
Już po raz trzeci pracownicy Staro-
stwa Powiatowego oraz Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w  Cie-
chanowie przygotowali „szlachetną 
paczkę”, która trafiła w  ręce rodziny 
z naszego miasta. Samotna matka, wy-
chowująca niepełnosprawnego syna 
otrzymała żywność, słodycze na Święta 
Bożego Narodzenia, środki czystości, 
ubranie zimowe oraz kuchnię Westfal-
kę, dzięki której będzie można ogrzać 
skromne mieszkanie. 

Więcej str.5

Świąt Bożego Narodzenia 
wypełnionych radością i miłością,  

niosących spokój i odpoczynek.  
Nowego 2016 roku 

spełniającego wszelkie marzenia,  
pełnego optymizmu, wiary,  

szczęścia i powodzenia.

życzą

Szlachetna Paczka trafiła do rodziny

Sławomir Morawski
Starosta Ciechanowski

Andrzej Pawłowski
Wicestarosta

Zbigniew Gutowski  
Przewodniczący 
Rady Powiatu

Przedstawiciele powiatu w sztabie akcji Szlachetnej Paczki
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24 listopada - Związkowcy i dyrekcja ciechanow-
skiego szpitala podpisali porozumienie w sprawie pod-
wyżek dla pół tysiąca pracowników jednostki. Od przy-
szłego roku otrzymają oni po 400 zł. podwyżki. Zgodnie 
z  dokumentem kominy płacowe w  tej jednostce mają 
być wyrównane, a pensje osób, które zarabiają najmniej, 
wzrosną do minimalnej krajowej – poinformował me-
dia przewodniczący Związku Zawodowego Pracowni-
ków Medycznych Krzysztof Malinowski. Szpital jeszcze 
w tym roku musi znaleźć dodatkowe 2,5 mln zł na speł-
nienie postulatów związkowców. W  przyszłym kolejne 
2,5 mln zł. Szpital ma już zadłużenie sięgające 40 mln zł. 
Placówka liczy na większy kontrakt z NFZ oraz oszczęd-
ności w ramach rozwiązywania kosztownych dla szpitala 
kontraktów z lekarzami. Związkowcom nie udało się je-
dynie zmienić umów pracownikom, którzy zatrudnieni 
są na tzw. umowach śmieciowych, a także ochronić ludzi 
przed zatrudnieniem przez firmy outsourcingowe. Dy-
rektor przygotowuje plan naprawczy, który ma pomóc 
wyjść szpitalowi na prostą.

24 listopada - Ponad 3,4 tys. miejsc w schroniskach 
i  noclegowniach, 25 jadłodajni oraz punkty medycz-
ne – na taką pomoc mogą liczyć bezdomni na Mazow-
szu. Opieka organizowana jest przez gminy. Wojewoda 
mazowiecki przekazał organizacjom pozarządowym, 
wspierającym osoby bezdomne 0,5 mln zł. dofinanso-
wania. Do dyspozycji jest także całodobowa wojewódzka 
infolinia 987. Pracownicy centrum zarządzania kryzy-
sowego udzielają informacji na temat możliwych form 
wsparcia – wskazują najbliższe schroniska, jadłodajnie, 
czy punkty pomocy medycznej. Podczas tegorocznej 
zimy na Mazowszu bezdomni będą mieli do dyspozycji 
73 placówki (w tym 28 w Warszawie) z 3 440 miejscami 
(1 523 w Warszawie, 1 917 poza Warszawą, w tym m.in.: 
93 w Radomiu, 55 w Ostrołęce, 73 w Płocku, 40 w Siedl-
cach). Są to zarówno noclegownie, schroniska oferujące 
czasowe schronienie i pełne wyżywienie, jak i hostele za-
pewniające stałe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie 
oraz kompleksową opiekę wspomagającą. Dodatkowo 
wyodrębniono oddzielne placówki dla kobiet, mężczyzn, 
matek z  dziećmi i  dorosłych. W  województwie działa 
również 25 jadłodajni i  punktów żywienia. Zimą będą 
także funkcjonować wyspecjalizowane punkty pomocy 
medycznej – w Łaźniewie w powiecie warszawskim za-
chodnim (al. Księży Orionistów 1), Radomiu (ul. Głów-
na 16) oraz w Warszawie (ul. Wolska 172). W Warszawie 
do dyspozycji bezdomnych jest także pralnia (ul. Gro-
chowska 259a). Wojewoda Jacek Kozłowski skierował do 

wszystkich gmin z województwa mazowieckiego pismo 
z prośbą o podjęcie działań osłonowych wobec osób bez-
domnych, zagrożonych bezdomnością oraz osób star-
szych i ubogich.

