieleniem absolutorium jeszcze w hi-
storii powiatu nie było. Przewodniczący 
Zarządu uważa też, że wynik głosowania 
świadczy o bardzo dobrym zarządzaniu fi-
nansami powiatu.

Wykonanie budżetu za ubiegły rok 
pozytywnie oceniła Regionalna Izba Obra-
chunkowa oraz Komisja Rewizyjna i Komi-
sja Budżetowo - Finansowa Rady Powiatu.

Podczas dyskusji przedstawiciele 
wszystkich klubów Rady Powiatu wypowie-
dzieli się pozytywnie o wykonaniu budżetu. 
Zdaniem radnego Adama Krzemińskiego, 
powiat realizuje jednak za mało inwesty-
cji na terenie miasta, ale budżet w imieniu 
Klubu Platformy Obywatelskiej ocenił do-
brze. Stwierdził też, że za mało jest inwe-
stycji w oświacie, a baza dydaktyczna musi 
być atrakcyjna, aby przyciągnąć młodzież  
z innych powiatów. Jego zdaniem samo 
wykonanie budżetu jest bardzo dobre,  
a nawet wzorcowe. 

Z kolei radny Marcin Stryczyński (Zie-
mia Ciechanowska) także podkreślił dobre 
wykonanie budżetu. Stwierdził przy tym, że 
jest on mało ambitny i że można było po-
zyskać więcej środków zewnętrznych. Służy 
temu małe zadłużenie powiatu (zaledwie  
3 %). 

XXII sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego (29 kwietnia br.) była jedną z najważ-
niejszych sesji tego roku. Podczas obrad radni rozpatrzyli sprawozdanie finan-
sowe powiatu ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2012 rok i zagłosowali nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Powiatu.  
Radni przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu jednomyślnie (21 głosów - 
za), natomiast podczas głosowania nad udzieleniem absolutorium jeden radny 
wstrzymał się od głosu (20 głosów – za).

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

czyt. dalej - str. 4

Budżet 2012 roku

Budżet na 2012 rok został uchwa-
lony – po stronie dochodów w kwocie 
– 81.750.866 zł, a po stronie wydatków 
– 80.429.866 zł. 

W trakcie jego realizacji Zarząd 
Powiatu pozyskał dodatkowo środki za-
równo na projekty realizowane w ramach 
środków unijnych, dodatkowe środki  
z administracji rządowej i samorządowej 
na inwestycje oraz na bieżące wydatki po-
wiatu.

Tym samym budżet powiatu w 2012 
roku zwiększył się o 5,36 % po stronie do-
chodów, tj. o 4 400 tys. zł, a po stronie wy-
datków o 7,63 % tj. o 6 200 tys. zł. Prawie 
dwukrotnie wzrosły wydatki na inwestycje.

W 2012 roku Zarząd Powiatu, zgod-
nie z zawartymi umowami kredytowymi 
dokonał należnych spłat rat kredytów  
w kwocie 1 321 tys. zł. 

Ostatecznie dochody budżetu w 2012 
roku zrealizowano w 99,38 proc., tj. powyżej 
85 mln zł., a wydatki w 97,99 proc., tj. powy-
żej 84 mln zł. W wyniku wykonania budże-
tu powstała nadwyżka – 770 tys. zł. na pla-
nowany deficyt powyżej 430 tys. zł. Budżet 
zamknął się wolnymi środkami w kwocie 
1 200 tys. zł., które zostały w znacznej mie-
rze rozdysponowane przez Radę Powiatu  
w marcu br. 

Starosta S. Morawski podkreślił, że 
środki finansowe powiatu wydatkowano  
w sposób oszczędny, a Zarząd Powiatu na 
bieżąco monitorował jego realizację we 
wszystkich jednostkach i w przypadku za-
grożeń dokonywał odpowiednich działań, 
aby jednostki te nie zamknęły się długami. 

- Rok 2012 był dobrym okresem 
pod względem skali zrealizowanych za-
dań inwestycyjnych i osiągniętych efek-
tów - bez zaciągania kredytów – do-
dał. - Zrealizowano dwie inwestycje 

drogowe na kwotę prawie 1,5 mln zł.  
Przekazano środki finansowe gmi-
nie Grudusk na realizację inwestycji 
drogowej w części powiatowej. Pod 
planowane w następnych latach inwe-
stycje drogowe przygotowano projekty 
dokumentacji technicznych. W 2012 
roku przekazano dodatkowe środki 
dla: Powiatowego Centrum Kultury  
i Sztuki na cyfryzację kina (244 tys. 
zł.); dla DPS przy ul. Kruczej (112 tys. 
zł.) na wykonanie przyłącza kanalizacji 
sanitarnej oraz zakup pieca gazowo-
-olejowego; również w 2012 roku sfina-
lizowano modernizację krytej pływalni 
rehabilitacyjnej w DPS Kombatant na 
kwotę prawie miliona zł. – zaznaczył 
przewodniczący Zarządu Powiatu.

Ponadto ze środków powiatu sfi-
nansowano m.in. wzrost wynagro-
dzeń dla kadry pedagogicznej szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych 
przez powiat. W ubiegłym roku w po-
wiecie ciechanowskim łączne spłaty rat 
kredytów, wraz z odsetkami stanowi-
ły 3,56 proc. planowanych dochodów. 
Przy spłacie rat zachowana została 
zasada, iż łączna kwota przypada-
jących w danym roku spłat kredytów  
i pożyczek nie może przekroczyć 15 
proc. planowanych na dany rok budże-
towy dochodów powiatu. 

