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Na najlepszych i najbardziej przyja-
znych samorządowców głosowali dzienni-
karze. Plebiscyt „Urząd Przyjazny Mediom 
i Społeczeństwu” został skierowany do 
dziennikarzy pracujących w lokalnych me-
diach obywatelskich. Jest on okazją do tego, 
by przedstawiciele mediów poddali ocenie 
to, jak współpracowało im się przez ostatni 
rok z rzecznikami prasowymi urzędów oraz 
miejscowymi władzami. W połowie lute-
go sporządzone zostały ankiety, w których 
wspomniani dziennikarze zostali poprosze-
ni o wymienienie najbardziej medialnych 
osobowości mazowieckich urzędów. Plebi-
scyt został przeprowadzony w sześciu kate-
goriach, a zwycięzcami w poszczególnych 
zostali: Najlepszy Prezydent Roku 2011 na 
Mazowszu: Andrzej Nowakowski z Płocka, 
II miejsce – Roman Smogorzewski z Le-
gionowa, III miejsce –Janusz Kotowski z 
Ostrołęki; Najlepszy Burmistrz Roku 2011 
na Mazowszu: Nagroda Główna – Grzegorz 
Benedykciński z Grodziska Mazowieckie-
go, II miejsce – Władysław Dariusz Łokie-
tek z Karczewa, III miejsce – Dariusz Gizka 
z Warki; Najlepszy Starosta Roku 2011 na 
Mazowszu: Nagroda Główna – Bogumiła 
Więckowska z Otwocka, II miejsce – Sła-
womir Morawski z Ciechanowa, III miej-
sce – Jan Mączewski z Płońska; Najlepszy 

Wójt Roku 2011 na Mazowszu: Nagroda 
Główna – Paweł Kownacki z Wieliszewa, 
II miejsce – Anna Zwierzchowska z Socho-
cina, III miejsce – Marian Kuś z Przyłęka; 
Rzecznik Prasowy Roku 2011 na Mazow-
szu: Nagroda Główna – Michał Smoliński 
z UG Jabłonna, II miejsce – Katarzyna 
Piechota-Kaim z UM Radom, III miejsce – 
Elżbieta Wiśniewska z UM Płońsk; Najlep-
sza Strona WWW Roku 2011 na Mazow-
szu: Nagroda Główna – strona internetowa 
UG Kowala, II miejsce – strona internetowa 
UM Mszczonów, III miejsce – strona inter-
netowa UG Pniewy.

Jak powiedział starosta Sławomir Mo-
rawski w wywiadzie radiowym, w Katolic-
kim Radiu Ciechanów każde wyróżnienie 
jest miłe i bardzo cieszy. – O plebiscycie 
dowiedział się kilka dni temu, kiedy nade-
szła informacja od organizatorów i była to 
miła wiadomość. Tym bardziej, że plebiscyt 
był zorganizowany przez media i to dzien-
nikarze oddawali głosy na przedstawicieli 
samorządów i na przyjazne urzędy – pod-
kreślił. 

Starosta uważa, że tytuł to również kon-
sekwencja projektu „Przejrzysta Polska”,  
w którym ciechanowski urząd brał udział. 
Dla włodarza powiatu nie jest niczym no-
wym, że Starostwo jest otwarte i przyjazne 

dla klientów. Zaznacza także, że wynik 
plebiscytu jest docenieniem nie tylko pra-
cy władz powiatu, ale i zaangażowania 
wszystkich pracowników urzędu.

Laureatom poszczególnych kategorii 
plebiscytu, 31 maja w Warszawie, zostaną 
wręczone pamiątkowe statuetki i dyplomy. 

BTW

Podstawą do udzielenia absolutorium jest rozpatrze-
nie sprawozdania z wykonania budżetu, przedstawionego 
przez Zarząd Powiatu. Komisja Rewizyjna Rady Powia-
tu i Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniły 
wykonanie budżetu w 2011 roku. Komisja Rewizyjna wy-
stąpiła więc do Rady z wnioskiem o udzielenie Zarządowi 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok. 