24 listopada - Dwanaście zmodernizowanych stacji 
i przystanków, 32 nowe wiadukty kolejowe i drogowe oraz 
61 km odnowionych szlaków kolejowych – to tylko część 
prac wykonanych w ramach modernizacji linii kolejowej 
E65 z Warszawy do Gdańska na obszarze LCS Ciechanów. 
Kolejne efekty inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych 
S.A. pasażerowie odczują już w połowie grudnia br. We-
dług nowego rozkładu jazdy, który zaczął obowiązywać 13 
grudnia, z Warszawy do Gdańska pojedziemy pociągiem 
jeszcze szybciej – w 2 h 37 min. Ten rekordowy czas jest 
efektem m.in. modernizacji linii kolejowej. Szybciej i bez-
pieczniej będzie także dzięki nowym wiaduktom. Pociągi 
na trasie ze stolicy do Trójmiasta mogą jeździć z prędko-
ścią 160 km/h. Ale obok jednego z podstawowych celów 
modernizacji – zwiększenia szybkości – PKP Polskim Li-
niom Kolejowym S.A. zależało na podwyższeniu bezpie-
czeństwa ruchu kolejowego i drogowego. Stąd też przejaz-
dy w poziomie szyn zastąpiono wiaduktami drogowymi, 
kolejowymi lub przejściami pod torami dla pieszych. Na 
obszarze Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kole-
jowym Ciechanów wybudowano 8 tuneli dla pieszych, 22 
wiadukty drogowe oraz 10 wiaduktów kolejowych. Tylko 
w samym Ciechanowie ruch drogowy i kolejowy uspraw-
niły np. wiadukty w ulicach Mleczarskiej, Kasprzaka i Gą-
seckiej oraz tunel w ul. Spółdzielczej. Nową jakość na kolei 
widać też na stacjach i przystankach, które gruntownie od-
nowiono. Przebudowane zostały stacje w Świerczach, Ka-
łęczynie, Gąsocinie, Gołotczyźnie, Ciechanowie Przemy-
słowym, Ciechanowie (nowy dworzec oddano do użytku 
13 grudnia br.), Czeruchach, Krośnicach Mazowieckich, 
Konopkach, Stupsku Mazowieckim, Wyszynach i Mławie. 
Powstał też nowy przystanek kolejowy Mława – Miasto, 
którego perony liczą 300 m długości, co umożliwia zatrzy-
mywanie się długich składów pociągów dalekobieżnych. 
W  ramach projektu powstało także Lokalne Centrum 
Sterowania w Ciechanowie. Nastawnie na stacjach w Gą-
socinie, Ciechanowie, Konopkach i Mławie zostały wypo-

sażone w  komputerowe urządzenia sterowania ruchem. 
Ponadto na wszystkich modernizowanych szlakach zasto-
sowano nowoczesne urządzenia pozwalające na kontrolę 
ruchu, w  tym m.in. nadzór zajętości torów i  rozjazdów. 
Aparaturę dostosowano do dalszej integracji w LCS Cie-
chanów, z którego dwóch dyżurnych, przy wykorzystaniu 
specjalnie do tego celu zaprojektowanych stanowisk, bę-
dzie w stanie zarządzać ruchem na odcinku ponad 61 km. 
Całkowity koszt projektu to: 1 418 788 003,93 zł., dofinan-
sowanie z Unii Europejskiej wyniosło: 777 180 232,19 zł.

29 listopada - Ruszyła akcja Wigilijne Dzieło Po-
mocy Dzieciom. Za zabrane pieniądze dzieci z potrze-
bujących wsparcia rodzin otrzymają dożywienie, pomoc 
edukacyjną oraz letni wypoczynek. W tym roku wyda-
rzenie odbędzie się pod hasłem ”Głodni miłosierdzia”. 
Paweł Kęska, rzecznik Caritasu tłumaczy, że chodzi nie 
tylko o to, by wspierać potrzebujących finansowo, ale też 
i spotkać się z nimi. Tradycyjnie Caritas będzie sprzeda-
wać specjalne świece. Uzyskane pieniądze zostaną prze-
kazane dla najuboższych. W tym roku 10 groszy z każdej 
sprzedanej świecy trafi do dzieci z zagranicy. Tegoroczną 
akcję ”Wigilijne dzieło pomocy dzieciom” można też 
wesprzeć wysyłając SMS z hasłem POMAGAM na nu-
mer 72052. Koszt to 2,46 zł.

4 do 6 grudnia - W dziewięciu sklepach spożyw-
czych w Ciechanowie wolontariuszom Banku Żywności 
można było przekazywać produkty spożywcze, które póź-
niej trafią do najuboższych rodzin. Najbardziej przydadzą 
się: mąka, olej, przetwory mięsne, warzywne i owocowe 
oraz słodycze. Zbiórka na terenie Ciechanowa prowa-
dzona była w sklepach: Kaufland, Carrefour, „Elbit” sklep 
przy Farze, MarcPol i w Biedronkach. Organizatorzy za-
chęcali do dzielenia się zakupami podkreślając, że dzięki 
kupieniu kilku produktów więcej i przekazaniu ich pod-
czas akcji, najbardziej potrzebujący będą mogli liczyć na 
lepsze Święta. Wolontariusze Banku Żywności oraz znani 
działacze społeczni i politycy czekali przy oznakowanych 
koszach, do których każdy mógł włożyć żywność. Z po-
mocy skorzystają rodziny wielodzietne, dzieci z  rodzin 
zastępczych, osoby samotne, chore, wychodzące z nało-
gów, bezdomne. Produkty ze sklepów trafią do magazynu 
Banku Żywności, gdzie zostaną posortowane, policzone 
i podzielone na paczki oraz przekazane lokalnym organi-
zacjom dobroczynnym. Na terenie północnego Mazow-
sza Bank Żywności w  Ciechanowie zbiórkę organizuje 
w ponad 60 sklepach spożywczych w 13 miejscowościach. 
W regionie w zbiórkę zaangażowało się 800 wolontariu-
szy, działacze społeczni, dziennikarze, osoby publiczne. 
Do dobroczynności zachęcały dzieci z  niepublicznego 
przedszkola „Tęcza” wraz z rodzicami. W ubiegłorocznej 
Świątecznej Zbiórce Żywności mieszkańcy Ciechanowa 
podarowali potrzebującym 5700 kg różnorodnych arty-
kułów spożywczych. Zbiórkę można również wspomóc 
kupując paczkę na portalu charytatywni.allegro.pl. Tu ak-
cja potrwa do końca grudnia, a zakupione produkty będą 
przekazywane potrzebującym także po Świętach. Rów-
nież do końca grudnia potrwa akcja charytatywny SMS, 
w ramach której można wysłać sms o treści POMAGAM 
pod nr 75 365.

BTW

Wydarzyło się:
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Dziewiąta sesja Rady Powiatu Ciechanow-
skiego V kadencji odbyła się 30 listopada 
br. w sali konferencyjnej Starostwa Powia-
towego w  Ciechanowie. Radni wysłuchali 
dwóch informacji oraz przyjęli dziewięć 
uchwał. W sesji wzięła udział – jako gość – 
poseł Anna Cicholska, do niedawna radna 
powiatowa. 

