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Wybieraliśmy prezydenta, 
burmistrza, wójtów i radnych

16 listopada br. odbyły się wybory 

samorządowe. Tak jak w całej Polsce, 

tak i w powiecie ciechanowskim wybie-

raliśmy przedstawicieli do wszystkich 

szczebli samorządów. Do Rady Powia-

tu Ciechanowskiego o 21 mandatów 

ubiegało się 234 kandydatów. Najwię-

cej w Ciechanowie, tutaj startowało 12 

osób na jedno miejsce w radzie.

Kto został radnym powiatowym?

W Radzie Powiatu najwięcej swoich 

przedstawicieli będzie miał PSL, który 

zdobył 9 mandatów, drugie miejsce za-

jęło PiS – wprowadziło 6 radnych, trze-

cie miejsce należy do KWW Waldema-

ra Wardzińskiego – 3 radnych. Kolejne 

miejsca zajęły ugrupowania: CBUW – 2 

radnych i SLD Lewica Razem – 1 radny.

Radni PSL: Sławomir Morawski, 

Edward Chrostek, Wiesława Gąsiorow-

ska, Łukasz Lewandowski, Wojciech Ry-

kowski, Łukasz Kapczyński, Waldemar 

Godlewski, Janusz Kowalski, Mieczysław 

Leszczyński; Radni PiS: Andrzej Paw-

łowski, Włodzimierz Fetliński, Marek 

Milewski, Zbigniew Gutowski, Anna Że-

browska, Anna Cicholska. Radni KWW 

Waldemara Wardzińskiego: Adam 

Krzemiński, Waldemar Wardziński, Ewa 

Gładysz; Radni CBUW: Stanisław Kęsik, 

Wiesław Balcerzak; Radny SLD Lewica 

Razem: Marcin Stryczyński. 

Więcej str. 6

Powiat otrzyma dofi nansowanie na przebudowę Powiat otrzyma dofi nansowanie na przebudowę 
drogi z Sulerzyża do Chotumiadrogi z Sulerzyża do Chotumia

Powiat ciechanowski znalazł się 

na liście rankingowej wojewody ma-

zowieckiego, naboru do  Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokal-

nych na 2015 rok i otrzyma dofi nan-

sowanie do przebudowy drogi po-

wiatowej na odcinku z Sulerzyża do 

Chotumia.

Dofi nansowanie wyniesie około 2 mln zł, 

cała inwestycja kosztować będzie ponad 

4 mln zł. Prace wykonywane będą w 2015 

roku, a ich koordynacją zajmie się Powia-

towy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

W ten sposób powiat ciechanowski 

będzie mógł zamknąć cykl inwestycji dro-

gowych na tzw. południowo-zachodniej 

pętli powiatu, łączącej powiaty ciecha-

nowski, mławski i pułtuski. Pętla prowa-

dzi drogami przez miejscowości: Gąsocin 

(granica z powiatem pułtuskim), Bądko-

wo, Ojrzeń, Młock, Ościsłowo, Sulerzyż, 

Chotum, Modła, Czarnocin (do powiatu 

mławskiego) i do Ciechanowa (do ulicy 

Kwiatowej) przez Wolę Pawłowską.                                 

Więcej str. 5

Fragment drogi Ościsłowo-Sulerzyż przebudowanej w ramach Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych
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Na Stadionie Narodowym w  Warsza-

wie 4 i 5 listopada br. odbywała się impreza 

wystawienniczo - konferencyjna, której or-

ganizatorem była Mazowiecka Jednostka 

Wdrażania Programów Unijnych. Podczas 

tego wydarzenia, Mazowsze prezentowało 

efekty wdrażania środków unijnych dla 

mijającej perspektywy 2007 - 2013. Tylko 

w ramach RPO WM i PO KL, do naszego 

regionu trafi ło ponad 10,3 mld zł.

Uroczyste otwarcie odbyło się z udziałem 

członkini Zgromadzenia Parlamentarnego 

Rady Europy, Rządowej Komisji ds. Unii 

Europejskiej, przewodniczącej podkomisji 

stałej do spraw innowacyjnej gospodarki 

i rozwoju małych i średnich fi rm Mirosławy 

Nykiel oraz patrona honorowego wydarze-

nia, marszałka województwa mazowieckiego  

Adama Struzika. Pierwszego dnia wystąpili: 

przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury 

i  Rozwoju, instytucji zarządzającej i  wdra-

żającej środki unijne dla Polski. Główni 

programatorzy podziału środków kolejne-

go rozdania nie tylko zebrali rekomendacje 

z ostatniego okresu, lecz także zaprezentowa-

li koncentrację środków i kierunki wsparcia 

projektów z programów europejskich na lata 

2014-2020.