Za udzieleniem absolutorium głosowało 19 radnych, głosów 
przeciwnych nie było, a jeden radny wstrzymał się od głosu. 

W roku 2011 dochody zrealizowano w kwocie 85.801.623,21 
zł., tj. 100,17 %, a wydatki w kwocie 94.708.879,87 zł., tj. 
98,59%. Zdaniem starosty, rok 2011 był kolejnym korzystnym 
okresem pod względem skali zrealizowanych inwestycji, głów-
nie przebudowy dróg powiatowych. Na inwestycje wydano 
15.651.370 zł., udział środków zewnętrznych pozyskanych na 
finansowanie inwestycji wyniósł 4.307.008 zł., tj. 29,19 % ogó-
łu wydatków na inwestycje. Zrealizowano 18 inwestycji, któ-
rych efektem jest przebudowa 24,25 km dróg, dwóch mostów  

w miejscowości Młock i Rumoka oraz 2,42 km chodników, m.in.  
w miejscowościach: Zeńbok, Malużyn, Ojrzeń, Rumoka, Żarnowo. 
Ponadto pod planowane w następnych latach inwestycje drogowe 
przygotowano 6 projektów dokumentacji technicznych.

Starosta ciechanowski Sławomir Morawski zajął drugie miejsce w kategorii „Najlepszy Starosta 
Roku 2011 na Mazowszu”, w plebiscycie „Urząd Przyjazny Mediom i Społeczeństwu”. Pierwsze miej-
sce zajęła szefowa samorządu powiatowego z Otwocka, na trzecim miejscu uplasował się starosta 
płoński. Zarówno plebiscyt, jak i konkurs „Mazowsze nadaje na jednej fali”, są elementami projektu 
„Akademia Urzędnika Samorządowego” – pilotażowego programu realizowanego na terenie woje-
wództwa mazowieckiego przez Warszawską Grupę Doradców Public Relations.

Kwietniowa sesja Rady Powiatu
Więcej str. 3-4
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12 kwietnia – Ks. kanonik Eugeniusz Graczyk – proboszcz ciechanow-
skiej parafii pw. św. Piotra Apostoła otrzymał z rąk biskupa płockiego Piotra  
Libery godność prałata – kapelana Ojca Świętego. Ks. prałat Eugeniusz Graczyk ma  
63 lata. Pochodzi z gminy Lutocin. Proboszczem w parafii pw. św. Piotra Apo-
stoła jest od 1988 r. Od 9 lat jest dziekanem dekanatu ciechanowskiego zachod-
niego, od 2007 r. członkiem Diecezjalnej Rady Ekonomicznej, od 1993 r. – ka-
nonikiem honorowym Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej, członkiem Diecezjalnej 
Rady Kapłańskiej i Rady Ekonomicznej Diecezji Płockiej. Odznaczenie papie-
skie – godność prałata – przyjął także pochodzący z Ciechanowa ks. dr Mirosław 
Milewski – kanclerz płockiej kurii. 

13 kwietnia – Ciechanowskie Stowarzyszenie Pamięci Zbrodni Ka-
tyńskiej zorganizowało obchody 72. rocznicy Mordu w Katyniu. Mijają bowiem  
72 lata od zbrodni, kiedy sowieckie NKWD zamordowały tysiące polskich ofice-
rów i podoficerów. W rocznicę tamtej zbrodni mieszkańcy naszego miasta pamię-
tali o ofiarach zbrodni, wśród których byli także Ciechanowianie. Na uroczystości 
złożyły się: spotkanie modlitewno-patriotyczne przy Krzyżu Katyńskim oraz ofi-
cjalne przemówienia, podczas których wspominano m.in. ks. Zdzisława Peszkow-
skiego i senator Janinę Fetlińską. 