Informację Powiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego w Ciechanowie w sprawie kon-
troli przestrzegania przepisów prawa budowla-
nego w  powiecie ciechanowskim w  okresie od 
1 listopada 2014 roku do 31października 2015 
roku przedstawiła Anna Gutkowska - Powiato-
wy Inspektor Nadzoru Budowlanego, natomiast 
informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Roślin z działalności Inspekcji na terenie powia-
tu ciechanowskiego w 2015 roku przygotowała 
Bogusława Balcerzak – kierownik oddziału cie-
chanowskiego Inspektoratu Ochrony Roślin.

Radni rozpatrzyli projekty i podjęli uchwa-
ły w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Powiatu Ciechanowskiego,

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu 
ciechanowskiego na 2015 rok,

c) powierzenia zadania publicznego Po-
wiatu Ciechanowskiego w   przedmiocie za-
rządzania drogami powiatowymi w  zakresie 
obejmującym przystanki komunikacyjne zlo-
kalizowane w  ciągu dróg powiatowych w gra-
nicach administracyjnych Gminy Opinogóra 
Górna,

d) przyjęcia roczne-
go programu współpracy 
powiatu ciechanowskiego 
z  organizacjami pozarzą-
dowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust 
3 ustawy o działalności po-
żytku publicznego i  o  wo-
lontariacie na rok 2016,

e) zmiany uchwały Nr 
IV/29/190/2014 Rady Po-
wiatu Ciechanowskiego 
z  dnia 27 stycznia 2014 
roku w  sprawie ustalenia 
trybu udzielania i  rozli-
czania dotacji oraz trybu 
i  zakresu kontroli wyko-
rzystania dotacji udzielo-
nej szkołom i  placówkom 
niepublicznym,

f) rozpatrzenia skar-
gi A.K. na działalność 
Starosty Ciechanowskie-
go „w  zakresie zawar-
tych umów najmu z  dnia 
20.05.2015 r.”,

g) rozpatrzenia skargi 
A.K. na działalność Staro-
sty Ciechanowskiego doty-

czącej organizacji pracy i polityki zatrudnienia 
w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie,

h) w  sprawie zmiany regulaminu określa-
jącego dla nauczycieli poszczególnych stopni 
awansu zawodowego zatrudnionych w  szko-
łach i  placówkach prowadzonych przez po-
wiat ciechanowski wysokość stawek dodatku 
obliczania i wypłacania wynagrodzenia za go-
dziny ponadwymiarowe i  godziny doraźnych 
zastępstw,

i) w  sprawie rozpatrzenia skargi AK na 
działalność starosty ciechanowskiego w  spra-
wie zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie dla 
bezrobotnych oraz wydłużenia szkolenia.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez 
radnych, a skargi na działalność starosty uzna-
ne za bezzasadne.

W  sesji uczestniczyła posłanka Anna 
Cicholska - do niedawna radna powiatu cie-
chanowskiego. Pani poseł otrzymała od Rady 
Powiatu bukiet kwiatów oraz podziękowanie 
za pracę w samorządzie. W krótkim przemó-
wieniu posłanka także dziękowała za współ-
pracę i deklarowała chęć dalszej współpracy 
na nowej płaszczyźnie z Radą Powiatu.

Podczas sesji trzech samorządowców zo-
stało wyróżnionych medalami „Za zasługi 
dla obronności kraju”. Złoty medal otrzymał 

Obradowali radni powiatu ciechanowskiego
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wójt Stanisław Wieteska, srebrny wójt Marek 
Kiwit, a brązowy starosta ciechanowski Sła-
womir Morawski. Odznaczenia, przyznane 

przez ministra obrony narodowej wręczał 
komendant Wojskowej Komendy Uzupeł-
nień w Ciechanowie ppłk Krzysztof Futyma.

Radni zgłosili też interpelacje i  zapytania, 
które dotyczyły: spółki Ventus i  problemów 
związanych z  ilością odpadów składowanych 
na terenie zakładu; rozwiązania problemu ko-
lizyjnego punktu drogowego na skrzyżowaniu 
ulicy Kargoszyńskiej i  nowej pętli miejskiej; 
planów reformy szkolnej i  przygotowania 
szkół powiatowych do przyjęcia uczniów; co-
raz większego zanieczyszczenia powietrza nad 
ciechanowskimi osiedlami; remontu fragmen-
tu ulicy Kwiatowej w  Ciechanowie; budowy 
chodnika między ulicą Batalionów Chłopskich 
w Ciechanowie a miejskim przedszkolem nr 5; 
żywopłotu przy ulicy Sienkiewicza w  Ciecha-
nowie (przy sklepie Biedronka), który zasła-
nia widoczność dla pojazdów wyjeżdżających 
z parkingu.

Barbara Tokarska-Wójciak

Informacja o pracy Starostwa w Wigilię
W dniu 24 grudnia 2015 r. (Wigilia Bożego Narodzenia) Starostwo Powiatowe w Ciechanowie będzie nieczynne.

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 49/2015 Starosty Ciechanowskiego z dnia 1 grudnia 2015 roku w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015 r. dniem 
wolnym od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Ciechanowie wydane na podstawie art.130&2 Kodeksu pracy.

Red.

Foto: Przebieg obrad Rady Powiatu Ciechanowskiego
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Już po raz trzeci pracownicy Starostwa Powiatowego 
oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Cie-
chanowie przygotowali „szlachetną paczkę”, która tra-
fiła w  ręce rodziny z  naszego miasta. Samotna matka, 
wychowująca niepełnosprawnego syna otrzymała żyw-
ność, słodycze na Święta Bożego Narodzenia, środki 
czystości, ubranie zimowe oraz kuchnię Westfalkę, dzię-
ki której będzie można ogrzać skromne mieszkanie. 

