
Ciechanowianie uczcili ofiary zbrodni katyńskiej
Obchody w  naszym mieście zor-

ganizowano 13 kwietnia i  14 kwietnia. 
Złożyły się na nie: otwarcie wystawy  
„Sowiecka agresja 17 września 1939 r. na 

ziemiach Polski północno-wschodniej”, 
promocja książki Teresy Kaczorow-
skiej „Dzieci Katynia”, przegląd filmowy 
„Echa Katynia”, uroczystości przy Krzy-

żu Katyńskim oraz prezentacja filmów 
o tematyce katyńskiej dla uczniów gim-
nazjów i szkół ponadgimnazjalnych. 

Więcej str. 12

Apel pamięci przy Krzyżu Katyńskim w Ciechanowie

Prace przy budowie przepustów  pod jezdnią na remontowanym odcinku drogi

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ciechanowie 

rozpoczęło dla niepełnospraw-
nych mieszkańców powiatu 
ciechanowskiego realizację 

programu pilotażowego 
pn. AKTYWNY 
SAMORZĄD. 

Jest to program realizowany  
w dwóch modułach: likwidacja 
barier utrudniających aktywi-
zację społeczną i zawodową  

i pomoc w uzyskaniu wykształ-
cenia na poziomie wyższym. 

Więcej str. 2

W 2015 roku powiat ciechanowski przeznaczy na inwestycje drogowe blisko 7,5 
mln zł. Za tę kwotę planuje przebudować ok. 6 km dróg, 1,1 km chodników, 800 
mb kanalizacji deszczowej oraz most na rzece Rosicy w okolicach Chotumia. 

Największą inwestycją, realizowaną w tym roku jest drugi etap przebudowy drogi 
powiatowej Ościsłowo-Sulerzyż-Chotum na odcinku Sulerzyż – Chotum. Prace już 
trwają, a mieszkańcy pojadą nowym odcinkiem trasy w sierpniu. 

Więcej str. 6

Remonty na drogach powiatowych
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Wydarzyło się 
10 kwietnia - W Kawiarni Artystycznej powia-

towej jednostki kultury odbył się wieczór poświęco-
ny życiu i twórczości Jana Pawła II, z okazji 10. rocz-
nicy Jego śmierci. Organizatorami spotkania było 
Powiatowe Centrum Kultury i  Sztuki oraz Szkoła 
Podstawowa nr 7 im Jana Pawła II w Ciechanowie. 
Uczniowie szkoły przygotowali program słowno 
– muzyczny. Przedstawili Jana Pawła II jako piel-
grzyma, teologa, kapłana i świętego. Tego wieczoru 
zaprezentowali się również wokaliści Studia Piosen-
ki z  PCKiSz przygotowani przez Grzegorza Chod-
kiewicza: Alicja Stypik, Marta Federowicz, Alicja 
Szemplińska, Szymon Pogorzelski, Staś Bronowski, 
Bartek Praczukowski. Na koniec wszyscy artyści, 
przy akompaniamencie muzycznym Dominika Mo-
lewskiego wykonali wspólnie słynną “Barkę”. 

10 kwietnia – Kwiaty i  znicze od parlamenta-
rzystów, pani premier, władz samorządowych po-
wiatu ciechanowskiego i miasta oraz mieszkańców 
Ciechanowa złożone zostały w  piątkowy poranek 
10 kwietnia na grobowcu śp. senator Janiny Fetliń-
skiej – ciechanowianki, która zginęła w  katastrofie 
samolotu w  Smoleńsku. Modlitwę, w  5. rocznicę 
katastrofy zainicjowała Helena Sędzicka ze Związ-
ku Sybiraków. Natomiast w  niedzielę 12 kwietnia,  
w  ciechanowskiej Farze odprawiona została msza 
św. w  intencji zmarłej senator oraz 95 pozostałych 
ofiar tragedii lotniczej. Następnie, nad grobem mo-
dlitwę poprowadził ks. kanonik Zbigniew Adam-
kowski, proboszcz ciechanowskiej parafii pw. św. 
Józefa.

10 kwietnia – Starosta Sławomir Morawski 
(jednocześnie prezes Zarządu Powiatowego OSP) 
oraz prezydent miasta Krzysztof Kosiński gościli  
u ciechanowskich strażaków – ochotników. Okazją 
do spotkania było zebranie sprawozdawcze organi-
zacji. Od samorządowców strażacy usłyszeli ważną 
wiadomość – jest duża szansa na skomunalizowa-
nie budynku, w którym mają siedzibę. Pozwoliłoby 
to na jego gruntowną przebudowę, a w przyszłości 
może nawet na odtworzenie sekcji bojowej. W  tej 
chwili ciechanowska OSP skupia się na działalności 
Orkiestry Dętej.

11 – 13 kwietnia - Na północnym Mazowszu 
odbywały się XI Międzynarodowe Dni Ks. Macieja 
Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Mazowsza”, 
pod patronatem Marszałka Sejmu RP, Marszałka 
Woj. Mazowieckiego, Biskupa Płockiego. Współor-
ganizatorem przedsięwzięcia było Powiatowe Cen-
trum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Przez 3 dni 
w  Płońsku, Sarbiewie, Baboszewie, Polesiu i  Puł-
tusku odbywały się: spotkania autorskie z poetami  
w  szkołach i  bibliotekach, koncerty muzyczne,  