Nie zabrakło także zagranicznego punk-

tu widzenia. Wystąpienia urozmaicili goście 

z  Izraela, Libanu, Bułgarii i Kanady. Były 

dyskusje o własności intelektualnej i wpływie 

rewolucji cyfrowej na przedsiębiorczość oraz 

modelowego wsparcia młodych, startujących 

fi rm.

Drugi dzień wydarzenia otworzyła prezen-

tacja nowego programu dla Mazowsza, RPO 

WM na lata 2014-2020. Potem było wystąpie-

nie gościa z Bliskiego Wschodu, który omówił 

czynniki jekie decydują o  tym, że tak młode 

państwo jak Izrael potrafi  przyciągnąć najwię-

cej inwestycji wysokiego ryzyka na osobę, bijąc 

na głowę Dolinę Krzemową w USA. Równo-

legle, na małej scenie odbywały się warsztaty 

dedykowane podmiotom ekonomii społecz-

nej. Eksperci podpowiadali, jak przeciwdziałać 

wykluczeniu osób po 50 roku życia. Były także 

warsztaty z rozliczania projektów współfi nan-

sowanych ze środków Europejskiego Fundu-

szu Społecznego.

– To Forum jest wyjątkowe – powie-

dział witając zebranych dyrektor MJWPU 

Mariusz Frankowski. - Jesteśmy w  okresie 

przejściowym, jedna perspektywa się kończy, 

druga zaraz wejdzie w fazę realizacji. W tym 

miejscu chcemy podsumować, co się wydarzy-

ło przez minione lata, a także przedstawić na 

co będzie można pozyskać unijne wsparcie 

w  nadchodzącym okresie programowania – 

podkreślił. 

Podczas dwudniowego Forum, na wszyst-

kich zainteresowanych czekały łącznie 24 sesje 

tematyczne, z udziałem prawie 60 panelistów 

i 80 wystawców. W trakcie licznych debat oraz 

wystąpień omówione zostały najważniejsze 

doświadczenia i rekomendacje z implementa-

cji środków europejskich okresu 2007 – 2013. 

V Forum Rozwoju Mazowsza to także odsło-

na nowych możliwości absorpcji i kierunków 

wsparcia kolejnej perspektywy.

Celem Forum było wypracowanie najlep-

szych mechanizmów oraz zacieśnienie współ-

pracy pomiędzy przedstawicielami instytucji 

tworzących unijne wytyczne i regulacje, a sa-

mymi wnioskodawcami, czyli ostatecznymi 

benefi cjentami tych środków. V Forum to 

także okazja do zaprezentowania możliwości, 

jakie gwarantować nam będą środki z  pro-

gramu regionalnego dla Mazowsza na lata 

2014 -2020, złożonego do akceptacji Komisji 

Europejskiej. W  związku z  tym, że pierwsze 

nabory wniosków planowane są na wiosnę 

przyszłego roku, spotkanie na Stadionie Na-

rodowym w Warszawie z pewnością w dużej 

mierze było poświęcone zagadnieniom przy-

gotowania benefi cjentów do ubiegania się o te 

środki. 

Na Forum prezentował się również po-

wiat ciechanowski. Pracownicy Wydziału 

Rozwoju, Promocji i Funduszy Struktural-

nych przygotowali na stoisku wystawienni-

czym prezentacje, jak samorząd powiatowy 

wykorzystał środki unijne w  realizacji in-

westycji na naszym terenie w  latach 2007-

2013. 

Zwiedzający mogli obejrzeć fotografi e 

i  otrzymać informacje o  inwestycjach: rozbu-

dowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego w  Ciechanowie, modernizacji dróg 

powiatowych, modernizacji krytej pływalni 

w  DPS „Kombatant” i  zakupie sprzętu dla 

straży pożarnej. Dodatkowo rozdawane były 

materiały promujące powiat ciechanowski. 

Dodajmy, iż nasz powiat prezentowany był na 

wszystkich dotychczasowych edycjach Forum. 

Poprzednie prezentacje odbywały się w  hali 

Torwar i Centrum Targowym na Woli.

Czytelników zapraszamy do obejrzenia 

relacji fi lmowej z  imprezy. Wszystkie mate-

riały konferencyjne oraz foto galeria z wyda-

rzania zamieszczono na stronie www.Vforum.

growupstartup.com oraz na stronie organiza-

tora, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Pro-

gramów Unijnych - www.mazowia.eu.

BTW

Fotoreportaż z V Forum Rozwoju

 Mazowsza prezentujemy na stronie 10

V FORUM ROZWOJU MAZOWSZA. 
GROW UP START UP

Jedno ze stoisk przygotowali pracownicy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie oraz Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego
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Czwarta kadencja Rady Powiatu za nami…
Na wniosek Zarządu Powiatu Ciecha-

nowskiego zwołana została (5 listopa-

da br.) XXXV nadzwyczajna sesja Rady 

Powiatu Ciechanowskiego IV kadencji.   