W  zbiórkę pieniędzy na zakup paczki włączyli się 
wszyscy pracownicy Starostwa, PCPR oraz władze powia-
tu. Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem darczyń-
ców, którzy uczestniczyli także w  zakupie potrzebnych 
produktów.

Przekazanie daru odbyło się w dniu piętnastego Finału 
Szlachetnej Paczki 12 grudnia br. Do siedziby gimnazjum 
TWP przy ul. Kraszewskiego przybyło wielu ludzi dobrej 
woli, którzy postanowili pomóc potrzebującym rodzinom, 
wolontariusze pomagający w dostarczaniu paczek i orga-
nizatorzy akcji.

Paczki ze strony pracowników samorządu powiatowe-
go przekazał starosta ciechanowski Sławomir Morawski. 
Po miłym spotkaniu, z wolontariuszami i organizatorami 
w sztabie akcji, paczki pojechały do rodziny. A tam - rado-
ści nie było końca…

Samotna mama rozpakowała najpierw produkty spo-
żywcze, syn Marcin zajął się upominkiem specjalnym (ze-
staw kosmetyków) i  przymierzył nową kurtkę oraz buty. 
Przywieziona została też kuchnia węglowa, co najbardziej 
ucieszyło Panią Zofię, gdyż stara kuchnia odmówiła już po-
słuszeństwa, a dzięki nowej będzie można ogrzać dom i ugotować obiad.

Pani Zofia ze łzami w oczach dziękowała za dary, a życzenia spokoj-
nych i zdrowych świąt przekazał rodzinie starosta ciechanowski.

To trzeci udział pracowników urzędu powiatowego w przygotowa-
niu Szlachetnej Paczki. Jestem przekonana, że nasza „urzędowa” rodzina 
włączy się w akcję w kolejnych latach. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Szlachetna Paczka trafiła do rodziny

W sztabie akcji Szlachetnej Paczki w Ciechanowie
Na prośbę rodziny nie publikujemy fotografii z wizyty w ich mieszkaniu
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Już po raz siódmy samorząd powiatowy złożył 
wniosek o  dofinansowanie przebudowy drogi ze 
środków rządowych i po raz kolejny takie dofinan-
sowanie otrzyma. W  ramach Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na 
lata 2016–2019 (w ubiegłych latach program nosił 
nazwę Narodowy Program Przebudowy Dróg Lo-
kalnych), powiat, a w jego imieniu Powiatowy Za-
rząd Dróg będzie prowadził inwestycję na drodze 
powiatowej nr 3018W Polesie-Luszewo-Glinojeck 
na odcinku Stary Garwarz-Glinojeck na długości 
ponad 2 km. Na ten cel otrzymamy 1 473 854, 68 
zł. Drugie tyle zapewni powiat ze środków budże-
towych, a kwotę 505 tys. zł. przeznaczył na ten cel 
samorząd miasta i gminy Glinojeck. 

Przebudowa drogi w 2016 roku dotyczyć będzie 
często uczęszczanej ulicy Fabrycznej w  Glinojecku. 
Prace obejmą: wzmocnienie i  poszerzenie jezdni do 
6 metrów oraz poboczy, wykonanie 624 m kanalizacji 
deszczowej, odtworzenie ponad 1 km rowów, odbu-
dowę 85 zjazdów, przebudowę 912 metrów chodnika, 
wykonanie 1315 m ścieżki rowerowej, oświetlenie dro-
gi i przebudowę 4 skrzyżowań z drogami gminnymi.

Wartość całej inwestycji oszacowano na 2 947 000 
zł. Rozpocznie się ona w drugim kwartale 2016 roku,  
a  zakończona zostanie do końca roku. 

Przypomnijmy, iż w ubiegłych latach, w ramach 
rządowego dofinansowania przebudowano m.in. 
drogi: Ojrzeń – Ościsłowo; Ościsłowo-Sulerzyż 
i Sulerzyż –Chotum. 

Warto dodać, że na liście rankingowej Progra-
mu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016–2019  znalazły się 144 pro-
jekty złożone przez samorządy. Czterdzieści  trzy 
wnioski do dofinansowania rządowego na 2016 
rok zarekomendował wojewoda mazowiecki. Do 
20 stycznia 2016 r. minister właściwy ds. transpor-
tu ma zatwierdzić listy ostatecznie zakwalifikowa-
nych wniosków. Kwota dla województwa mazo-
wieckiego wynosi prawie 76,5 mln zł.

Mazowieckie samorządy na 2016 rok zgłosiły 
192 wnioski, z czego 144 spełniły wymogi formalne. 
Komisja wojewódzka oceniała projekty według wielu 
kryteriów m.in.: wpływu inwestycji na poprawę bez-
pieczeństwa w  ruchu drogowym, spójności z  siecią 
dróg województwa, wpływu na poprawę dostępności 
komunikacyjnej do instytucji publicznych, lokalnych 
ośrodków gospodarczych, obszarów wiejskich oraz 
poprawę infrastruktury drogowej wykorzystywanej na 
potrzeby transportu zbiorowego, współpracy przy re-
alizacji z innymi podmiotami i kontynuacji inwestycji.

Przyjęty we wrześniu uchwałą Rady Ministrów 
program jest kontynuacją Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych (NPPDL) z  lat 2008–
2014. Dzięki niemu wybudowano, przebudowano 
lub wyremontowano w  Mazowieckiem 1 421 km 
dróg. Utrzymanie dróg wojewódzkich, powiatowych 
i  gminnych leży w  gestii samorządów. Rząd dodat-
kowo przeznaczył na ten cel 471 mln zł. dotacji (dane 
mazowieckie). 