(Renata Przemyk z  zespołem w  MCK w  Płońsku; 
balladzista Paweł Krupka w Dworku w Dłużniewie, 
koncert muzyki barokowej w  wykonaniu pianisty 
Wojciecha Waleczka i  skrzypka Wojciecha Pronie-
wicza w kościele w Sarbiewie), „Noc Poetów”, msze 
św. w  intencji M.K. Sarbiewskiego w  Sarbiewie 
z  homilią ks. prof. Waldemara Graczyka z  UKSW 
w  Warszawie. Tradycyjnie już rozstrzygnięto trzy 
konkursy „O  Laur Sarbiewskiego”: poezji, kra-
somówczy, recytatorski – w  tym  dwa dla dzieci 
i młodzieży. Dniom towarzyszyło wiele innych zda-
rzeń, jak przemarsz przez Sarbiewo ze sztandarem 
Szkoły Podstawowej im. M.K. Sarbiewskiego, sto-
iska z książkami, liczne relacje w mediach, czy roz-
brzmiewająca szeroko poezja „polskiego Horacego”. 
Nowością była wojewódzka konferencja dla nauczy-
cieli szkół ponadgimnazjalnych ph: „Znaczniki toż-
samości kulturalnej Mazowsza”

13 kwietnia - Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ciechanowie rozpoczęło dla niepełno-
sprawnych mieszkańców powiatu ciechanowskiego 
realizację programu pilotażowego pn. AKTYW-
NY SAMORZĄD. Jest to program finansowany 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany 
w  dwóch modułach: - likwidacja barier utrudnia-
jących aktywizację społeczną i zawodową i pomoc  
w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. 
Zasady przyznawania dofinansowania w  ramach 
programu, skalę oceny merytorycznej wnio-
sków, druki wniosków, wkładek do wniosków, 
dotyczących poszczególnych obszarów pomocy 
i  załączników można znaleźć na stronie interne-
towej powiatowego centrum pomocy rodzinie  
www.pcpr_ciechanow.pl w  zakładce: aktywny sa-
morząd. Druki wniosków wraz z wkładkami i  za-
łącznikami można otrzymać również w  siedzibie 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w  Cie-
chanowie, ul. 17 Stycznia 7 p. 101. Wnioski w ra-
mach Modułu I będą przyjmowane do 30 sierpnia 
2015 roku, w  ramach Modułu II do 30 września 
2015 roku.

16 kwietnia – W  Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej w  Ciechanowie otwarta została wystawa 
czasowa pt: “ Prasa powojennej dekady”. Zbiory są 
własnością nauczyciela Janusza Czopika, nauczy-
ciela historii w  szkole przy ul. Orylskiej, radnego 
Rady Powiatu IV kadencji. Ekspozycja została 
zorganizowana wspólnie z  Zespołem Szkół nr 2,  
a  w  jej organizację zaangażowali się uczniowie 
szkoły. W  budynku ekspozycyjnym przy ul. War-
szawskiej 61 pokazana została prasa dekady po-
wojennej, ukazująca tematykę, która wtedy była 
podejmowana. Okładka zaproszenia nawiązywała 
do niedzielnego dodatku ilustrowanego do gazety  

Życie Warszawy nr 41 z dnia 13 listopada 1949 roku. 
Wystawa będzie czynna jeszcze przez miesiąc. 

17 i 18 kwietnia - w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w  Ciechanowie odbyła się Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa im. Janiny 
Fetlińskiej. W  tym roku konferencja była poświę-
cona problemom dziecka i rodziny. Adresowana do 
pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, 
lekarzy, psychologów, pedagogów, socjologów, 
prawników, opiekunów społecznych, policjantów, 
duchownych, dziennikarzy i studentów. Skupiła bli-
sko 200 osób ze środowisk medycznych i naukowych 
z całej Polski. W programie konferencji znalazły się 
między innymi warsztaty szkoleniowe i  wykłady: 
„Roszczeniowy pacjent, czy błąd pielęgniarki? Od-
powiedzialność prawna i  zawodowa”, „Pielęgniar-
ka autorką? Jak przygotować artykuł do publikacji 
w  czasopiśmie naukowym”, „Dziecko z  cukrzycą  
w  środowisku nauczania i  wychowania”. Wykład 
inauguracyjny pt. „Choroby cywilizacyjne XXI wie-
ku w pediatrii”, wygłosiła prof. Bożena Cukrowska 
z Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. 
Patronat honorowy nad konferencją objął Starosta 
Ciechanowski, a patronat medialny m.in. Samorzą-
dowiec Powiatu Ciechanowskiego. W Klubie Studen-
ta PWSZ, 18 kwietnia odbyło się I Spotkanie Absol-
wentów Pielęgniarstwa ciechanowskiej PWSZ.

19 kwietnia - Stowarzyszenie Żołnierzy 11 
Pułku Ułanów Legionowych i  Ich Rodzin zorgani-
zowało obchody święta pułkowego. O  godz. 10.00 
w  kościele farnym odprawiona została msza św., 
a o godz. 11.15 na Pl. Piłsudskiego odbyła się defila-
da i pokaz sprawności uczniów liceum PUL. Patro-
nat nad uroczystością objął prezydent Ciechanowa. 
Wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego złożyli przedstawiciele samorządów 
i wielu organizacji z terenu powiatu.

BTW
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Podczas marcowej 4. sesji Rady Powiatu 
radni wysłuchali sprawozdań i  informa-
cji: z  działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Ciechanowie i  efek-
tów pracy organizatora pieczy zastępczej 
w powiecie ciechanowskim oraz realizacji 
zadań Powiatowego Zespołu do Spraw 
Orzekania o  Niepełnosprawności w  Cie-
chanowie w  2014 roku; z  działalności 
Powiatowego Urzędu Pracy w  Ciecha-
nowie   za 2014 rok; Komendanta Powia-
towego Policji w  Ciechanowie ze stanu 
bezpieczeństwa i  porządku publicznego 
w  powiecie ciechanowskim w  2014 roku 
i Zarządu Powiatu Ciechanowskiego o wy-
sokości średnich wynagrodzeń nauczycie-
li na poszczególnych stopniach awansu 
zawodowego w  szkołach prowadzonych   
przez jednostkę samorządu terytorialne-
go.