Sesja, która była ostatnim posiedze-

niem Rady Powiatu w tej kadencji od-

była się w sali konferencyjnej budynku 

Starostwa Powiatowego  przy ul. 17 

Stycznia 7 w Ciechanowie. 

Radni na początek rozpatrzyli projekty 

i podjęli uchwały w sprawach:

a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-

sowej powiatu ciechanowskiego, 

b)  zmiany uchwały budżetowej powiatu 

ciechanowskiego na 2014 rok,

c) wyrażenia zgody na powierzenie 

przez Powiat Ciechanowski Powiatowi Mław-

skiemu prowadzenia zadań publicznych z  za-

kresu prowadzenia punktu katechetycznego 

Kościoła Wolnych Chrześcijan, wyrażenia zgo-

dy na odwołanie przez Powiat Ciechanowski 

darowizny prawa własności niezabudowanej 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 1504/3 

o powierzchni 0,2367 ha, położoną w Ciecha-

nowie, obręb Podzamcze, darowanej na rzecz 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Cie-

chanowie,

d) zmiany uchwały Nr IV/30/195/2014 

Rady Powiatu Ciechanowskiego z  dnia 31 

marca 2014 roku w  sprawie określenia za-

dań z  zakresu zatrudniania i  rehabilitacji za-

wodowej oraz rehabilitacji społecznej osób 

niepełnosprawnych oraz wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na reali-

zację tych zadań w  powiecie ciechanowskim 

w 2014 roku.

We wszystkich głosowaniach radni byli 

jednomyślni i przyjęli uchwały jednogłośnie. 

Następnie odbyło się uroczyste zakoń-

czenie IV kadencji Rady Powiatu Ciecha-

nowskiego.

Przewodniczący podkreślił, że przez czte-

ry lata radni podjęli 220 uchwał. Żadna z nich 

nie została zakwestionowana przez wojewodę 

mazowieckiego ani przez Regionalną Izbę Ob-

rachunkową. Przewodniczący dodał, że więk-

szość uchwał została przyjęta przez radnych 

jednomyślnie - 21 głosami, 

a  inne większością głosów. 

Zdaniem Z. Gutowskiego 

Rada w  sprawach mery-

torycznych była zgodna, 

a  to świadczy o  zrozumie-

niu spraw samorządowych 

i o potrzebach powiatu.

Informację o  pracy 

Zarządu przedstawił na-

tomiast starosta Sławomir 

Morawski. Starosta na sa-

mym początku podkreślił, 

że była to dobra i  owocna 

dla powiatu ciechanowskie-

go kadencja. Do najważniejszych zadań zaliczył:

- remont basenu rehabilitacyjnego i  wy-

mianę wind w DPS „Kombatant”,

- wymianę wind w budynku Starostwa oraz 

windy zewnętrznej przy budynku Starostwa,

- zakup samochodów przystosowanych dla 

osób niepełnosprawnych dla obu domów po-

mocy społecznej,

- odnowienie elewacji i  wymianę okien 

w I Liceum Ogólnokształcącym, budowę kortu 

tenisowego i boiska przy liceum,

- wykonanie termomodernizacji i elewacji 

Zespołu Szkół Technicznych w  Ciechanowie 

oraz rozpoczęcie prac przy kapitalnym remon-

cie sali gimnastycznej w tej szkole,

- ocieplenie piwnic i parteru oraz moderni-

zacja wejścia głównego do budynku Starostwa,

- inwestycje przeprowadzone w  Powiato-

wym Centrum Kultury i  Sztuki – ocieplenie 

budynku, wymianę okien i drzwi, poprawa es-

tetyki wnętrza, cyfryzacja i modernizacja kina 

Łydynia,

- budowę nowego skrzydła budynku dla 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-

go w Ciechanowie i rozpoczęcie wyposażania 

go w  najnowocześniejszy sprzęt mieszkalny 

oraz rehabilitacyjny,

- rozpoczęcie I etapu remontu budynku po 

byłym hotelu Polonia dla potrzeb Powiatowej 

Biblioteki Publicznej w Ciechanowie,

 -przebudowę i  modernizację wielu kilo-

metrów dróg powiatowych, wykonywanych 

przy współpracy z gminami powiatu.