Barbara Tokarska-Wójciak

Powiat ciechanowski otrzyma dofinansowanie
na remont drogi

Przebudowana droga w okolicach Szulmierza

Droga Ościsłowo-Sulerzyż

Droga Sulerzyż-Chotum
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Obchody Dnia Patrona to dla każdej szko-
ły dzień szczególny, dzień, w którym przy-
wołuje się na nowo jego postać, przypomi-
na wszystkie zasługi. Co roku uroczystości 
poświęcone patronom szkół prowadzo-
nych przez powiat ciechanowski przygoto-
wywane są pieczołowicie, a uczniowie i na-
uczyciele prześcigają się (w  pozytywnym 
znaczeniu tego słowa) odnośnie do formy 
akademii, spotkań i konkursów. 

Już 20 października 2015 r., w  murach 
Zespołu Szkół Technicznych w  Ciechanowie 
zebrali się uczniowie, pedagodzy, dyrekto-
rzy szkół z  terenu powiatu ciechanowskiego, 
przedstawiciele władz samorządowych – aby 
podziwiać nowe dokonania szkoły i dowiedzieć 
się czegoś nowego o patronie inżynierze Stani-
sławie Płoskim. 

Doskonale przygotowaną akademię po-
prowadzili uczniowie: Karolina Gralewicz oraz 
Patryk Wodzyński. Po wprowadzeniu sztan-
daru szkoły oraz odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół 
Technicznych Sławomir Kubiński. W  swoim 
wystąpieniu przypomniał o tradycjach związa-
nych z patronem szkoły. Święto stało się także 
okazją do podkreślenia sukcesów placówki, 
jak również kierunku ciągłego rozwoju dają-
cego nowe możliwości absolwentom placów-
ki. Miłym i ważnym akcentem było wręczenie 
nagród z  okazji Dnia Edukacji Narodowej 
nauczycielom i  pracownikom. Wystąpienia 
zaproszonych gości zawierały słowa uznania 

wobec dotychczasowych przeobrażeń, którym 
uległa szkoła. Wszyscy: wicestarosta powiatu 
ciechanowskiego Andrzej Pawłowski, zastępca 
dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdraża-
nia Projektów Unijnych w Warszawie Elżbieta 
Szymanik, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitar-
no- Epidemiologicznej w  Ciechanowie, radna 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wie-
sława Krawczyk oraz radca ministra w Depar-
tamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicz-
nego Ministerstwa Edukacji Narodowej Dorota 

Igielska, życzyli dalszych osiągnięć w procesie 
nauczania i  wychowania kolejnych pokoleń 
uczniów. Radca ministra wygłosiła także krótki 
referat na temat kształcenia zawodowego. 

Dzień patrona uświetnił występ wokalny 
tegorocznego absolwenta Technikum nr 4 Da-
miana Wasiaka, kontynuującego naukę w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej w Mławie, w klasie 
śpiewu solowego oraz Sylwii Jędrzejewskiej. Jak 
zawsze występy były szansą do zaprezentowa-
nia szkolnych talentów i pasji.

Szkoły świętowały Dni Patronów

W  listopadzie podziwialiśmy utalentowa-
ną młodzież i  zaangażowanie kierownic-
twa szkoły oraz nauczycieli podczas ob-
chodów Dnia Patrona w Zespole Szkół nr 2  
w  Ciechanowie. Placówka ta zaledwie od 
kilku miesięcy ma nowego patrona - Adama 
Mickiewicza. Wcześniej był on patronem II 
LO, wchodzącego w skład szkoły. Oskar Lan-
ge - dotychczasowy patron „dwójki” prze-
szedł już do historii.

Przygotowania do uroczystości trwały kilka 
tygodni. Dzień rozpoczął się mszą św. w kościele 
św. Tekli, po której wszyscy – uczniowie, nauczy-
ciele i  goście spotkali się w  szkole. Goście byli 
uroczyście witani już w wejściu do szkoły. Zaraz 
też, w szkolnej świetlicy mogli obejrzeć wystawę 
poświęconą patronowi - Adamowi Mickiewi-
czowi, a  także poczęstować się ciastkiem przy-
gotowanym przez uczniów. Ciekawostką były 
słowa zapisane na karteczkach dołączonych do 
wypieków, a  były to cytaty z  utworów naszego 
wieszcza narodowego.

Tradycyjnie w  sali gimnastycznej nie zabrakło 

przemówień – dyrektora szkoły Tomasza Gumu-
laka, ks. infułata Ludomira Kokosińskiego, sta-
rosty ciechanowskiego Sławomira Morawskiego 
oraz przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego 
Agnieszki Słowińskiej. Jak powiedział dyrektor – 
nauka w szkole noszącej imię tak wielkiego poety to 
powód do dumy. – Nie można sobie wyobrazić lep-
szego patrona, niż Adam Mickiewicz – podkreślił T. 
Gumulak.

Kolejnym bardzo ważnym akcentem uroczystości 
było przekazanie sztandaru przez uczniów klasy IIIbm 
uczniom klasy IIbm. Tradycją w szkole jest to, że opie-
kę nad sztandarem pełni ta klasa w szkole, która w da-
nym roku ma najlepsze wyniki nauczania. Wręczono 
też nagrody w konkursie wiedzy o życiu i twórczości 
Adama Mickiewicza. W  kategorii prac indywidual-
nych nagrody otrzymali: Maciej Łebkowski (z kl. I hpa 
- 1 miejsce), Mateusz Liszewski (z kl. I hpa - 2 miejsce) 
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i Paulina Gajewska (z kl. I th - miejsce 3). W klasyfikacji 
drużynowej 1 m. zajęła klasa I humanistyczno-prawna,  
2 m. klasa I technikum gastronomicznego, a 3. klasa 
I humanistyczno-prawna. Uczniowie złożyli też wią-
zankę kwiatów i zapalili znicz pod popiersiem patrona.