Radni przyjęli też siedem uchwał w  spra-
wach: zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Powiatu Ciechanowskiego (21 głosów 
- za, głosowało 21 radnych); zmiany uchwały 

budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2015 
rok (uchwała przyjęta jednomyślnie); zacią-
gnięcia kredytu długoterminowego w roku bu-
dżetowym 2015 roku (21 głosów - za);   zmiany 
imienia   Zespołu Szkół Nr 2 w  Ciechanowie 
(wynik głosowania nad uchwałą - 20 głosów - 

za, przy 1 wstrzymującym się); zmiany uchwały  
Nr V/3/22/15 Rady Powiatu Ciechanowskiego 
z dnia 26 stycznia  2015 roku w sprawie przy-
jęcia programu zdrowotnego   pn.” Edukacja 
przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia” (gło-
sowanie jednomyślne); określenia zadań z za-
kresu zatrudniania i  rehabilitacji zawodowej 
oraz rehabilitacji społecznej osób niepełno-
sprawnych oraz wysokości środków Państwo-
wego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych   przeznaczonych na realizację 
tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2015 
roku (za - 21 głosów); uchwalenia regulaminu  
określającego rodzaje świadczeń ze środków 
finansowych przeznaczonych na pomoc zdro-
wotną dla nauczycieli korzystających z opieki 
zdrowotnej oraz warunki i sposób ich przyzna-
wania (za - 21 głosów).

Obradowali radni powiatu ciechanowskiego
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Zespół Szkół nr 2 - szkoła ponadgim-
nazjalna, znajdująca się przy ul. Orylskiej 
w  Ciechanowie i  prowadzona przez po-
wiat ciechanowski będzie miała nowe-
go patrona. Oskara Lange zastąpi Adam 
Mickiewicz, który jest już patronem II Li-
ceum Ogólnokształcącego, wchodzącego 
w  skład tej szkoły. Temat zmiany patrona 
pojawił się w  ubiegłym roku. Z  pismem 
o zmianę imienia ZS nr 2 wystąpił do or-
ganu prowadzącego dyrektor, dołączając 
do niego pismo prezesa Instytutu Pamięci 
Narodowej. Z pisma dyrektora wynika, że 
Rada Szkoły w czerwcu 2014 roku złożyła 
wniosek o  zmianę patrona z  dotychcza-
sowego „Oskara Lange” na „Adama Mic-
kiewicza”. Z wnioskiem takim wystąpił do 
dyrekcji szkoły jak i  przewodniczącego 
Rady Powiatu - Narodowy Ciechanów. 
O  ile Adam Mickiewicz nie budzi kon-
trowersji, to dotychczasowy patron tak. 
Był komunistą, agentem sowieckich służb 
specjalnych (PS. „Friend”), po wojnie  
ambasadorem Polski w  Waszyngtonie. Po 
powrocie do Polski należał do elity stali-
nowskich władz politycznych, był człon-
kiem KC PZPR. Dlatego też inicjatorzy 

zmiany patrona szkoły uzasadniają, a IPN 
podkreśla, że dalsze akceptowanie i  ho-
norowanie Oskara Langego jako patrona 
placówki oświatowej jest trudne do po-
godzenia z  pamięcią o  ofiarach systemów 
totalitarnych i  o  ludziach, którzy walczyli 
o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 
Do tego stoi to także w sprzeczności z art. 
256 Kodeksu Karnego zakazującym pu-
blicznej gloryfikacji sys-
temów totalitarnych oraz 
z  duchem artykułu 13 
Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej z  1997 r, za-
kazującego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 
istnienia partii politycz-
nych i  innych organizacji 
“odwołujących się w  swo-
ich programach do totali-
tarnych metod i  praktyk 
działania nazizmu, faszy-
zmu i komunizmu”. 

Adam Bernard Mickiewicz herbu Po-
raj (ur. 24 grudnia 1798 w Zaosiu lub No-
wogródku, zm. 26 listopada 1855 w Kon-
stantynopolu. To polski poeta, działacz 

polityczny, publicysta, tłumacz, filozof, 
działacz religijny, mistyk, organizator i do-
wódca wojskowy, wykładowca akademic-
ki. Obok Juliusza Słowackiego i Zygmunta 
Krasińskiego uważany za największego 
poetę polskiego romantyzmu (grono tzw. 
Trzech Wieszczów) oraz literatury pol-
skiej, a  nawet za jednego z  największych 
na skalę europejską. Określany też przez 

innych, jako poeta prze-
obrażeń oraz bard słowiań-
ski. Adam Mickiewicz to 
jeden z  najwybitniejszych 
twórców dramatu roman-
tycznego w Polsce, porów-
nywany do Byrona i  Go-
ethego. W  okresie pobytu 
w Paryżu był wykładowcą 
literatury słowiańskiej 
w Collège de France. Zna-
ny przede wszystkim jako 
autor ballad, powieści po-

etyckich, dramatu Dziady oraz epopei na-
rodowej Pan Tadeusz uznawanej za ostatni 
wielki epos kultury szlacheckiej w Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów.

Red

Interpelacje i  zapytania zgłoszone przez 
radnych, dotyczyły różnych problemów: Anna 
Żebrowska mówiła o problemach z wypełnia-
niem wniosków o  dopłaty dla rolników; Ewa 
Gładysz o braku w Kontrakcie Terytorialnym 
Woj. Mazowieckiego inwestycji w zakresie bu-
dowy drogi z Ciechanowa do Warszawy przez 
Nasielsk; Marcin Stryczyński o  problemach 
mieszkańców osiedla Płocka w  Ciechanowie 
w związku z uciążliwością jednego z zakładów 

pracy; Wiesław Balcerzak o potrzebie moder-
nizacji drogi wojewódzkiej z Gołymina do Puł-
tuska i radny Adam Krzemiński o postępie roz-
mów władz samorządowych powiatu i miasta 
w  sprawie połączenia placówek kultury.