Starosta w swoim wystąpieniu 
podkreślił również, że działania po-
wiatu poparte są ogromną pracą i za-
angażowaniem wszystkich dyrektorów 
jednostek budżetowych i wydziałów 
Starostwa Powiatowego. Jednocześnie 
szef Zarządu podziękował wszystkim 
za współpracę przy realizacji budżetu. 

Radna A. Cicholska przedstawia opinię Komisji 
Budżetowo - Finansowej o wykonaniu budżetu 

w 2012 r.

Starosta S. Morawski relacjonuje 
wykonaie budżetu za ubiegły rok
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Natomiast radny Stanisław Tyszkiewicz 
z Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugru-
powania Wyborczego zauważył, że budżet 
jest wykonany w sposób przyzwoity. Zwró-
cił jednak uwagę na sytuację powiatowych 
jednostek kultury i to, że przy budżecie, któ-
ry zamknął się nadwyżką, jednostki miały 
zobowiązania wymagalne na koniec roku.
Jak to jest możliwe pytał radny? Zgłosił też 
postulat, aby dofinansować obie jednostki. 
W tej samej sprawie wypowiedział się też 
radny Stanisław Kęsik, który stwierdził, że 
należy wesprzeć Powiatowe Centrum Kul-
tury i Sztuki, gdyż niebawem rozpocznie się 
remont budynku po hotelu Polonia, który 
pochłonie duże pieniądze i trudno będzie 
wygospodarować środki na dom kultury. 
Ten rok może być ostatnim, kiedy możemy 

znacząco wesprzeć powiatową jednostkę 
kultury – dodał radny. 

Skarbnik powiatu Elżbieta Kwiatkow-
ska wyjaśniła, że zobowiązania PCKiSz 
wiążą się z zaciągnięciem kredytu na ter-
momodernizację budynku, a nie na bieżą-
cą działalność, a starosta Sławomir Moraw-
ski zapewnił, że żadna jednostka podległa 
powiatowi nie pozostanie bez pieniędzy na 
bieżące funkcjonowanie. 

Ponadto podczas sesji radni przyję-
li protokół z XXI sesji Rady Powia-
tu, wysłuchali sprawozdania Starosty  
z działalności Zarządu Powiatu w okre-
sie między sesjami, rozpatrzyli sprawoz-
danie Zarządu Powiatu Ciechanowskie-
go z realizacji „Programu współpracy 
powiatu ciechanowskiego z organiza-
cjami pozarządowymi za 2012 rok”, 
zapoznali się z oceną zasobów pomocy 
społecznej powiatu ciechanowskiego za 
2012 rok oraz rozpatrzyli sprawozdanie 
z działalności Zarządu Powiatu Ciecha-
nowskiego w 2012 roku. 

Podczas kwietniowej sesji Rady Po-
wiatu, radni rozpatrzyli skargę mieszkań-
ca Ciechanowa na działalność dyrektora  
Powiatowego Urzędu Pracy w Ciechanowie  
w przedmiocie nieprawidłowości w zakre-

sie kierowania bezrobotnych na staże. Rad-
ni 17 głosami, przy dwóch głosach wstrzy-
mujących się, uznali skargę za bezzasadną.

Barbara Tokarska-Wójciak

Radni  powiatowi  zdecydowali

Wyniki głosowania:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej powiatu ciechanowskiego - za 20 gło-
sów, przeciwnych i wstrzymujących się – nie 
było (w sesji uczestniczyło 20 radnych);

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu 
ciechanowskiego na 2013 rok - za 20 głosów;

c) zaciągnięcia kredytu na finansowanie 
planowanego deficytu budżetu powiatu cie-
chanowskiego na 2013 rok - za – 20 głosów.

Dodajmy, iż modernizacja drogi Ości-
słowo-Sulerzyż odbędzie się jeszcze w tym 
roku. Jak zapowiedział Józef Borkowski –  
kierownik Powiatowego Zarządu Dróg  

Radni powiatu  podczas nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego (zwołanej 
na wniosek Zarządu Powiatu Ciechanowskiego) - 13 maja br., jednomyślnie zdecydo-
wali o zaciągnięciu kredytu w wysokości 1 875 000 zł. na sfinansowanie przebudowy 
dróg powiatowych (w tym drogi Ościsłowo-Sulerzyż w ramach NPPDL i ulicy Kargo-
szyńskiej w Ciechanowie - I etap - odwodnienie) oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 
kredytów. Za tym idzie zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej powiatu ciechanow-
skiego i zmiany w budżecie powiatu ciechanowskiego na 2013 rok, co radni przyjęli 
także jednomyślnie.

w Ciechanowie, przetarg na wykonanie in-
westycji rozpisany zostanie jeszcze w maju, 
a jej realizacja przewidziana jest na czte-
ry miesiące. Zakończenie prac planuje się  
w październiku br. 

Cała inwestycja kosztować będzie ok.  
3 mln zł. (ostateczną kwotę poznamy po  
rozstrzygnięciu przetargu), z czego 1,6 mln 
zł. pochodzić będzie z dotacji z budżetu 
państwa w ramach Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych, 1  589  601 zł. 
wyłoży powiat ciechanowski, a 400 tys. zł. sa-
morząd miasta i gminy Glinojeck, w ramach 
umowy w powiatem (droga powiatowa poło-
żona jest na terenie gminy Glinojeck). 

W związku z modernizacją trasy, 
prace obejmą: gruntowaną przebudowę 
nawierzchni drogi, wraz z wymianą pod-
budowy, budowę chodników w Ościsło-
wie (w kierunku wsi Sulerzyż) i samym 
Sulerzyżu, budowę nowych zatok autobu-
sowych, uporządkowanie zieleni, wzmoc-
nienie poboczy, oznakowania poziome  
i pionowe drogi. 