Ponadto powiat realizował też wiele pro-

jektów unijnych – zaznaczył starosta. - Pozy-

skaliśmy duże środki fi nansowe na edukację, 

szkolenie nauczycieli, dokształcenie uczniów, 

poprawę wyposażenia pracowni dla potrzeb 

szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół nr 3 

i Zespole Szkół Nr 2. Realizacja projektu „eIn-

tegracja” przyniosła wyposażenie sal interne-

towych w obydwu domach pomocy społecznej, 

Powiatowym Centrum Kultury i  Sztuki, Po-

wiatowej Bibliotece Publicznej oraz Placówce 
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dRada Powiatu IV kadencji

Starosta S. Morawski prezentuje informacje o dokona-

niach w tej kadencji samorządu

Przewodniczący Z. Gutowski podsumowuje pracę Rady 

Powiatu
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Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w  Gołotczyźnie. Większość 

gmin naszego powiatu otrzymała w ramach projektu wyposażenie w no-

woczesny sprzęt, po dwie sale ogólnodostępnego Internetu dla swoich 

mieszkańców. W mieście Ciechanowie takie sale przygotowano w budynku 

Starostwa. Teraz trwa przekazywanie komputerów i  łączy internetowych 

mieszkańcom powiatu, biorącym udział w  projekcie – poinformował 

S. Morawski.  

Następnie starosta i przewodniczący rady podziękowali za współpra-

cę wicestaroście Andrzejowi Pawłowskiemu, skarbnik powiatu Elżbiecie 

Kwiatkowskiej, sekretarz powiatu Joannie Pszczółkowskiej, radcy prawnej 

Danieli Nastaszyc, pracownicom Biura Rady, dyrektorom jednostek orga-

nizacyjnych powiatu, kierownikom wydziałów Starostwa Powiatowego, 

pracownikom Starostwa i mediom, które relacjonowały wszystkie obrady. 

Radni IV kadencji otrzymali pamiątkowe imienne tabliczki z podzię-

kowaniem za pracę w Radzie Powiatu. Były kwiaty, miłe słowa, wspólne 

zdjęcie, a nawet  chwile wzruszenia. 

Ostatnią sesję Rady Powiatu Ciechanowskiego zakończyły: wspólne 

zdjęcie pamiątkowe, kawa i  coś słodkiego, a  już po zamknięciu obrad 

luźne rozmowy i oceny tej kadencji dla mediów. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Pożegnanie radnych powiatu ciechanowskiego
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Do Starostwa Powiatowego w Ciechano-

wie nadeszła dobra wiadomość. Powiat 

znalazł się na liście rankingowej woje-

wody mazowieckiego, naboru do Naro-

dowego Programu Przebudowy Dróg 

Lokalnych na 2015 rok  i  otrzyma dofi -

nansowanie do przebudowy drogi po-

wiatowej z Sulerzyża do Chotumia.

Dofi nansowanie wyniesie około 2 mln zł, 

cała inwestycja kosztować będzie ponad 4 mln 

zł. Prace wykonywane będą w  2015 roku, a  ich 

koordynacją zajmie się Powiatowy Zarząd Dróg 

w Ciechanowie.

W  ten sposób powiat ciechanowski będzie 

mógł zamknąć cykl inwestycji drogowych na 

tzw. południowo-zachodniej pętli powiatu, łą-

czącej powiaty ciechanowski, mławski i  pułtu-

ski. Pętla prowadzi drogami przez miejscowo-

ści: Gąsocin (granica z  powiatem pułtuskim), 

Bądkowo, Ojrzeń, Młock, Ościsłowo, Sulerzyż, 

Chotum, Modła, Czarnocin (do powiatu mław-

skiego) i  do Ciechanowa (do ulicy Kwiatowej) 

przez Wolę Pawłowską Do przebudowy została 

już tylko ostatni odcinek drogi z  Sulerzyża do 

Chotumia. To daje razem około 50 km przebu-

dowanych nawierzchni dróg.

Zakończenie modernizacji dróg należących 

do tej pętli poprawi spójność komunikacyjną 

subregionu. Pętla spina też dwie drogi krajowe – 

nr 50 w Ojrzeniu, z drogą nr 60 – w Ościsłowie. 

Ponadto w Młocku mamy ważny rozjazd dla dróg 

powiatowych w kierunku Ciechanowa, Glinojec-

ka i Płońska. 

Nasz projekt przebudowy drogi Ościsłowo-

-Chotum, odcinek Sulerzyż-Chotum znalazł się 

na 12 pozycji listy wojewody. Dodajmy, iż do 

wojewody mazowieckiego wpłynęły 154 projek-

ty złożone przez samorządy o  dofi nansowanie 

na 2015 rok w  ramach „Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpie-

czeństwo Dostępność – Rozwój”. Wnioskodawcy, 

mogą zgłaszać zastrzeżenia do 14 listopada 2014 r. 

(decyduje data wpływu). W województwie mazo-

wieckim na budowę oraz remonty dróg przezna-

czone zostanie 96 mln 450 tys. zł.

Na wstępnej liście rankingowej jest 48 projek-

tów powiatowych i 106 gminnych. Obejmują one 

łącznie 384 km dróg (powiaty - 172,5 km, gminy 

- 211,6 km). Zadania z największą punktacją na 

liście rankingowej mają szansę na dofi nansowa-

nie rządowe.

Komisja przy wojewodzie oceniała projekty 

według następujących kryteriów:

• wpływu inwestycji na poprawę bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym (0-10 punktów od każdego 

z członków komisji),

Fragmenty drogi Ościsłowo-Sulerzyż przebudowanej w ramach tzw. 