Czwarta sesja Rady Powiatu Ciechanow-
skiego V kadencji odbyła się 30 marca 2015   
roku w sali konferencyjnej budynku Starostwa 
Powiatowego w  Ciechanowie. Wzięli w  niej 
udział radni powiatowi, przedstawiciele Sej-

miku Województwa Mazowieckiego, wójtowie 
gmin, dyrektorzy jednostek powiatowych, kie-
rownicy Wydziałów Starostwa Powiatowego, 
komendanci służb mundurowych, media oraz 
inni goście i mieszkańcy powiatu.

Na zakończenie obrad, przewodniczący 
Rady Zbigniew Gutowski złożył wszystkim, a za 
pośrednictwem radnych - mieszkańcom powia-
tu życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

BTW

Nowy patron szkoły

Walenty Wańkowicz, Portret Adama 
Mickiewicza na Judahu skale, 

1827–1828

Obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego
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Przy ul. Warszawskiej 34 trwają intensyw-
ne prace związane z  modernizacją budynku, 
powszechnie nazywanego hotelem Polonia. 
Każdego dnia wygląd nieruchomości zmienia 
się, ale do zrobienia zostało jeszcze bardzo 
dużo. Jest to I etap przebudowy obiektu, któ-
ry potrwa do końca maja i  będzie kosztował  
1 172 025,31 zł.

Na drugi etap prac został już rozpisany prze-
targ. Władze powiatu chcą, aby drugi etap rozpo-
czął się to jeszcze w pierwszym półroczu 2015 roku. 
Zakończenie prac samorząd planuje w  2016 roku 
i  wtedy rozpocznie się wykończanie pomieszczeń  
i etap ich wyposażania. 

Przypomnijmy, że władze powiatu zdecydowa-
ły, iż budynek przekazany samorządowi powiato-
wemu przez Skarb Państwa - zostanie przeznaczony 
na cele upowszechniania kultury dla mieszkańców 
Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego. Będą tam 
umiejscowione: Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Ciechanowie – w tym czytelnia, klub miłośników 
dobrej książki, lokale dla organizacji pozarządowych 

działających w dziedzinie kultury, w zakresie litera-
tury oraz kawiarnia literacka, kawiarenka interneto-
wa i galeria. Powiat decyzję uzasadnia tym, iż Biblio-
teka Powiatowa od początku działalności nigdy nie 
miała własnego lokalu. Poszczególne jej zbiory są 
rozproszone w lokalach w całym mieście, co utrud-
nia czytelnikom korzystanie z jej bogatej oferty. 

Biblioteka jest bardzo prężną i docenianą przez 
czytelników powiatową jednostką kultury. Posiada 
ogromne zbiory, których zgromadzenie w jednym 
miejscu byłoby wsparciem dla krzewienia idei 
czytelnictwa. Zarząd Powiatu podejmując decyzję 
o przeznaczeniu obiektu podkreślał, że Powiatowa 
Biblioteka Powiatowa zawsze przyciągała do siebie 
ludzi literatury i  organizacje pozarządowe działa-
jące na obszarze powiatu. Przekazanie jej obiektu 
o dużych tradycjach i rozpoznawalnego w historii 
Ciechanowa, służyłoby wsparciu tej zasłużonej dla 
Ciechanowa instytucji. Koncepcja taka jest wspie-
rana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
w Ciechanowie i będzie służyła wszystkim i miesz-
kańcom miasta i powiatu.      

Barbara Tokarska-Wójciak

O budynku
– rok budowy byłego hotelu „POLONIA”– 1870 
rok, przybudówki 1960 r.
- powierzchnia zabudowy: 386,00 m2, w tym 
15,00 m2 część dobudowana
- powierzchnia użytkowa 885,23m2, w tym część 
dobudowana 13,50 m2

- budynek o konstrukcji murowanej w zabudo-
wie wolnostojącej
- ilość kondygnacji – budynek podpiwniczony, 3 
kondygnacje nadziemne, przybudówka - 1 kon-
dygnacja nadziemna.

Zakres prac 
- termomodernizacja wraz z wymianą okien 
i drzwi, uwzględniająca odtworzenie otworu 
okiennego w miejscu istniejącej „przybudówki”
- remont i wymiana pokrycia dachowego
- wzmocnienie wszystkich elementów konstruk-
cyjnych budynku
- wymiana stropów i klatek schodowych z drew-
nianych na konstrukcję umożliwiającą pod 
względem wytrzymałościowym lokalizację po-
mieszczeń Powiatowej Biblioteki Publicznej
- remont wszystkich wnętrz pomieszczeń bu-
dynku  
- wymiana wszystkich instalacji
- inne niezbędne roboty budowlane wynikające 
z „Ekspertyzy technicznej obiektu”.

Przeznaczenie pomieszczeń
- piwnice – pomieszczenia gospodarczo-maga-
zynowe, archiwum Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej, kotłownia 
- parter – galeria handlowo-usługowa, kawiarnia
- I piętro – Powiatowa Biblioteka Publiczna – 
zbiory biblioteczne, czytelnia, wypożyczalnia 
zbiorów
- II piętro – pomieszczenia administracyjno-
-biurowe Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Wszystkie projekty muszą uwzględniać dosto-
sowanie poszczególnych części obiektu dla osób 
niepełnosprawnych. W budynku będzie zainsta-
lowana winda.