Dodatkowym punktem obchodów, nazwa-
nym „Romantycznie o  pozytywizmie, czyli So-
kołówek wczoraj i dziś” był wykład i prezentacja 
o szkołach rolniczych w Sokołówku, przegotowane 
przez prezes Stowarzyszenia „Sokołówek” Marię 
Klonowską i uczniów Zespołu Szkół w Gumowie. 

W  części tzw. „rozrywkowej” apelu można 
było obejrzeć film o  szkole, a także filmy uczniów 
klas pierwszych, którzy w  oryginalny, filmowy 
sposób, z wykorzystaniem najnowszych narzędzi 
multimedialnych przypomnieli nam o  wielkim 
poecie Adamie Mickiewiczu. Było też przedsta-
wienie z  wykorzystaniem fragmentów utworów 
wieszcza oraz niezwykłe prezentacje uzdolnionej 
muzycznie młodzieży z wykorzystaniem tekstów 
poety we współczesnych piosenkach. Całość za-
kończył polonez - jak w Panu Tadeuszu.

Nie sposób nie wspomnieć o poczęstunku na 
zakończenie uroczystości, przygotowanym przez 
uczniów kierunków gastronomicznych, pod opieką 
swoich nauczycieli. Powiem tylko, że menu zawie-
rało staropolskie jadło, wykonane z  oryginalnych 
polskich produktów, a  do każdej nazwy potrawy 
dołączony był opis dania, rodem z epopei Pan Ta-
deusz. No cóż, jak to u Mickiewicza przystało.

W  „Staszicu”, bo tak potocznie nazywany 
jest Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszi-
ca w Ciechanowie, obchody Dnia Patrona 
zaingurowane zostały mszą św. w kościele 
farnym. Po niej i po złożeniu kwiatów pod 
popiersiem patrona, już w  budynku szkoły 
odbył się uroczysty apel.

Ideę świętowania Dnia Patrona i jego zasłu-
gi dla rozwoju myśli technicznej przedstawiła 
dyrektor szkoły Marzena Chodkowska. Krótkie 
przemówienia o  zasługach wygłosili wicesta-
rosta Andrzej Pawłowski i  senator Jan Maria 
Jackowski. Goście zwrócili uwagę na dotych-
czasowe dokonania szkoły i życzyli jej dalszych 
osiągnięć. 

Ważnym momentem podczas akademii 
było podpisanie umowy o współpracy między 
Zespołem Szkół nr 3 w  Ciechanowie a  Poli-
technika Warszawską oraz umowy patronackiej 
między szkołą a firmą Astor, specjalizującą się 
w  automatyce przemysłowej. Dodatkowo wy-
kład o historii i dokonaniach uczelni wygłosił 
Artur Jankowiak – prodziekan Wydziału Sa-
mochodów i Maszyn Roboczych PW. 

Jak zawsze nagrodzono też uczniów biorą-
cych udział w konkursach dotyczących patrona 
szkoły. Miejsca w nim, w kolejności zajęli: Ewe-
lina Jakubiak, Mateusz Brzeziński i Paweł Sobo-
lewski, a wyróżnienia otrzymali: Paulina Miesz-
kowska, Adrian Szymańczyk i  Milena Suska. 
W konkursie plastycznym 1 miejsce zajął Piotr 
Pniewski, a następne – Marta Tobolska i Kata-
rzyna Dąbrowska. W prezentacji multimedial-
nej najlepiej wypadła Jolanta Nowak, a wyróż-
nienie zdobyła Moniak Różańska. W konkursie 
na znajomośc motocykla firmy Yamaha zwycię-
żył Dawid Popielarski, a po nim Bartosz Bonia-
kowski, Jakub Bąk i Kamil Wierzbicki.

Nie mogło też zabraknąć części artystycz-
nej, w której znalazły się „wywiad z uczonym” 
i występy muzyczne w wykonaniu chóru i ze-
społu pod dyrekcją Dominika Molewskiego. 

Ostatnim punktem programu było zwie-

dzanie nowoczesnych pracowni mechatronicz-
nych. Ich nowoczesne wyposażenie wzbudza 
zachwyt.

Barbara Tokarska-Wójciak
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Koncert pod hasłem „Powitajmy Maleńkie-
go”, dzielenie się opłatkiem, życzenia zdro-
wych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz wieczerza złożyły się na niedzielne (13 
grudnia br.) spotkanie twórców z powiatu cie-
chanowskiego na spotkaniu w  Powiatowym 
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Gości zgromadzonych w  Kawiarni Ar-
tystycznej powitała dyrektor powiatowej 
placówki kultury dr Teresa Kaczorowska. 
A  znaleźli się wśród nich przedstawiciele 
wszystkich – dwudziestu pięciu - zespołów 
artystycznych, stowarzyszeń i  organizacji 
pozarządowych związanych z  kulturą, dzia-
łających przy PCKiSz. Gościem był także 
poeta Juliusz Bolek z Warszawy, który został 

nowym członkiem Związku Literatów na 
Mazowszu. Tradycją jest, że artyści podczas 
takich spotkań opłatkowych dzielą się swo-
ją twórczością z  publicznością. Tym razem 
z  fragmentami swoich tekstów zapoznał nas 
Ryszard Tarwacki – artysta, który na stałe za-
mieszkał w  Jońcu. A kolędy i pastorałki wy-
konał chór Belcanto z  Jońca, pod kierownic-
twem Andrzeja Mrozka. 

Można było też obejrzeć wystawę, będącą 
plonem I  Pleneru Malarskiego ciechanow-
skiego oddziału Stowarzyszenia Artystów 
Polskich i  gości tego pleneru, który odbył 
się latem tego roku w Ciechanowie oraz fo-
tografie z konkursu pt: „Ciechanów wczoraj 
i  dziś”. Rozmowom i  serdecznościom nie 
było końca, tym bardziej, że twórcy czę-
sto podkreślają, że ich środowisko to jedna 
wielka rodzina. Poczęstunek wigilijny na to 
spotkanie przygotowali pracownicy Polskie-
go Czerwonego Krzyża w Ciechanowie pod 
kierownictwem dyrektor biura Bożeny Pod-
leńskiej. 