“schetynówki”

• spójności z siecią dróg województwa 

(0-7 punktów),

• współpracy z  innymi podmio-

tami przy realizacji zadania (0-5 

punktów),

• odbudowy drogi zniszczonej 

w  wyniku klęsk żywiołowych 

(0-5 punktów),

• wpływu inwestycji na rozwój ob-

szarów wiejskich (0-5 punktów),

• wpływu na poprawę dostępności 

komunikacyjnej lokalnych ośrod-

ków gospodarczych, atrakcyjność inwestycyjną 

i rynek pracy (0-3 punkty),

• wpływu na poprawę dostępności komunikacyj-

nej instytucji publicznych (0-3 punkty),

• wpływu na realizację zadań państwa o kluczo-

wym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli 

(0-2 punkty).

Ostateczna lista rankingowa ogłoszona zo-

stanie do 28 listopada. Minister administracji 

i  cyfryzacji zatwierdzi listę zakwalifi kowanych 

wniosków do 20 grudnia 2014 roku.

„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lo-

kalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność 

– Rozwój” ukierunkowany jest na podniesienie 

poziomu i  jakości życia społeczności lokalnych 

oraz rozwój bezpiecznej, spójnej i funkcjonalnej 

infrastruktury drogowej. Stanowi kontynuację 

„Narodowego programu przebudowy dróg lokal-

nych 2008-2011”. W 2013 r. remonty lub budowy 

dotyczyły 140 km dróg za 102,5 mln zł., z  tego 

rządowa dotacja to 48 mln zł. W 2014 r. - 148 km 

tras za 138 mln zł (dotacja 67,5 mln zł).

Barbara Tokarska-Wójciak

Powiat otrzyma dofi nansowanie na przebudowę Powiat otrzyma dofi nansowanie na przebudowę 
drogi z Sulerzyża do Chotumiadrogi z Sulerzyża do Chotumia
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Wybieraliśmy prezydenta, burmistrza, Wybieraliśmy prezydenta, burmistrza, 

wójtów i radnychwójtów i radnych

16 listopada br. odbyły się wybory sa-

morządowe. Tak jak w całej Polsce, tak 

i w powiecie ciechanowskim wybiera-

liśmy przedstawicieli do wszystkich 

szczebli samorządów. Do Rady Powia-

tu Ciechanowskiego o  21 mandatów 

ubiegało się 234 kandydatów. Najwię-

cej w Ciechanowie, tutaj startowało 12 

osób na jedno miejsce w radzie.

Kto został radnym powiatowym?

W Radzie Powiatu najwięcej swoich przed-

stawicieli będzie miał PSL, który zdobył 9 

mandatów, drugie miejsce zajęło PiS – wpro-

wadziło 6 radnych, trzecie miejsce należy do 

KWW Waldemara Wardzińskiego – 3 radnych. 

Kolejne miejsca zajęły ugrupowania: CBUW – 

2 radnych i SLD Lewica Razem – 1 radny.

Radni PSL: Sławomir Morawski, Edward 

Chrostek, Wiesława Gąsiorowska, Łukasz 

Lewandowski, Wojciech Rykowski, Łukasz 

Kapczyński, Waldemar Godlewski, Janusz Ko-

walski, Mieczysław Leszczyński; Radni PiS: 

Andrzej Pawłowski, Włodzimierz Fetliński, 

Marek Milewski, Zbigniew Gutowski, Anna 

Żebrowska, Anna Cicholska. Radni KWW 

Waldemara Wardzińskiego: Adam Krzemiń-

ski, Waldemar Wardziński, Ewa Gładysz; Rad-

ni CBUW: Stanisław Kęsik, Wiesław Balcerzak; 

Radny SLD Lewica Razem: Marcin Stryczyń-

ski.

Poszczególne komitety, otrzymały 
następującą ilość głosów:

PSL – 10 020 głosów 

PiS – 8 193 głosy 

KWW Waldemara Wardzińskiego 

– 5 149 głosów 

CBUW – 4 508 głosów

SLD Lewica Razem – 2 719 głosów 

16 listopada br. wybieraliśmy także wójtów 

gmin. W kilku gminach włodarze zostali wy-

brani już w pierwszej turze. W gminie miejsko 

–wiejskiej Glinojeck wieloletni burmistrz Wal-

demar Godlewski zachował swoje stanowisko, 

w gminie wiejskiej Ciechanów wybrany został 

na kolejną kadencję urzędujący od 20 lat wójt 

Marek Kiwit, w Grudusku – Jacek Oglęcki (był 

jedynym kandydatem na stanowisko wójta), 

w Gołyminie - Andrzej Chrzanowski, a w Re-

giminie - Lech Zduńczyk.