Trwa remont Polonii

Prace remontowe budynku przy ulicy Warszawskiej



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www .ciechanow .powiat.pl

6

W 2015 roku powiat ciechanowski prze-
znaczy na inwestycje drogowe 7 450 tys. zł. 
Za tę kwotę planuje przebudować ok. 6 km 
dróg, 1,1 km chodników, 800 mb kanali-
zacji deszczowej oraz jeden most na rzece 
Rosicy w okolicach Chotumia. 

Największą inwestycją, już realizowaną, jest 
przebudowa drogi powiatowej Ościsłowo-Su-
lerzyż-Chotum na odcinku Sulerzyż –Chotum 
– II etap wraz z  przebudową wspomnianego 
mostu. Droga ma długość 3, 6 km. Inwesty-
cja obejmuje: poszerzenie pasa jezdni do 5 m, 
renowację rowów na całej długości drogi, bu-
dowę 58 przepustów pod zjazdami i  czterech 
pod koroną drogi. Odbudowane i wzmocnione 
zostaną pobocza drogi, uporządkowana zieleń 
przydrożna - poprzez wycinkę drzew i  krze-
wów. W celu poprawy bezpieczeństwa wykona-
ne zostanie ok. 1 km chodnika w m. Chotum. 

Ponadto poprawi się nośność drogi. Po 
przebudowie osiągnie ona parametry tech-
niczne odpowiadające wymogom dróg klasy 
L. Projekt przewiduje wprowadzenie nowej 
organizacji ruchu wraz z wymianą oznakowa-
nia pionowego i wprowadzeniem oznakowania 
poziomego. Koszt inwestycji to około 3 mln zł. 
W kwocie tej są środki pozyskane przez powiat 
w  ramach Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych - 50% wartości inwestycji, 
wkład gminy wiejskiej Ciechanów - 200 tys. 
zł. i  gminy Glinojeck - 100 tys. zł. Wykonaw-
cą prac jest firma Strabag. Planowany termin  

zakończenia remontu - to połowa sierpnia. 
Przypomnijmy, że realizowana inwestycja 

jest ostatnim odcinkiem przebudowywanej 
tzw. południowo-zachodniej pętli powiatu cie-
chanowskiego, obejmującej na odcinku prawie 
50 km połączenie powiatów pułtuskiego, cie-
chanowskiego i mławskiego oraz gmin Sońsk, 
Ojrzeń, Glinojeck i wiejskiej Ciechanów. 

Inne inwestycje:
Ogłoszono już przetarg na przebudowę 

drogi na odcinku Włosty – Szulmierz, gm. 
Regimin. To także ostatni etap przebudowy-
wanej drogi Grzybowo-Regimin-Szulmierz, 
który umożliwi dogodne połączenie między 
dwiema drogami wojewódzkimi, nr 615 w m. 
Grzybowo, a  drogą nr 616 w  m. Szulmierz. 
Koszt inwestycji w tym roku wyniesie ok. 700 
tys. zł, w tym dofinansowanie gminy Regimin 
350 tys. zł. 

Dodajmy, iż w  ubiegłym roku na tym od-
cinku drogi przebudowany został most wraz 
z  drogami dojazdowymi w  m. Lekowo, co 
w  znacznym stopniu poprawiło warunki ko-
munikacyjne gminy, ale także zniosło bariery 
związane z  transportem obsługującym lokal-
nych przedsiębiorców (o czym pisaliśmy w po-
przednim numerze Samorządowca).

W  najbliższym okresie ogłoszone zostaną 
przetargi na kontynuację i przebudowy dróg:
Gołymin–Ruszkowo-Ciemniewo na odcin-
ku ok. 1, 1km. Inwestycja ta realizowana jest 
z  udziałem finansowym gminy Sońsk (300 

tys. zł.) W  trakcie pozyskiwania są środki ze-
wnętrzne na to przedsięwzięcie z  Funduszu 
Ochrony Gruntów Rolnych. 
Kontynuowana będzie przebudowa drogi Opi-
nogóra-Pałuki-Nieradowo na odcinku ok. 0,5 
km, z udziałem finansowym gminy Opinogóra, 
w wysokości 200 tys. zł. 
Na terenie miasta i  gminy Glinojeck realizo-
wana będzie przebudowa drogi powiatowej 
Glinojeck-Żeleźnia-Krusz, czyli ulica Wojska 
Polskiego w  Glinojecku. Roboty obejmą od-
wodnienie tej ulicy i budowę kanalizacji desz-
czowej na odcinku ok. 800 m.
Przygotowywana jest też przebudowa drogi 
w gminie Grudusk w m. Łysakowo, na odcinku 
ok. 200 m wraz z budową chodników. 

Ponadto w  ramach przygotowania inwe-
stycji na kolejne lata ogłaszane są przetargi na 
przygotowanie dokumentacji na drogi, w  tym 
dwie dokumentacje w  ramach przedsięwzięć 
z dofinansowaniem Regionalnego Instrumentu 
Terytorialnego. Na trzecią inwestycję związaną 
z tym projektem, tj. przebudowę drogi Pniewo-
-Czeruchy powiat ciechanowski ma już przygo-
towaną dokumentację. 

Pozostałe dokumentacje wykonane zostaną 
na drogi: Obrębiec –Szczepanki-Szulmierz na 
odcinku Szulmierz-Lipa; Wróblewo-Pajewo-
-Gołymin; Wola Wodzyńska-Nowa Wieś; Cie-
chanów-Opinogóra-Długołęka (RIT); Ciecha-
nów-Młock (RIT) i Glinojeck-Stary Garwarz.

Wszystkie inwestycje realizuje Powiatowy 
Zarząd Dróg w Ciechanowie. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Remonty na drogach powiatowych

Przebudowa drogi Sulerzyż- Chotum
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Komendę Powiatową Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Ciechanowie, 25 marca b.r. 
wizytował Mazowiecki Komendant Woje-
wódzki Józef Galica. Celem wizyty było mię-
dzy innymi zapoznanie ze stanem ochrony 
przeciwpożarowej na terenie powiatu cie-
chanowskiego oraz funkcjonowaniem cie-
chanowskiej komendy.