Samorząd powiatowy będzie chciał  
w kolejnych latach pozyskać, z tego  
samego rządowego programu przebudowy 
dróg, środki na przebudowę drugiego od-
cinka tej drogi, tym razem z Sulerzyża do 
Chotumia.  

Na zakończenie sesji radny Marek 
Marcinkowski podziękował Zarządowi 
Powiatu za decyzję o remoncie drogi, 
która jego zdaniem jest bardzo ważnym 
traktem komunikacyjnym dla lokal-
nej społeczności, m.in. ze względu na  
dowóz dzieci do szkoły w Ościsłowie. 

BTW

Radny M. Stryczyński podkreślił  
dobre wykonanie budżetu.

Radny A. Krzemiński postulował 
o więcej inwestycji na terenie miasta

Radni wszystkich klubów Rady Powiatu 
pozytywnie ocenili wykonanie budżetu
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Wicepremier 
Janusz Piechociński
odwiedził 
powiat ciechanowski

Sprawy gospodarcze Polski i ich przełożenie na rozwój regionów, w tym pół-
nocnego Mazowsza, pozyskiwanie i wykorzystanie środków unijnych oraz 
sprawy energetyki  zdominowały wizytę (29 kwietnia br.) w powiecie cie-
chanowskim wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego. 
Wicepremierowi towarzyszył podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Aleksander Sopliński. Wicepremiera powitał gospodarz powiatu starosta 
Sławomir Morawski, który krótko scharakteryzował ziemię ciechanowską 
oraz potencjał gospodarczy powiatu. Następnie minister gospodarki przed-
stawił informację o pracach rządu i parlamentu w wielu dziedzinach, głów-
nie gospodarczych.

Wicepremier J. Piechociński podczas 
spotkania stwierdził, że jest politykiem in-
nym, niż wielu jego kolegów z różnych for-
macji. A to dlatego, że nie interesują go bi-
jatyki na słowa, ale szukanie porozumienia 
w przestrzeni publicznej. Zachęcał, aby wy-
ciągać rękę do każdego partnera i szukać 
tego, co łączy, a nie co dzieli. Apelował też  
o szukanie przestrzeni debaty publicznej. 
Jego zdaniem zapraszanie do studia telewi-
zyjnego polityków nienawidzących się i do-
prowadzanie do kłótni na antenie niczemu 
nie służy. Media powinny zajmować się spra-
wami ważnymi, takimi jak gospodarka. 

Zdaniem wicepremiera i ministra go-
spodarki, na naszych oczach rozgrywają się 
trzy wielkie bitwy o znaczeniu dla całego 

świata: bitwa o pracę, bitwa o energię i bitwa 
o żywność. 

Premier mówił też o młodym pokoleniu, 
o trudnościach w znalezieniu pracy, niezależ-
nie od miejsca zamieszkania. Zdaniem mini-
stra, przypadkowe studia są krótkowzrocz-
nym rozwiązaniem. W dobie globalizacji 
bowiem największą wartością jest jakość ka-
pitału ludzkiego, czyli praktyczne umiejęt-
ności menedżerów, inżynierów, czy lekarzy.  
W związku z tym konieczne jest podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych.

Nie zabrakło pytań od uczestników spo-
tkania, a dodajmy, iż w spotkaniu uczestni-
czyło blisko 300 osób – przedstawiciele sa-
morządów (w tym prezydent Ciechanowa, 
wójtowie gmin, przedstawiciele samorządu 

województwa mazowieckiego, wojewody, 
środowiska przedsiębiorców, w tym repre-
zentanci Mazowieckiej Izby Gospodarczej), 
instytucji, organizacji społecznych, miesz-
kańcy miasta oraz działacze PSLu. 

Jeden z rolników z gminy Gołymin py-
tał o zamieszanie wokół uboju rytualnego. 
Inny z mieszkańców miasta Mieczysław Mo-
leda wyraził natomiast zaniepokojenie stale 
utrzymującą się złą atmosferą wokół kata-
strofy lotniczej pod Smoleńskiem. Z kolei 
były prezydent Ciechanowa, a obecnie radny 
powiatowy Marcin Stryczyński zgłosił po-
stulat, aby w rejonie Ciechanowa, w oparciu  
o przebiegającą w pobliżu nitkę gazociągu wy-
budować elektrownię, w której wykorzystano 
by nadmiar energii. Obecny prezydent Wal-
demar Wardziński apelował o pomoc samo-
rządom w zmaganiach z firmą energetyczną, 
która utrudnia gminom modernizację oświe-
tlenia ulicznego. Wymiana lamp na energo-
oszczędne, zmniejszyłaby koszty oświetlenia, 
na co nie zgadza się operator. Wicepremier 
obiecał, że przyjrzy się obu postulatom. 

Na koniec Janusz Piechociński otrzymał 
kwiaty i długo jeszcze rozmawiał w miesz-
kańcami regionu.

Barbara Tokarska-Wójciak

Fotoreportaż ze spotkania 
prezentujemy na str. 10

Sala Starostwa Powiatowego podczas spotkania była wypełniona po brzegi Wicepremier (w środku) w towarzystwie wiceministra zdrowia 
A. Soplińskiego (z prawej) i Starosty S. Morawskiego (z lewej)
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Uczcili powstańców styczniowych
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Tomasza Kolbego na skwerze Tajnej Organizacji Nauczyciel-
skiej w Ciechanowie, msza św. w kościele parafialnym w Sulerzyżu oraz poświęcenie pamiątko-
wego krzyża i obelisku w Rydzewie złożyły się na uroczyste obchody 150. rocznicy bohaterskiej 
śmierci dowódcy powstania styczniowego oraz bitwy pod Rydzewem 5 maja 1863 roku. Tym  
samym na terenie powiatu ciechanowskiego przybyło miejsc upamiętniających tragiczne, ale tak 
ważne wydarzenia związane z powstaniem styczniowym.