W  Gminie Opinogóra będzie druga tura 

- pomiędzy dotychczasowym wójtem Stanisła-

wem Wieteską, a pretendentem do tego stano-

wiska Markiem Milewskim. W gminie Ojrzeń 

dojdzie do pojedynku dotychczasowego wójta 

Zdzisława Mierzejewskiego i ubiegającego się 

o fotel wójta Jacka Bilińskiego. W gminie Sońsk 

zmierzą się Marzena Ślubowska (w  ostatniej 

kadencji wiceprzewodnicząca Rady Powiatu) 

i Łukasz Lewandowski.

W  samym Ciechanowie go głosowania 

uprawnionych było 36 491 obywateli. Wybie-

rali oni prezydenta miasta (o  to stanowisko 

ubiegało się 4 kandydatów) i 21 radnych (spo-

śród 132 kandydatów). Najwięcej głosów zdo-

był Krzysztof Kosiński z Komitetu Wyborczego 

PSL, który uzyskał 31,92% głosów i urzędujący 

prezydent Waldemar Wardziński, który star-

tował z  własnego komitetu - 29,97% głosów). 

Na trzecim miejscu uplasował się obecny wice-

starosta Andrzej Pawłowski z KW PiS 25,80% 

i były prezydent Ciechanowa Marcin Stryczyń-

ski KWW SLD Lewica Razem 12,32% głosów. 

Wśród radnych miejskich najwięcej man-

datów zdobyli kandydaci Prawa i  Sprawiedli-

wości - 12 mandatów,  kandydaci Polskiego 

Stronnictwa Ludowego 4 mandaty, Komitet 

Wyborczy Wyborców Waldemara Wardziń-

skiego - 3 mandaty, Ciechanowska Wspólnota 

Samorządowa  - 1 mandat i Komitet Wyborców 

M. Jeziółkowskiego  - 1 mandat.

Mieszkańcy powiatu ciechanowskiego wy-

bierali także 9 radnych Sejmiku Wojewódzkie-

go. W okręgu nr 4 obejmującym miasto Płock; 

powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, 

płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, 

sochaczewski, żuromiński, żyrardowski kandy-

dowało 166 osób. Gdy zamykaliśmy ten numer 

gazety, wyniki nie były jeszcze znane. 

BTW

W powiecie ciechanowskim do głosowania uprawnionych było 73 405 osób. 
Frekwencja w poszczególnych gminach powiatu wyniosła:

Ciechanów gmina miejska 38.89 

Ciechanów gmina wiejska 43.87

Glinojeck gmina miejsko-wiejska 47.61

Gołymin-Ośrodek gmina wiejska 53.11 

Grudusk gmina wiejska 41.53 

Ojrzeń gmina wiejska 64.37 

Opinogóra Górna gmina wiejska 49.25

Opinogóra Górna gmina wiejska 49.25

Regimin gmina wiejska 51.92 

Sońsk gmina wiejska 51.23 
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Bezpłatne komputery trafi ły do rodzin
Pierwsza instalacja komputera u  ro-

dziny, która bierze udział w  projekcie 

e-Integracja, realizowanym przez powiat 

ciechanowski odbyła się 28 października 

2014 r. o godzinie 8.00 rano w mieszka-

niu Państwa Krystyny i Krzysztofa Pęcz-

kowskich, zam. przy ul. Sierakowskiego 

w  Ciechanowie. Jest to rodzina wielo-

dzietna (ośmioro dzieci, w  tym dwoje 

już studiujących), znana jest nam ze spo-

tkania na śniadaniu z ministrem Włady-

sławem Kosiniak - Kamyszem, z  okazji 

wizyty ministra w  powiecie ciechanow-

skim. 

Instalacja komputera, z  łączem interneto-

wym trwała zaledwie kilka minut. Dzieci z tej 

rodziny zaraz przetestowały połączenie i oceni-

ły je jako dobrze działające. 

Dodatkowo wszyscy członkowie rodziny 

otrzymali gadżety, którą będą mogli wykorzy-

stać podczas pracy przy komputerze, np. pa-

mięć USB.

W spotkaniu, które towarzyszyło instalacji 

komputera z Internetem, wziął udział starosta 

Sławomir Morawski oraz kierownik Powiato-

wego Centrum Pomocy Rodzinie Anna Karaś. 

Obecni byli też inni pracownicy Starostwa Po-

wiatowego, w tym koordynator projektu e-In-

tegracja Jakub Pszczółkowski. Chwile uwiecz-

nili dziennikarze ciechanowskich mediów. 

Trzeba przy tym pamiętać, że darmowy 

Internet uczestnicy projektu będą otrzymywali 

do 31 lipca 2020 roku.