W naradzie uczestniczyli: Mazowiecki 
Komendant Wojewódzki PSP - st. bryg. Józef 
Galica, radna Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego – Wiesława Krawczyk, starosta cie-
chanowski – Sławomir Morawski, prezydent 
Miasta Ciechanów – Krzysztof Kosiński, kie-
rownictwo i pracownicy Komendy Powiatowej 
PSP w Ciechanowie.

Podczas spotkania Komendant Powiato-
wy PSP w Ciechanowie - st. bryg. Arkadiusz 
Muszyński podsumował działalność jednostki 
w 2014 r. Gościom zaprezentowano  sprzęt ra-
towniczo-gaśniczy, w jaki wyposażona jest Jed-
nostka Ratowniczo-Gaśnicza, obiekt komendy 
oraz zmodernizowaną część strażnicy.

Ponadto Komendant Powiatowy przedsta-
wił zebranym zrealizowane zadania inwesty-
cyjne począwszy od roku 2007 oraz zamierze-
nia i priorytety na najbliższe lata. 

Red.
Foto: KPPSP

Z gospodarską wizytą w Ciechanowie

Przebieg wizyty komendanta straży w Ciechanowie
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Budynek ZST nie do poznania!
Rok 2014 to dobry czas dla zmian 
w  Zespole Szkół Technicznych w  Cie-
chanowie. Wykonano remont elewacji 
szkoły, a  dodatkowo z  zaoszczędzonych  
środków (114 tys. zł.) - kapitalny re-
mont sali gimnastycznej. Termomoder-
nizacją objęta została cała elewacja bu-
dynku. Ściany zostały też pomalowane. 
Wymienione zostały rynny i wykonana  
cała obróbka blacharska. Zabezpieczo-
no też fundamenty szkoły przed wilgo-
cią. Remont elewacji kosztował 220 tys. 
zł., a  pieniądze pochodziły z  budżetu 
powiatu ciechanowskiego.

Wyremontowana elewacja budynku Zespołu Szkół Technicznych wygląda imponująco Foto. BTW
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Dotacje na kulturę i sport przyznane

l.p. Podmiot Nazwa zadania Kwota 
dotacji

1 Oddział 
Ciechanowski 
Stowarzysze-
nia Autorów 
Polskich

VIII Święto-
jańska Noc 
Poetów

1 500 zł

2 Stowarzysze-
nie Ludowe-
go Zespołu 
Artystycznego 
„Ciechanów” 

Ocalić od 
zapomnienia 
– obchody 
XXX - lecia 
Ludowego 
Zespołu Ar-
tystycznego 
„Ciechanów” 

14 000 zł

3 Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji 
Historycz-
nej 79 pułku 
piechoty 
Strzelców Sło-
nimskich im. 
hetmana Lwa 
Sapiehy

Rekonstruk-
cja Historycz-
na „Bitwa pod 
Sarnową Górą 
1920”

10 000 zł

4 Stowarzysze-
nie Muzyczne 
Victoria

Koncert Chó-
ru Victoria z 
okazji Święta 
Niepodległo-
ści

1 000 zł

5 Towarzystwo 
Miłośników 
Ziemi Ciecha-
nowskiej 

Wydanie 
książki B. 
Umińskiej pt. 
„Niechaj Pol-
ska zna jakich 
synów ma”.

6 000 zł

6 Związek 
Literatów na 
Mazowszu

XX Ciecha-
nowska Jesień 
Poezji

8 000 zł

7 Związek 
Literatów na 
Mazowszu

Zeszyty Lite-
rackie nr 17

7000 zł

8 Polskie Towa-
rzystwo Schro-
nisk Młodzie-
żowych

XVII Regio-
nalny Prze-
gląd Piosenki 
Turystycznej

2 500 zł

Suma kwot dotacji 50 000 zł

l.p. Podmiot Nazwa zadania Kwota 
dotacji

1 Szkolny Związek Sportowy 
„Ziemia Ciechanowska”

Igrzyska Młodzieży Szkolnej 25 000 zł

2 CLKS Mazovia Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 
w podnoszeniu ciężarów

7 000 zł

3 CLKS Mazovia Zgrupowanie sportowe w podno-
szeniu ciężarów

5000 zł

4 Kolarski Klub Sportowy 
Ciechanów

Szkolenie sportowe dzieci i mło-
dzieży w sportach indywidualnych 

4 000 zł

5 MPKS „Orka” Nauka i doskonalenie pływania 2000 zł

6 MPKS „Orka” Organizowanie imprez i zawodów 
sportowych o zasięgu lokalnym, 
regionalnym, ogólnopolskim i 
międzynarodowym służącym pro-
mocji powiatu ciechanowskiego

3000 zł

7 CKS „Jurand” Szkolenie sportowe dzieci i mło-
dzieży w sekcji piłki ręcznej

3000 zł

8 CKS Jurand XXI Ogólnopolski Turniej Mini 
Piłki Ręcznej Chłopców i Dziew-
cząt

6 000 zł

9 PCK Zawody strzeleckie Polskiego 
Czerwonego Krzyża 

1 000 zł

10 MO TKKF Promyk Organizowanie imprez i zawodów 
sportowych o zasięgu lokalnym, 
regionalnym, ogólnopolskim i 
międzynarodowym służącym pro-
mocji powiatu ciechanowskiego.