Kwiaty pod obeliskiem w Ciechanowie złożyli 
przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Cie-
chanowskiej. Pomnik usytuowany jest tuż przed ko-
ściołem św. Tekli. Na granitowym cokole z piaskowca 
znajduje się popiersie T. Kolbego. Autorem rzeźby jest 
Ryszard Maliszewski z Warszawy. Pomnik w 1983 roku 
ufundowało TMZC oraz Ciechanowskie Towarzystwo 
Naukowe. Na przedniej ścianie umieszczono tablicę in-
formującą potomnych o tej niezwykłej postaci. 

Następnie w kościele w Sulerzyżu odprawio-
na została uroczysta msza św. w intencji poległych,  
a w nawie bocznej świątyni odsłonięta tablica pamiąt-
kowa, poświęcona powstańcom. Po mszy mieszkańcy 
okolicznych wsi oraz goście pojechali do Rydzewa, gdzie  
w sąsiedztwie dawnej szkoły podstawowej noszącej imię 
T. Kolbego (obecnie prywatnego budynku odbudowa-
nego według projektu przedwojennego dworu Baccia-
rellich) nastąpiło odsłonięcie obelisku, poświęconego 
wydarzeniom sprzed 150 lat. Krótkie przemówienie 
wygłosił prezes TMZC Eugeniusz Sadowski, a krzyż po-
wstańczy poświecili: ks. prałat Eugeniusz Graczyk, dzie-
kan dekanatu ciechanowskiego zachodniego, proboszcz 
parafii św. Mikołaja w Sulerzyżu ks. Janusz Rumiński 
oraz ks. senior Mieczysław Białowąż. Tablicę ufundował 
wiceprezes TMZC Bernard Grzankowski. 

Na zakończenie mieszkańcy oraz goście uczestni-
czyli w poczęstunku, który w parku podworskim przy-
gotował Artur Woźniak, obecny właściciel dawnego 
dworu w Rydzewie. Gościem uroczystości był Pan Jerzy 
Hieronim Olszewski, zasłużony mieszkaniec Ciecha-
nowa, przedwojenny właściciel majątku w Rykaczewie,  
bywalec w dworze Bacciarellich w Rydzewie. 

A już w niedzielę wieczorem, po raz pierwszy  
w historii, ciechanowscy muzycy oddali hołd powstań-
com styczniowym koncertem muzycznym. Na scenie 
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki wystąpiły ze-
społy: Why Ducky?, Zespół Bez Przesady Jazzowy oraz 
Fadead. Koncert miał na celu uczczenie pamięci boha-
terów, którzy w 1863 roku walczyli o wyzwolenie ojczy-
zny spod rosyjskiej niewoli. Widzowie zgromadzeni 

w niedzielny wieczór w PCKiSz mogli usłyszeć pieśni 
powstańców we własnej aranżacji ciechanowskich ar-
tystów. Podczas koncertu zaprezentowano również  
w formie multimedialnej słynne czarno-białe grafiki 
Artura Grottgera.

Przypomnijmy wydarzenia, które półtora wieku 
temu rozegrały się w mazowieckiej wsi. 

Oddział Tomasza Kolbego stacjonował pod Ry-
dzewem na początku maja 1863 roku. Tu dopadli go 
Moskale, naprowadzeni prawdopodobnie przez nie-
mieckiego kolonistę z Ojrzenia. Na tym skrawku ma-
zowieckiej ziemi rozegrała się bitwa, którą nazwano po 
latach płockimi (czyt. mazowieckimi) Termopilami. 
Oddział Moskali (600 piechurów i 250 jeźdźców) na-
tarł z trzech stron, pozostawiając jedynie otwartą dro-
gę na rozliczne mokradła w tej okolicy. Tomasz Kolbe 
dopuścił Rosjan na odległość 100 metrów i doszło do 
ostrzału. Kilkunastu żołnierzy rosyjskiego dowódcy 
Wałujewa padło, ale przewaga Rosjan i tak była duża. 
Powstańcy Kolbego toczyli heroiczny bój przez dwie 
i pół godziny, ostrzeliwując Rosjan, by choć część  
oddziału mogła przedrzeć się przez bagna rzeczki Rosi-
cy. Rzeczywiście, jedna grupa powstańców przebiła się 
przez Kozaków i uszła na mokradła, nie ścigana przez 
Rosjan. Z osiemnastu żołnierzy Kolbego przeżył tylko 
ciężko ranny Józef Pius Trębicki. Reszta, w tym księża 
kapucyni i dowódca, oddała swoje życie Ojczyźnie. 
Sam Tomasz Kolbe trzydziestokrotnie ranny od po-
strzałów i pchnięć bagnetami, ostatni nabój zachował 
dla siebie. Zwycięski Wałujew oddał nawet hołd po-
ległemu i honory wojskowe oraz nakazał pod groźbą 
godnie pochować go na cmentarzu w Unierzyżu. 

Pamięć bohaterskiego naczelnika powstania jest 
żywa do dzisiaj. To właśnie tutaj, w dworze szlacheckim 
w Rydzewie zatrzymał się T. Kolbe 5 maja 1863 roku. 

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciecha-
nowskiej do dziś opiekuje się grobem naczelnika  
w Unierzyżu i grobem powstańców w Sulerzyżu, 
którzy polegli w okolicach Rydzewa 8 września, 
także w walce z Rosjanami. 