BTW

Dzień 8 listopada br., rozbrzmiewał w  Powiato-
wym Centrum Kultury i  Sztuki w  Ciechanowie 
jasełkami i  kolędami. Odbywał się VII Przegląd 
przedstawień kolędniczych Jasełka 2015. Wszyst-
kie prezentacje oceniało jury w  składzie: ksiądz 
Jarosław Szumański – przewodniczący, Edyta Boj-
kowska - Kolak z Powiatowego Centrum Kultury 
i  Sztuki w  Ciechanowie i  Piotr Banasiak z  Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Jury po obejrzeniu wszystkich spektakli konkur-
sowych postanowiło przyznać następujące nagrody:

Kategoria Przedszkola: nagroda I  – Miejskie 
Przedszkole nr 5 w Ciechanowie, nagroda II – Od-
dział Przedszkolny w Grudusku, nagroda II – Przed-
szkole „ The Academy of Smurfs” w  Ciechanowie, 
nagroda II – Przedszkole „Kolorowa Trampolina” w Ciechanowie, nagroda III – 
Miejskie Przedszkole nr 1 w Ciechanowie; Kategoria Szkoły Podstawowe klasy 4- 6: 
nagroda I – Szkoła Podstawowa STO w Ciechanowie. Kategoria (grupa zbiorowa): 
nagroda I – Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Ciechanowie.

Młodym artystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
BTW

Jasełka 2015 rozstrzygnięte

Wigilia u twórców

Dzieci i młodzież podczas przedstawień jasełkowych
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Dziewiąta edycja Międzynarodowego Tur-
nieju Taekwon-do Masters Mazovia Cup 
odbyła się w  Ciechanowie 20 listopada 
2015 r. W  hali widowiskowo-sportowej 
MOSiR zaprezentowała się rekordowa 
ilość zawodników, bo aż 249, z 39 klubów 
polskich oraz z  Białorusi, Gruzji, Łotwy, 
Irlandii oraz Rosji. Wsparcie finansowe, 
w ramach konkursu ofert, organizator im-
prezy otrzymał ze środków budżetu powia-
tu ciechanowskiego.

Jak powiedział nam prezes LKS Matsogi Cie-
chanów Michał Korzybski, ciechanowskie za-
wody były ostatnią w  tym roku ważną imprezą 
Taekwon-do, co przyczyniło się do rekordowej 
frekwencji i udziału w niej wielu utytułowanych 
zawodników. W  imprezie nie mogło zabraknąć 
zawodników klubu Matsogi Ciechanów, dla któ-
rych zakończenie sezonu wypadło bardzo dobrze, 
szczególnie dla młodszej części Teamu. Na wy-
różnienie zasługują Kinga i Mateusz Sadkowscy, 
Maciej Morawski oraz Zuzanna Ząbczyk którzy 
zaprezentowali najlepszą formę w walkach.

Wyniki zawodników LKS Matsogi Ciecha-
nów: SENIORZY - Srebrne medale: 1. Paulina 
Łączykowska – układy kolorowe pasy, 2. Pauli-
na Łączykowska – walki 75 kg kolorowe pasy, 
3. Marcin Kosiński – walki do 63 kg kolorowe 
pasy; Brązowe medale: 1. Paweł Szwejkowski – 
układy III-VI Dan, 2. Kamil Czajkowski – walki 
do 63 kg kolorowe pasy; JUNIORZY - Srebrne 
medale: 1. Maciej Morawski – walki do 62 kg 
czarne pasy, 2. Mateusz Sadkowski – walki do 
68 kg kolorowe pasy; Brązowe medale: 1. Kinga 
Sadkowska – walki do 45 kg, 2. Maciej Moraw-
ski -układy formalne, czarne pasy I Dan.

W  zawodach startowali również zajmując 
dalsze lokaty Zuzanna Ząbczyk, Anna Szpa-
dzik, Karol Kraszewski, Natan Hajduk.

Klasyfikacja generalna:
1. KS Dragon Janów
2. MKT Nińsk Mazowiecki
3. Lewart Lubartów 
4. GKT Gdańsk
5. Wojownik Kłobuck.

Już za rok jubileuszowa X edycja Masters 
Mazovia Cup! Dodajmy, iż Turniej został zor-
ganizowany przy wsparciu finansowym ze środ-
ków budżetu Powiatu Ciechanowskiego, za co 

organizatorzy przekazali dla władz powiatowych 
okolicznościową tabliczkę z podziękowaniem.

BTW

Od lewej stoją: Tadeusz Łoboda prezydent Europejskiej Federacji Taekwon-do, Barbara Tokarska-Wójciak rzecznik 
prasowy starosty ciechanowskiego, Michał Korzybski prezes LKS Matsogi, Agnieszka Korzybska prezes BS w Ciechano-
wie, Krzysztof Kosiński prezydent miasta Ciechanowa, Jerzy Omieciński dyrektor MOSiR Ciechanów, Zbigniew Pacelt 

prezes Unii Związków sportowych Warszawy i Mazowsza i Piotr Śliwiński dyrektor Unii

Międzynarodowy Turniej Taekwon-do Masters Mazovia Cup 2015
kolejny raz zawitał do Ciechanowa

Przebieg turnieju Mazovia Cup 2015
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Mikołaje na motocyklach odwiedzili dzieci
Szósty grudnia to dzień szczególny. Wielo-
wiekową tradycją jest wręczanie w tym dniu 
prezentów z okazji tzw. „mikołajek”. W Cie-
chanowie od wielu lat pojawiają się Motomi-
kołaje na motocyklach, którzy odwiedzają 
dzieci. 