1 500 zł

11 Klub Pływacki Ciechanów Organizowanie imprez i zawodów 
sportowych o zasięgu lokalnym, 
regionalnym, ogólnopolskim i 
międzynarodowym służącym pro-
mocji powiatu ciechanowskiego

3000 zł

12 Klub Pływacki Ciechanów Szkolenie sportowe dzieci i mło-
dzieży w sportach indywidualnych 
i zespołowych

1 500 zł

13 UKS Opia 2008 Dwudniowy Ogólnopolski Tur-
niej Piłki Siatkowej Dziewcząt o 
puchar Starosty Powiatu Ciecha-
nowskiego

3 000 zł

14 UKS Opia 2008 Szkolenie sportowe dziewcząt w 
piłkę siatkową

5 000 zł

15 Klub Sportowy Ciechan i 
Szymon Kołecki

Organizacja, popularyzacja i roz-
wój podnoszenia ciężarów , lekkiej 
atletyki, piłki siatkowej oraz rugby 
na terenie powiatu ciechanow-
skiego

3 000 zł

16 LKS Matsogi Organizowanie imprez i zawodów 
sportowych o zasięgu lokalnym, 
regionalnym, ogólnopolskim i 
międzynarodowym służącym pro-
mocji powiatu ciechanowskiego

6 000 zł

17 Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy „Czarni 
Regimin”

Szkolenie sportowe dzieci i 
młodzieży szkolnej w sportach 
indywidualnych i zespołowych

3 000 zł

18 Międzyszkolny Uczniowski 
Klub Sportowy „Czarni 
Regimin”

Organizowanie imprez i zawodów 
sportowych o zasięgu lokalnym, 
regionalnym, ogólnopolskim i 
międzynarodowym służącym pro-
mocji powiatu ciechanowskiego

2 000 zł

Suma kwot dotacji   84 000 zł

W zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa 

narodowego:

W zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej:

Wykaz podmiotów, które otrzymują 
wsparcie finansowe na realizację 

zadań publicznych w powiecie  
ciechanowskim w 2015 roku
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OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 
PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT CIECHANOWSKI

NA ROK SZKOLNY 2015/2016
SZKOŁY STACJONARNE DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie, ul.17 Stycznia 66, 
tel. 672-24-04
Zespół Szkół nr 1 im. J. Bema w Ciechanowie, ul. Powstańców Warszawskich 24, 
tel. 672-48-24
Zespół Szkół nr 2 im. O. Lange w Ciechanowie, ul. Orylska 9, tel. 672-34-48
Zespół Szkół nr 3 im. S. Staszica w Ciechanowie, ul. Okrzei 6, tel. 672-30-51
Zespół Szkół Technicznych im. S. Płoskiego w Ciechanowie, ul. Kopernika 7, 
tel. 672-53-75

Typ szkoły Liczba 
oddziałów

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

w I LO w Ciechanowie  

w ZS nr 1 w Ciechanowie  

w ZS nr 2 w Ciechanowie 

w ZS nr 3 w Ciechanowie  

8

1

4

1

Łącznie 14
TECHNIKA

w ZS nr 1 w Ciechanowie -  ogółem
w tym:

- technik elektryk/technik elektronik
- technik informatyk/ technik logistyk
- technik  teleinformatyk/technik cyfrowych 
procesów graficznych

w ZS nr 2 w Ciechanowie - ogółem
w tym:

- technik ekonomista/spedytor
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik hotelarstwa 
- technik turystyki wiejskiej/handlowiec

w ZS nr 3 w Ciechanowie - ogółem
w tym: 

- technik pojazdów samochodowych
- technik mechatronik/technik mechanik

w ZST w Ciechanowie - ogółem
w tym:

- technik budownictwa/technik urządzeń 
 i energetyki odnawialnej 
- technik geodeta/technik ochrony środowiska

3

1
1

1

4

1
1
1
1

2

1
1

2

1

1
Łącznie 11

ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

w ZS nr 2 w Ciechanowie - ogółem
w tym:

- kucharz / cukiernik

w ZS nr 3 w Ciechanowie - ogółem
w tym:

- klasa wielozawodowa

w ZST w Ciechanowie - ogółem
w tym:

- klasa wielozawodowa

1

1

2

2 

2

2
Łącznie 5
Ogółem 30 

Liczba oddziałów klas pierwszych 
w Szkołach Zaocznych dla Dorosłych 

w roku szkolnym 2015/2016

Rodzaj szkoły Liczba
oddziałów

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 
W CIECHANOWIE

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Zaoczne- ogółem 
w tym:

- na podbudowie gimnazjum
- na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej

3

1
2

Szkoła Policealna dla Dorosłych Zaoczna- ogółem 
w tym:

- technik administracji
- technik bezpieczeństwa i higieny pracy
- technik archiwista
- technik geodeta
- technik turystyki wiejskiej

5

1
1
1
1
1

Łącznie 8
Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – ogółem 

w tym:
- technik rachunkowości
- technik żywienia i usług gastronomicznych
- technik informatyk
- opiekun medyczny
- technik elektryk
- technik budownictwa/technik drogownictwa
- technik ochrony fizycznej osób i mienia

7 grup

1grupa
1 grupa
1 grupa
1 grupa
1 grupa
1 grupa
1 grupa

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY 
W CIECHANOWIE

Szkoła Podstawowa – ogółem 
w tym:

- oddział dla uczniów z upośledzeniem umysło-
wym w st. lekkim i sprzężoną niepełnospraw-
nością
- oddział dla uczniów z upośledzeniem umysło-
wym w stopniu umiarkowanym i znacznym

2

1

1
Gimnazjum- ogółem 

w tym:
- oddział dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w st. lekkim i sprzężoną 
niepełnosprawnością

1

1
Zasadnicza Szkoła Zawodowa- ogółem 

w tym:
- oddział dla uczniów z upośledzeniem 
umysłowym w st. lekkim- pracownik pomoc-
niczy obsługi hotelowej

1

1
Łącznie 4



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www .ciechanow .powiat.pl

11

Komisja powołana do przyznania 
środków, w składzie: dr Teresa Ka-
czorowska, przewodnicząca, Tade-
usz Olszak – członek i  Małgorzata 
Kaczorek – członek, zdecydowała, 
że wsparcie finansowe w 2015 roku 
otrzymają następujący artyści:

1. Teatr „Rozmyty Kontrast”, 
działający przy Powiatowym Cen-
trum Kultury i Sztuki im. Marii Ko-
nopnickiej w Ciechanowie, w wyso-
kości 900 zł., na zakup kostiumów.