Śmierć T. Kolbego i Z. Padlewskiego oraz ko-
lejne krwawe bitwy z Rosjanami miały duży wpływ 
na przebieg powstania styczniowego na północ-
nym Mazowszu. Kolejny patriotyczny zryw po-
woli wygasał, w domach na czarno ubrane kobiety 
opłakiwały śmierć swoich mężów, synów i braci. 
Zagubione w lasach domostwa, dwory i majątki 
ziemskie spowijać będzie jeszcze długo ból, roz-
pacz i zawód, że taka potężna danina krwi okazała 
się jeszcze zbyt małą. Mgła przygnębienia podnie-
sie się dopiero za kilkadziesiąt lat, w XX wieku.

Dla mnie osobiście, wydarzenia związane  
z powstaniem styczniowym są szczególne ważne 
i wciąż wzbudzają bicie serca. Wychowałam się  
w Rydzewie, niezwykle malowniczo położonej miej-
scowości, gdzie chodziłam do szkoły podstawowej, 
dorastałam i pamięć o bohaterze Tomaszu  Kolbe 
była dla mnie żywa od dzieciństwa. Do dzisiaj, 
kiedy rozmawiałam i rozmawiam z najstarszymi 
mieszkańcami Rydzewa, w tym z moimi rodzicami, 
z ciocią Adelą Przybysz, z Panią Anielą Strzemecz-
ną, ze śp. moimi Dziadkami, Panem Edmundem 
Stankiewiczem (a rozmowy takie i gromadzenie 
wiedzy o historii wsi są dla mnie wyjątkową pasją), 
słyszę o pięknych kartach historii szlacheckiej wsi, 
gdzie przez długie lata mieszkała i prowadziła ma-
jątek rodzina Bacciarellich, gdzie doszło do tak waż-
nej bitwy powstania styczniowego, gdzie w czasie  
II wojny światowej tak prężnie działali żołnierze Ar-
mii Krajowej, gdzie wielu mieszkańców, narażając 
swoje życie, pomagało ukrywającym się żołnierzom 
podziemia i osobom pochodzenia żydowskiego. 
Wiele niezwykłych kart historii otwiera też przede 
mną Niezwykły człowiek Pan Jerzy Hieronim  
Olszewski  z Ciechanowa, który godzinami potrafi 
mi opowiadać o wydarzeniach, które miały miejsce 
na ziemi ciechanowskiej. Będąc młodym chłopcem, 
był częstym gościem rodziny Bacciarellich w Rydze-
wie, przyjaźni się ze znanym aktorem Ryszardem 
Bacciarelli. Dzięki niemu, wiem nawet jak wygląda-
ła moja miejscowość w najlepszych latach rozkwitu, 
za co jestem Mu ogromnie wdzięczna.   

Jestem dumna, że wywodzę się z tak pięknej 
wsi, mającej tak piękną historię. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Grób T. Kolbego w Unierzyżu

Uroczystość upamiętniająca powstanie styczniowe w Rydzewie
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Zmiana warty w ciechanowskiej policji

Pożegnanie dotychczasowego komendanta  
i powitanie nowego odbyło się w Komendzie Powia-
towej Policji, z udziałem zastępcy mazowieckiego ko-
mendanta wojewódzkiego mł. insp. Marka Świszcza, 
starosty ciechanowskiego Sławomira Morawskiego, 
prezydenta miasta Waldemara Wardzińskiego, wój-
tów gmin Stanisława Wieteski i Andrzeja Chrza-
nowskiego, ks. infułata Ludomira Koskosińskiego, 
komendanta policji w Pułtusku Zbigniewa Matusiaka  
i innych gości oraz  pracowników komendy i mediów.

Marek Świszcz powiedział, że zmiana na sta-
nowisku komendanta jest ważnym momentem  
w historii powiatu i regionu. - W naszą służbę 
wpisany jest obowiązek podjęcia działań i każdego  
wyzwania stawianego przez komendanta wojewódz-
kiego policji – dodał. Podziękował Krzysztofowi Ma-
tusiakowi za dotychczasową służbę na rzecz miesz-
kańców powiatu ciechanowskiego i pogratulował 
nowemu komendantowi objęcia jakże zaszczytnego 
stanowiska.

Podziękowania dla Krzysztofa Matusiaka i gra-
tulacje dla Grzegorza Grabowskiego złożył starosta 
Sławomir Morawski, który podkreślił, że Krzysztof 
Matusiak związał z Ciechanowem bardzo długo 
okres swojego życia zawodowego. Zdaniem starosty, 

nie dziwi więc fakt, że ta jednostka 
odnosiła sukcesy, a to dotyczy bez-
pieczeństwa wszystkich mieszkań-
ców powiatu. Starosta podkreślił też, 
że komendant zostanie w pamięci 
wielu policjantów i wielu innych ludzi oraz podzię-
kował mu za lata pracy. 

Odchodzący ze stanowiska Krzysztof Matu-
siak podziękował z kolei wszystkim pracownikom, 
zarówno policjantom, pracownikom cywilnym 
komendy, jak również władzom powiatu i miasta, 
kapłanom oraz wójtom gmin i mediom za bardzo 
dobrą współpracę.   K. Matusiak podsumował też 
zmiany, jakie zaistniały za jego urzędowania w ko-
mendzie, m.in. wyremontowanie budynku (który 
stanowi teraz jeden z najładniejszych obiektów  
w mieście i garnizonie mazowieckim), nowa struk-
tura organizacyjna policji, czyli sieć posterunków 
policji, punktów interesantów, czy poprawa warun-
ków pracy policjantów poprzez zakup nowoczesnego 
sprzętu informatycznego i remont pomieszczeń pra-
cy. K. Matusiak zaznaczył, że odchodzi ze stanowiska  
z głową podniesioną do góry. - Komenda była chwa-
lona i odnosiła sukcesy i w wykrywaniu przestępstw  
i w działalności prewencyjnej - zaznaczył. Życzył też 

dalszej, efektywnej pracy na rzecz mieszkańców oraz 
wyższych płac, adekwatnych do ciężkich, odpowie-
dzialnych zadań. Swojemu koledze - nowemu komen-
dantowi życzył natomiast wielu sukcesów na stanowi-
sku, tym bardziej, że sprawdziło się jego powiedzenie, 
że najlepsi policjanci, nawet jeśli przenoszą się do in-
nych komend, to i tak wracają do Ciechanowa. 