Do chwili obecnej Starostwo wyposaży-

ło już w nowoczesny sprzęt komputerowy po 

dwie sale szkoleniowe w każdej gminie powia-

tu, z wyjątkiem gminy Ojrzeń. W każdej z sal 

szkoleniowych znajduje się po 12 komputerów 

stacjonarnych fi rmy Lenovo z systemem ope-

racyjnym Windows 8.1 i  23-calowym ekra-

nem oraz nowoczesny projektor z  ekranem. 

Sale będą służyły najpierw do przeprowadze-

nia planowanych w  ramach projektu szkoleń 

uczestników. Docelowo staną się punktami 

ogólnodostępnego bezpłatnego Internetu dla 

mieszkańców gminy.

W  ramach działań koordynacyjnych pro-

jektu wyposażono również sale informatyczne 

w powiatowych jednostkach organizacyjnych, 

tj. w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” 

w Ciechanowie przy ulicy Batalionów Chłop-

skich 12, Domu Pomocy Społecznej w  Cie-

chanowie przy ul. Kruczej 32, Powiatowym 

Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie przy 

ulicy Strażackiej 5, Powiatowej Bibliotece Pu-

blicznej w Ciechanowie przy ulicy Okrzei 27a 

i Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socja-

lizacyjnej w  Gołotczyźnie przy ulicy Ciecha-

nowskiej 17.

Oprócz 1650 bezpośrednich uczestników 

projektu, do których domów dotrzemy z Inter-

netem i sprzętem komputerowych, w zasadzie 

każdy mieszkaniec powiatu będzie mógł w ra-

mach projektu skorzystać z Internetu w każdej 

z 21 sal na terenie powiatu.

BTW

Międzynarodowy Dzień Międzynarodowy Dzień 
Białej LaskiBiałej Laski

Dzień 15 października jest świętem osób niewidomych i słabowi-

dzących. W  wielu krajach począwszy od 1964 roku obchodzony 

jest corocznie. Również w  Polsce wszedł na stałe do kalendarza 

różnych wydarzeń o charakterze społecznym.

W powiecie ciechanowskim, dzień ten świętowano w piątek 24 paź-

dziernika. Organizatorem tego szczególnego dnia było Koło Terenowe 

Polskiego Związku Niewidomych. Uroczystość stała się okazją do spo-

tkania osób z dysfunkcją narządu wzroku ze sponsorami koła i przed-

stawicielami lokalnych samorządów. Z działaczami związku spotkał się 

wicestarosta Andrzej Pawłowski.

BTW

W domu rodziny Państwa Pęczkowskich Dzieci cieszą się z dostępu do Internetu

W spotkaniu PZN wziął udział wicestarosta A. Pawłowski
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Pierwsze spotkanie wojewodów z terenu Mazowsza
Jak zmieniała się rola wojewody od wy-

borów w 1989 roku? Na to pytanie starali 

się odpowiedzieć ci, którzy w ciągu 25 lat 

pełnili tę funkcję na terenie województwa 

mazowieckiego. W dyskusji w Mazowiec-

kim Urzędzie Wojewódzkim wzięli udział 

dawni wojewodowie warszawscy, mazo-

wieccy, płoccy, ciechanowscy, ostrołęccy, 

radomscy i siedleccy. W spotkaniu uczest-

niczył też Sławomir Morawski - wojewoda 

ciechanowski, a  obecnie starosta ciecha-

nowski. Gospodarzem był wojewoda Jacek 

Kozłowski a  gościem prof. Jerzy Stępień, 

współtwórca reformy samorządowej.

Wojewodę często postrzega się przez pryzmat 

samorządu, tymczasem jest on przedstawicie-

lem rządu. Przysłuchując się byłym wojewodom 

dostrzegam, że funkcja ta zmieniła się od 1989 

roku. Myślę, że obecnie wojewoda posiada odpo-

wiednie narzędzia, aby realizować stawiane przed 

nim cele. Cieszę się, że w 25. rocznicę pierwszych 

wolnych wyborów mogliśmy spotkać się w takim 

gronie i podzielić doświadczeniami – powiedział 

Jacek Kozłowski, obecny wojewoda mazowiecki.

Wydarzenie wpisuje się w obchody 25. rocz-

nicy pierwszych częściowo wolnych wyborów 

w  Polsce. Mazowiecki Urząd Wojewódzki dołą-

czył do inicjatywy Razem’89, a  w  ramach akcji 

w urzędzie odbyły się m.in. symulacja wyborów 

prezydenckich dla szkół z Mazowsza, test wiedzy 

dla młodzieży oraz wystawa przybliżająca atmos-

ferę sprzed 25 lat.

BTW

Biuro Prasowe MUW

Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecz-

nej w  subregionie ciechanowskim, dzia-

łający przy Stowarzyszeniu „Radomskie 

Centrum Przedsiębiorczości”, w  partner-

stwie z  Gminą Glinojeck przygotowało 

6 listopada br. Targi Ekonomii Społecz-

nej. W programie znalazły się prezentacje 

efektów działalności podmiotów ekonomii 

społecznej, występy artystyczne, prezen-

tacja spółdzielni socjalnych powstałych 

w  ramach projektu „Ośrodek Wspiera-

nia Ekonomii Społecznej w  subregionie 

ciechanowskim” czy warsztat rękodzieła 

artystycznego obrazujący “Metody pracy 

z osobami niepełnosprawnymi”.