Na początek dziesiątki mikołajów pojawiło 
się na placu Jana Pawła II w Ciechanowie, skąd na 
motocyklach, lawetach i  innymi środkami loko-
mocji – eskortowani przez strażaków z Komendy 
Powiatowej PSP - ruszyli w odwiedziny do dzieci. 
A odwiedzili wychowanków w Placówce Opiekuń-
czo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie 
oraz w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci.

Darczyńcy przygotowali 80 paczek ze sło-
dyczami i owocami. Były też kosmetyki, środki 
higieniczne i produkty spożywcze oraz gadżety 
elektroniczne. Razem z  dziećmi kolędy śpie-
wał piosenkarz Łukasz Juszczkiewicz, a  dzieci 
zabawiał m.in. Pan Zdenek, który aby dotrzeć 
w tym dniu do Ciechanowa przemierzył tysiąc 

kilometrów. Zagrał też zespół hip hop „Nowy 
przekaz w  mieście” z  Mławy. Wszyscy wspól-
nie tańczyli i śpiewali, a zabawa i dobry nastrój 
udzieliły się wszystkim.

W  podziękowaniu za odwiedziny, dzieci 
przygotowały dla Mikołajów program arty-
styczny, występy taneczne a w TPD rodzice po-
częstowali ich bigosem i kiełbaskami.

Motomikołaje, to kolejna odsłona corocz-
nej akcji, organizowanej przez ciechanowskich 
motocyklistów - z klubów: Wolny Wydech, 
CKM, Motorownia oraz Stowarzyszenie Ziemia 
Ciechanowska. Mikołaje na motocyklach spo-
tkają się z mieszkańcami Ciechanowa, odwie-
dzą dzieci i podarowują chwile radości.

BTW

Foto: W. Nowakowski

Nie ma leku cenniejszego, niż krew, daru więk-
szego niż honorowe oddawanie krwi – mó-
wili zgodnie wszyscy uczestnicy uroczystości  
odbywającej się w  ramach Dni Honorowego 
Krwiodawstwa 2015. Zasłużeni działacze czer-
wonokrzyscy i  długoletni dawcy krwi zostali 
odznaczeni medalami za swój wkład w  roz-
wój tej pięknej idei. Dla wszystkich zaśpiewał 
gwiazdor polskiej piosenki Wojciech Gąsowski. 

Ósmego listopada br., w  sali widowiskowej 
Powiatowego Centrum Kultury i  Sztuki w  Cie-
chanowie, gości witali: prezes oddziału PCK 
w Ciechanowie - Zdzisław Petrykowski i dyrektor 
Biura Bożena Podleńska. Koncert poprowadzili: 
Anna Banasiak – pracownik Polskiego Czerwo-
nego Krzyża i  Szymon Ostromecki – honorowy 
dawca krwi. Wśród gości znaleźli się: przedsta-
wiciele samorządu powiatowego, w  tym starosta 
ciechanowski Sławomir Morawski, samorządu 
wojewódzkiego i miejskiego, instytucji wojewódz-
kich, dyrektor delegatury UW, wójtowie gmin, ko-
mendanci i przedstawiciele służb mundurowych, 
przedstawiciele wyższych uczelni, nauczyciele, dy-
rektorzy szkół i media. Z Warszawy na uroczystość 

przyjechali: prof. Jerzy Kotowicz – prezes Zarządu 
Mazowieckiego Oddziału Okręgowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w  Warszawie oraz dyrektor 
Elżbieta Bielecka, Mirosław Malewski - zastępca 
dyrektora ds. administracyjno-technicznych Re-
gionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Warszawie a także Marzena Grędzidzka-
-Przybysz – kierownik działu promocji statystyki 
i szkoleń. Centrum Krwiodawstwa w Ciechanowie 
reprezentowała doktor Danuta Matuszewska-Ko-
ziara z pracownikami. 

Po prezentacji gości krótkie przemówienie wy-
głosił Krzysztof Radoń. Jest on zasłużonym honoro-
wym krwiodawcą, który oddał ok. 50 litrów krwi. 
Jest prezesem Klubu HDK przy Oddziale Rejono-
wym PCK w Ciechanowie i członkiem Rejonowej 
Rady Honorowego Krwiodawstwa.

Następnie zasłużeni krwiodawcy odebrali od-
znaczenia i  wyróżnienia przyznane za swój wkład 
w rozwój krwiodawca. Za wybitne zasługi w rozwo-
ju honorowego krwiodawstwa, Kryształowe Serce 
odebrali natomiast: Wiesława Milewska – zasłużony 
honorowy krwiodawca, członek Klubu HDK przy 
Oddziale Rejonowym PCK w  Ciechanowie i  Józef 
Lewandowski – członek Klubu Honorowych Daw-
ców Krwi przy Oddziale Rejonowym PCK w Cie-
chanowie, zasłużony Honorowy dawca Krwi Polskie-

go Czerwonego Krzyża. Odznakę Honorową PCK 
otrzymał Klub Honorowych Dawców Krwi PCK 
przy Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie 
i  Klub Honorowych Dawców Krwi przy Komen-
dzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cie-
chanowie. Klub Przy Komendzie Powiatowej Policji 
funkcjonuje w strukturze PCK już 35 lat, natomiast 
Klub przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej działa od 25 lat. 

Nagrody, które odebrali wyróżniający się hono-
rowi krwiodawcy ufundowało m.in. Starostwo Po-
wiatowe w Ciechanowie, a Patronat Honorowy nad 
uroczystością objęli: Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego, Starosta Powiatu Ciechanowskiego i Pre-
zydent Miasta Ciechanów. Po części oficjalnej przy-
szedł czas na odrobinę rozrywki, a zapewnił ją swoim 
występem znany piosenkarz Wojciech Gąsowski. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Koncert z gwiazdą uhonorowaniem dawców krwi
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