Komendant Grzegorz Grabowski był wyraźnie 
wzruszony wszystkimi miłymi słowami, jakie usły-
szał od przełożonych. Mówił, że odchodził trzy lata 
temu na stanowisko komendanta mławskiej komen-
dy i teraz po powrocie czuje się, jakby wrócił do siebie. 
Nie ukrywał, że doświadczenie zdobyte w Ciechano-
wie wykorzystywał w pracy na rzecz innych komend. 
Ucieszył go również fakt, że może przejąć jednostkę  
w Ciechanowie w tak dobrej kondycji.          

Dodajmy, iż kandydaturę Grzegorza Grabowskie-
go na stanowisko nowego komendanta KPP w Ciecha-
nowie pozytywnie zaopiniował starosta S. Morawski.

Barbara Tokarska - Wójciak

W Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 
Konopnickiej w Ciechanowie, 24 kwietnia br. zo-
stała otwarta, na parterze budynku, w sąsiedztwie 
sali kinowej maleńka kawiarenka. Miły wystrój  
i aranżacja wnętrza, kolorystycznie nawiązujące-
go do głównej sali kinowej, prace  naszych rodzi-
mych artystów na ścianach, pyszna kawa sprawiają,  
że w kawiarence czas mija miło.

Kawiarenka będzie jedyną tego rodzaju  
w regionie - ma umilić i urozmaicić czas widzom 
kina Łydynia (jedynego kina na płn. Mazowszu, 
które wyświetla filmy w systemie cyfrowym 2D  
i 3D). Oferuje dobrą kawę z ekspresu, napoje, sło-
dycze, popcorn, itp. Ponadto w Kawiarence kino-
wej „Kultura” można nabyć dzieła artystów sku-
pionych w PCKiSZ: obrazy, rzeźby, wydawnictwa 
książkowe, filmowe, muzyczne.

Konferencja prasowa, podczas której ka-
wiarenka została otwarta, zgromadziła dzien-
nikarzy z wielu ciechanowskich tytułów 

prasowych. Spotkanie było też do-
skonałą okazją do podsumowania 
działań powiatowej jednostki kultury  
w ostatnim roku.

BTW

Kawiarenka kinowa „Kultura” otwarta

Od 25 kwietnia 2013 r. ciechanowska Komenda Powiatowa Policji  
ma nowego szefa. Po odejściu ze służby zastępcy komendanta młodszego 
inspektora Mirosława Sobczaka i odwołaniu dotychczasowego komendan-
ta inspektora Krzysztofa Matusiaka, nowym szefem jednostki został pod-
inspektor Grzegorz Grabowski – dotychczasowy komendant policji w Mła-
wie, wcześniej z-ca komendanta w Makowie Mazowieckim, a niegdyś szef 
drogówki w Ciechanowie.

Delegacja samorządowców, księży i pracowników 
komendy podczas pożegnania komendata policji

Podziękowania K. Matusiakowi złożyli pracownicy 
komendy 

G. Grabowski przyjmuje gratulacje od zastępcy 
kom. woj. policji M. Świczsza 

Dziennikarze przy pysznej kawie pytają 
o szczegóły działalności kawiarenki

T. Kaczorowska p. o. dyr. PCKiSz prezentuje 
kawiarenkę „Kultura” 
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Oferta edukacyjna powiatu ciechanowskiego
Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, 
prowadzonych przez Powiat Ciechanowski na 
rok szkolny 2013/2014 odbywa się po raz ko-
lejny w systemie elektronicznego wspomaga-
nia rekrutacji. Elektroniczny system naboru 
zyskał aprobatę kandydatów do szkół ponad-
gimnazjalnych w latach ubiegłych. Zapewnia 
maksymalną ochronę danych osobowych, 
przejrzystość procedur oraz wiarygodność 
systemu rekrutacji. Lista przyjętych do szko-
ły jest generowana przez system, do którego 
nikt nie ma dostępu. Decydującym kryterium 
o przyjęciu ucznia do wymarzonej szkoły jest 
suma punktów uzyskanych za oceny na egza-
minie końcowym dla gimnazjalistów, za oceny 
na świadectwie gimnazjalnym oraz za szcze-
gólne osiągnięcia odnotowane na świadectwie.

Rejestracja (zakładanie kont) w systemie 
elektronicznej rekrutacji przez gimnazjalistów, 
kandydatów do szkół  ponadgimnazjalnych odby-
wała się samodzielnie lub w macierzystym gimna-
zjum od dnia 10 maja do dnia 24 maja 2013 roku 
na  stronie internetowej systemu pod adresem: 
www.ciechanow.edu.com.pl

Kandydat wybiera maksymalnie trzy szkoły 
oraz układa listę wybranych oddziałów w kolej-
ności: od najbardziej do najmniej preferowanego.  
Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do zasadni-
czych szkół zawodowych oraz techników, a także 
do oddziału sportowego musi uzyskać zaświad-
czenie lekarskie.

W systemie elektronicznym znajduje się 
szczegółowa oferta szkół, w której przedstawiono:
-    liczbę oraz rodzaj nowo tworzonych oddziałów 

w poszczególnych szkołach
-    wymagania dotyczące minimalnej oraz maksy-
malnej ilości punktów decydujących o zakwalifi-
kowaniu się do danego oddziału
-    ilość miejsc w danym oddziale
-    informację o charakterystyce danego oddziału, 
przedmiotach nauczanych  
     programem rozszerzonym, itp.