Targi Ekonomii Społecznej Targi Ekonomii Społecznej 
w Glinojeckuw Glinojecku

Targi odbyły się w hali sportowej w Glino-

jecku. Udział w  nich był bezpłatny. Imprezie 

towarzyszyła część artystyczna, przygotowana 

przez MGOK w Glinojecku.

BTW 

Pamiątkowa fotografi a uczestników spotkania

Przebieg Targów Ekonomii Społecznej w Glinojecku
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Obchody Święta Obchody Święta 
Odzyskania Niepodległości Odzyskania Niepodległości 

w Ciechanowiew Ciechanowie

Przemówienie wygłosił prezydent miasta. 

Wieńce i wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele 

kilkudziesięciu środowisk, m.in.: parlamentarzyści 

ziemi ciechanowskiej, przedstawiciele władz samo-

rządowych, partie polityczne, organizacje społecz-

ne, kombatanci, służby mundurowe, szkoły i miesz-

kańcy miasta. W  imieniu władz samorządowych 

powiatu kwiaty złożyli starosta Sławomir 

Morawski oraz wicestarosta Andrzej Paw-

łowski. 

Ładna pogoda sprzyjała udziałowi 

w  uroczystościach dużej grupy mieszkań-

ców Ciechanowa. Stawiły się poczty sztan-

darowe wielu organizacji, szkół i środowisk 

politycznych. Oprawę święta przygotowali nieza-

wodni harcerze i młodzież ze szkół mundurowych 

w  Ciechanowie. Nie zabrakło też orkiestry dętej 

OSP w Ciechanowie oraz grupy motocyklistów, któ-

rzy chętnie biorą udział w wydarzeniach patriotycz-

nych w mieście. 

Już po południu na Placu Jana Pawła II zor-

ganizowana została impreza plenerowa pn. „Uro-

dziny Niepodległej”. Były życzenia, czwarty Cie-

chanowski Marsz Niepodległości Nordic Walking, 

tort, grochówka, wspólne śpiewanie pieśni patrio-

tycznych oraz dla młodszej publiczności koncert 

Libera i Natalii Szroeder.

Obchody tego ważnego dla Polaków święta zor-

ganizowała też powiatowa placówka kultury. Aka-

demia z  okazji Święta Odzyskania Niepodległości 

odbyła się w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki 

11 listopada o godz. 16.00. W programie przygoto-

wano: program artystyczny „Polskie drogi do wol-

ności”, w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 1 im. 

gen. Józefa Bema w Ciechanowie, wernisaż wystawy 

„Cisza przed burzą... ostatnie lato RP” z  Instytutu 

Pamięci Narodowej, projekcję lubianego fi lmu histo-

rycznego, zrewitalizowanej wersji cyfrowej „Potop 

Redivivus”; seans we współpracy z  Polskim Repo-

zytorium Cyfrowym Filmoteki Narodowej (kino Ły-

dynia) oraz stoisko Poczty Polskiej z okolicznościo-

wymi znaczkami i  kartkami. PCKiSz ufundowało 

i rozdało w tym dniu biało-czerwone kokardki.

To nie koniec wydarzeń, które przygotowa-

li ciechanowianie z  okazji Święta Odzyskania 

Niepodległości. Na Capstrzyk, odnoszący się do 

wydarzeń 11 Listopada 1918 r., zaprosiła gru-

pa rekonstrukcyjna 79 pułku piechoty Strzelców 

Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiehy. Słowo na 

temat udziału ciechanowskich członków POW 

w odzyskaniu niepodległości, w listopadzie 1918 r. 

przygotowała Bogumiła Umińska z  Muzeum 

Szlachty Mazowieckiej w  Ciechanowie. Po zapa-

leniu zniczy nastąpiło przejście na cmentarz przy 

ul. Płońskiej i  zapalenie zniczy na grobach pole-

głych członków POW. Uroczystość miała charakter 

obywatelski. 

BTW

Tegoroczne obchody rozpoczęły się już 9 listopada o godz. 19.00 w kościele far-

nym, gdzie wystąpił Chór Sine Nomine. Miejskie obchody święta w dniu 11 listo-

pada organizował prezydent miasta Ciechanowa.  O  godz. 10.00 w ciechanowskiej 

farze została odprawiona msza w intencji Ojczyzny, a o 11.30 odbył się apel pamię-

ci i złożenie kwiatów na Placu Piłsudskiego, pod pomnikiem Marszałka.

Uroczystości 11 Listopada na Placu Piłsudskiego w Ciechanowie
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