2. „Rewia Dziecięca”, działająca 
przy Powiatowym Centrum Kultu-
ry i Sztuki im. Marii Konopnickiej 
w  Ciechanowie, w  wysokości 500 zł. na zakup 
pomocy dydaktycznych.

3. Natalia Pawelska – Kiala z  Ciechanowa, 
w wysokości 400 zł., na dofinansowanie warsz-
tatów tanecznych.

4. Teatr „Klapsik”, działający przy Powiato-
wym Centrum Kultury i  Sztuki im. Marii Ko-
nopnickiej w Ciechanowie, w wysokości 500 zł., 
na zakup kostiumów i scenografii.

5. Alicja Szemplińska z Ciechanowa, w wy-
sokości 400 zł. na obóz artystyczny.

6. Alicja Markiewicz z  Ciechanowa, 
w wysokości 400 zł., na warsztaty wokalne.

7. Zespół Tańca Nowoczesnego „Fun-
ny”, w wysokości 500 zł., na zakup kostiu-
mów i scenografii.

8. Adam Rosiński, z Państwowej Szko-
ły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Mo-
niuszki w Ciechanowie, w wysokości 400 
zł., na warsztaty muzyczne.

9. Teatr Alternatywy 5, działający przy 
Powiatowym Centrum Kultury i  Sztuki 
im. Marii Konopnickiej w  Ciechanowie, 
w wysokości 600 zł., na scenografię i ko-
stiumy.

10. Kamila Kamińska, w  wysokości 
300 zł., na zakup materiałów malarskich.

Łącznie przyznano stypendia w  kwocie: 
4.500 zł. Jest to kwota zebrana podczas Koncertu 
Noworocznego GALA’2015.

BTW

Stypendia trafiają do uzdolnionej artystycznie młodzieży z terenu powiatu ciechanowskiego

Stypendia w ramach Funduszu Sztuka Młodych przyznane

Wiosenny weekend od 10 do 12 kwietnia przy-
niósł prawdziwą gratkę dla miłośników spor-
tów wodnych. W Ciechanowie rozgrywane były 
Ogólnopolskie Zawody Pływackie Szkół STO. 
Na starcie stanęło blisko 500 zawodników z całej 
Polski. Wśród nich startowali uczniowie ze szko-
ły podstawowej i gimnazjum STO z Ciechanowa.

Jak w każdych zawodach pływackich naj-
pierw odbyły się eliminacje, a następnie biegi 
finałowe. Do najlepszych należeli oczywiście 
przedstawiciele z ciechanowskiego gimnazjum 
STO. Sukces pływaków pozwolił na zdobycie II 
miejsca w klasyfikacji generalnej gimnazjów. 

Najlepiej w zawodach zaprezentowało się 

Społeczne Gimnazjum nr 27 z Warszawy. War-
szawianie wygrali również w kategorii szkół pod-
stawowych. I to do nich pojechała statuetka „Ły-
dynki”. 

Impreza została wsparta ze środków powiatu 
ciechanowskiego. 

Red.

Pływacy rywalizowali w Ciechanowie

Na naszych łamach często piszemy 
o  Warsztacie Terapii Zajęciowej w  Cie-
chanowie, prezentujemy jego działalność, 
a dwa razy w roku zachęcamy do udziału 
w  świątecznych kiermaszach prac wy-
konywanych przez jego podopiecznych. 
Tym razem dorosłym osobom niepełno-
sprawnym przedstawiamy ofertę uczest-
nictwa w zajęciach Warsztatu.

Celem Warsztatu jest stworzenie oso-
bom niepełnosprawnym, niezdolnym do 
podjęcia pracy, możliwości rehabilitacji za-
wodowej i społecznej w zakresie pozyskania 
lub przywrócenia umiejętności niezbęd-
nych do podjęcia zatrudnienia. 

Placówka prowadzi następujące rodza-
je zajęć: trening kulinarny, trening czynno-
ści porządkowych, wykonywanie galanterii 
drewnianej (stoliki, stołki, wieszaki, półki, 
zabawki, oprawa prac), wykonywanie stro-
ików, ozdób i  kartek świątecznych, proste 
szycie maszynowe, malowanie na szkle, 

desce,  płótnie i  jedwabiu, batikowanie,  
praca z  korkiem, sznurkiem i  filcem, wy-
konywanie kwiatów z  materiału, wykony-
wanie witraży klasycznych, zajęcia dzien-
nikarskie i komputerowe. Na terenie WTZ 
prowadzone są również zajęcia pod nazwą 
„szatniarz” i  „portier”. W  zaprzyjaźnionej 
bibliotece ma miejsce cykliczna opieka nad 
księgozbiorem, a  w  szkółce drzew i  krze-
wów – pozyskiwanie szyszek na stroiki. 
Terapia pracą odbywa się pod kierunkiem 
wysoko wykwalifikowanych terapeutów, 
uczestnicy są też objęci opieką psychologa 
i rehabilitanta.

Jednostką organizacyjną Warsztatu jest 
MUSI NOVUM Spółka z o. o. w Żyrardo-
wie. 

Placówka finansowana jest ze środ-
ków  Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych i środków Powia-
tu Ciechanowskiego.        

BTW

Warsztat Terapii Zajęciowej 
czeka na podopiecznych
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