„Oferta edukacyjna” oraz szczegółowy „Har-
monogram działań gimnazjalisty – kandydata 
do szkół ponadgimnazjalnych  prowadzonych 
przez Powiat Ciechanowski w systemie elektro-
nicznego wspomagania rekrutacji na rok szkolny 
2013/2014” znajduje się na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, pod ad-
resem: www.ciechanow.powiat.pl

BTW

SZKOŁY ZAOCZNE 
DLA DOROSŁYCH

L.p. Typ szkoły Ilość 
oddziałów

Ilość 
słuchaczy

1.

2.

Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 
w Ciechanowie

Liceum Ogólnokształcące 
dla Dorosłych Zaoczne

- na podbudowie 
gimnazjum (1 oddz.)
- na podbudowie 
zasadniczej szkoły 
zawodowej (1 oddz.)

Szkoła Policealna 
dla Dorosłych Zaoczna

- technik administracji
- technik bezpieczeń-
stwa i higieny pracy
- technik archiwista
- opiekun osoby starszej

2

4

60-80

120-160

Łącznie 6 180-240

ADRES PLACÓWKI
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie

ul. Kopernika 7, 06-400 Ciechanów
tel. 23 672 25 06

Adres strony internetowej: 
www.cku.ciechanow.pl

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Od 1 lipca do 23 sierpnia 2013 roku - kandydaci składają po-
dania oraz świadectwa ukończenia szkoły niższego stopnia 
odpowiednio: gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, (daw-
nej szkoły średniej) oraz zaświadczenie lekarskie o braku 
przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie (do-
tyczy szkoły policealnej);
30 sierpnia 2013 roku szkolna komisja rekrutacyjno – kwa-
lifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych na semestr 
pierwszy

Przygotował
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY
PROWADZONE PRZEZ POWIAT CIECHANOWSKI

NA ROK SZKOLNY 2013/2014

L.p. Typ szkoły Ilość 
oddziałów

1. Licea ogólnokształcące

I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego, ul. 17 Stycznia 66, 06-400 Ciechanów
II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. O. Lange, ul. Orylska 9,  06-400 Ciechanów
III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 3 im. S. Staszica, ul. Okrzei 6,  
 06-400 Ciechanów
IV Liceum Ogólnokształcące 
w tym: oddział sportowy 
w Zespole Szkół nr 1 im. gen. J. Bema, ul. Powstańców Warszawskich 24, 06-400 Ciechanów

8
5
2

2
(1)

Łącznie 17
Ilość 

oddziałów

2. Technika

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół nr 1 im. gen. J. Bema, 06-400 Ciechanów, 
ul. Powstańców Warszawskich 24
technik elektryk, technik informatyk, technik teleinformatyk / technik cyfrowych procesów 
graficznych
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół nr 2 im. O. Lange, 06-400 Ciechanów, ul. Orylska 9
technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa,  
kelner / technik spedytor
Technikum Nr 3 w Zespole Szkół nr 3 im. S. Staszica, 06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 6
technik pojazdów samochodowych
Technikum Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych im. S. Płoskiego, 06-400 Ciechanów, 
ul. Kopernika 7
technik budownictwa / technik urządzeń i energetyki odnawialnej,  
technik geodeta / technik ochrony środowiska

3

4

1

2

Łącznie 10

Ilość 
oddziałów

3. Zasadnicze Szkoły Zawodowe
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 2 w Zespole Szkół nr 2, im. O. Lange,  
06-400 Ciechanów, ul. Orylska 9
kucharz
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 3 w Zespole Szkół nr 3, im. S. Staszica,  
06-400 Ciechanów, ul. Okrzei 6
mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych,  
klasa wielozawodowa
Zasadnicza Szkoła Zawodowa  Nr 4 w Zespole Szkół Technicznych, im. S. Płoskiego 
06-400 Ciechanów, ul. ul. Kopernika 7
monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie /, monter kontrukcji  
budowlanych, klasa wielozawodowa

1

3

2

Łącznie 6

Ogółem wszystkie szkoły 33
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Nowe dotacje dla kina Łydynia
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Ma-
rii Konopnickiej w Ciechanowiew poszuki-
waniu funduszy ze źródeł centralnych, przy-
gotowało i złożyło na przełomie 2012/2013 
pięć samodzielnych wniosków: trzy do Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
(MKiDN) oraz dwa do Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej w Warszawie (PISF). 

Pozytywnie wnioski ocenił PISF, który 
przyznał dla PCKiSz w Ciechanowie dotacje:
 - na modernizację kina w ramach programu  
„e-Kino”(wymiana   oświetlenia w holu  
kina oraz głośników basowych, zakup telebimu 
informacyjnego, mikrofonów dla potrzeb  
DKF, neonu oraz unowocześnienie sprzedaży 
biletów – 97.000 zł., (konieczny   
wkład własny - 34.000zł. pochodzić będzie z bu-
dżetu powiatu),
- na reaktywowany w 2012 r. Dyskusyjny Klub 
Filmowy w ramach programu „Bliżej kultury po-
przez film” - 10.000 zł. (wkład własny 7.178,40 zł. 
zapewni powiatowa jednostka kultury).

Natomiast wszystkie trzy wnioski PCKiSz 
złożone do MKiDN nie otrzymały w tym roku 
wymagalnej ilości punktów, kwalifikujących je 
do otrzymania dotacji. Do wymagalnego progu 
zabrakło od 4 do 8 punktów na 100 możliwych.

Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku. 
Centrum Kultury otrzymało z MKiDN 126.000 

zł., a także 155 tys. zł. z PISF (razem 281 tys. zł). Dzię-
ki temu PCKiSz ma dziś nowy sprzęt akustyczny, 
oświetleniowy i multimedialny oraz nowoczesne kino 
(cyfryzacja, 2D i 3D). Zakupy te wsparte zostały - na 
wkład własny – ze środków budżetu powiatu ciecha-
nowskiego, kwotą 231 tys. zł. 

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku po zakoń-
czeniu prac związanych z modernizacją pomieszczeń 
kinowych (remont kasy kina, podjazd i nowa łazienka 
dla os. niepełnosprawnych, klimatyzacja kina, zakup 
urządzeń do projekcji filmów w systemie cyfrowym  
i trójwymiarowym), realizowanych przy współudziale 

środków zewnętrznych z Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej i Mini-
sterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego oraz po zakupie nowo-
czesnych urządzeń nagłaśniających, 
oświetleniowych i multimedialnych 
do celów edukacyjnych, przyszedł 
czas na przebudowę i termomoder-
nizację budynku Powiatowego Cen-
trum Kultury i Sztuki. Prace trwały 
w październiku i listopadzie. 

Inwestycja była realizowana  
z funduszy powiatu ciechanow-
skiego oraz Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej i objęła: 
ocieplenie budynku, nową elewa-
cję, malowanie budynku i renowa-

cję drewnianych okien. Nie zabrakło też innych 
prac, np. odnowienie rynien i kominów. Jedną 
ze zmian była wymiana drzwi wejściowych do 
placówki. Koszty I etapu modernizacji PCKiSz 
wyniosły blisko 300 tys. zł. 

Jest to pierwszy etap modernizacji budyn-
ku powiatowej jednostki kultury. W drugim 
etapie, w kolejnych latach,  planuje się remont 
schodów i tarasów. Przypomnijmy, iż miejska 
komisja urbanistyczno-architektoniczna nega-
tywnie zaopiniowała pomysł rozbiórki tarasów 
wokół domu kultury, więc czeka je remont. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Wejście do powiatowej jednostki kultury po remoncie
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Po raz kolejny zawodnicy „Czarnych” Regimin 
okazali się jednym z najlepszych zespołów piłki 
ręcznej w Polsce. Po zwycięstwie, jaki zespół ju-
niorów młodszych odniósł w ćwierćfinałach Mi-
strzostw Polski w Giżycku, zdobył on awans do 
etapu półfinałowego. Organizacje tego turnieju 
Związek Piłki Ręcznej powierzył Regiminowi. 
W dniach 26-28 kwietnia gościły tutaj zespoły 
„Kusy” Szczecin, „Zagłębie” Lubin oraz MKS 
„Pałac Młodzieży” Tarnów. Stawkę półfinalistów 
uzupełnili zawodnicy z „Czarnych” Regimin. 
Stawka zawodów była bardzo wysoka, bo pierw-
sze dwie drużyny zdobywały awans do Finału Mi-
strzostw Polski Juniorów Młodszych i najlepszej 
ósemki drużyn w Polsce. 

Zawodnicy z Regimina, chociaż o rok młod-
si od swoich przeciwników, w pierwszym me-

czu nie dali szans drużynie ze Szczecina, wygrywając 
41:28. Drugi, sobotni mecz z drużyną „Pałacu Mło-
dzieży” z Tarnowa był praktycznie walką o wszystko, 
bowiem wygrana praktycznie zapewniała awans do 
Finału Mistrzostw.  Tarnowianie postawili „Czarnym” 
twarde warunki gry, chociaż pierwsza połowa meczu 
zakończyła się pięciobramkową przewagą „Czarnych”.  
W drugiej części meczu zespół z Tarnowa ambit-
nie próbował zniwelować tę różnicę, ale ostatecznie 
to gospodarze z Regimina zwyciężyli 29:27. Ostatni 
mecz rozgrywali „Czarni” z „Zagłębiem” Lubin, któ-
rzy także mieli na swoim koncie dwa zwycięskie me-
cze i zapewniony awans do najlepszej ósemki zespołów 
w Polsce. Pierwsza odsłona meczu to równorzędna  
i bezpardonowa walka, zakończona prowadzeniem re-
giminian dwiema bramkami. Jednakże zdecydowanie 
roślejsi i fizycznie mocniejsi goście z Lubina domino-
wali na parkiecie w drugiej połowie meczu. „Czarni” 

zdecydowanie „odpuścili” mecz, szczególnie iż 
boisko opuścił kontuzjowany Kacper Malinow-
ski, jeden z filarów ataku „Czarnych”. Ostatecznie 
lubinianie wygrali 25:38, ale oba zespoły awan-
sowały do Finału Mistrzostw Polski. Sukces za-
wodników „Czarnych” i ich trenera Jacka Wardy 
jest tym większy, iż piłkarze są o rok młodsi od 
swoich rywali. 

Zawody w Regiminie cieszyły się ogromną 
popularnością wśród kibiców, zaś przez jej uczest-
ników, sędziów i obserwatorów zostały ocenione 
jako znakomicie zorganizowane i przeprowa-
dzone. Półfinały w Regiminie wsparły finansowo  
i organizacyjnie Starostwo Powiatowe w Ciecha-
nowie oraz Urząd Gminy w Regiminie. Nagrody 
zawodnikom wręczał m.in. wicestarosta Andrzej 
Pawłowski. 

Red

Sukces szczypiornistów z Regimina

Zawodnicy podczas meczów wykazali się dużą walecznością Wicestarosta A. Pawłowski 
wręcza nagrody uczestnikom turnieju



www.ciechanow.powiat.pl

fotoreportaż