14 kwietnia – Oficjalnie oddano do użytku drogę łączącą Ciechanów 
z Przasnyszem. Inwestycja kosztowała blisko 60 mln złotych. Wstęgę uroczyście 
przecięli przedstawiciele władz lokalnych i samorządu województwa mazowiec-
kiego. Prace trwały prawie 2 lata. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, a w inwestycji przebudo-
wano 24 km drogi. 

19-20 kwietnia – W Opinogórze odbyła się konferencja poświęcona 
Zygmuntowi Krasińskiemu ph. „Krasińskiego ślady zapomniane”. Naukową sesję 
zorganizował Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu i Instytut Literatury Pol-
skiej. Wykłady wygłosili profesorowie uniwersyteccy. Imprezami towarzyszącymi 
podczas konferencji było m.in.: nocne zwiedzanie Opinogóry, recital pianistyczny 
i dyskusje panelowe. Przypominamy, że w tym roku przypada dwusetna rocznica 
urodzin jednego z wieszczów narodowych – Zygmunta Krasińskiego.

22 kwietnia – Po raz kolejny obchodzono w Ciechanowie święto pułkowe 
11. Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmigłego – Rydza, który 
przed II wojną światową stacjonował nad Łydynią. Święto pułkowe obchodzone 
jest w rocznicę wkroczenia do Wilna, w kwietniu 1919 r. ułanów „Jedenastki”. 
Tak jak co roku, podczas mszy św. w kościele farnym, modlono się w intencji po-
ległych, pomordowanych, zaginionych i zmarłych ułanów „Jedenastki”. Następnie 
na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się druga część uroczystości, gdzie 
wręczone zostały awanse ułanom – ochotnikom. Pod pomnikiem Marszałka kwiaty 
złożyli m.in.: członkowie Stowarzyszenia Żołnierzy 11. Pułku Ułanów Legiono-
wych i Ich Rodzin oraz władze powiatu i miasta.

1 maja – Ciechanowska lewica obchodziło Święto Pracy. Pod pomnikiem 
„Walka – Męczeństwo – Zwycięstwo” złożone zostały wiązanki kwiatów. Po oko-
licznościowych przemówieniach uczestnicy wiecu odśpiewali Międzynarodówkę.

2 maja – Obchodziliśmy Święto Flagi. Z tej okazji na miejskim deptaku 
Wojskowa Komenda Uzupełnień i szkoły w Gumowie oraz w Goryszach zorga-
nizowały akcję uliczną. Rozdawane były okolicznościowe kotyliony w barwach 
narodowych, balony i flagi. 

2 maja – W Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, przy dźwiękach muzyki 
w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Mławie i Ciechanowie 
obchodzono coroczną imprezę – Imieniny Zygmunta Krasińskiego. O wieszczu  
i miłości romantycznej opowiadał historyk literatury dr Waldemar Smaszcz, zaś 
krakowski bard z „Piwnicy pod Baranami” – Leszek Długosz wystąpił w recitalu 
„Miłość – lecz nie w porę, nie wtedy?”. W uroczystościach udział wzięli mieszkań-
cy Opinogóry, Ciechanowa oraz wielu gości. 

3 maja – Uroczyste obchody 221. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
rozpoczęły się w Ciechanowie złożeniem kwiatów pod pomnikiem Polskiej Orga-
nizacji Wojskowej. Następnie uczestnicy z Placu Kościuszki przeszli do kościoła 
św. Tekli, gdzie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Wiązanki pod 
pomnikiem POW składali: parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, w tym 
powiatu ciechanowskiego, organizacji społecznych i kombatanckich, partii poli-
tycznych, szkół i mieszkańcy miasta. 

Delegacja powiatu ciechanowskiego 
– starosta S. Morawski, wicestarosta A. Pawłowski i przewodniczący  

Rady Powiatu Z. Gutowski, złożyła kwiaty pod pomnikiem POW

5 maja – Tegoroczne obchody Dnia Strażaka odbyły się w Gołyminie. Do 
tej gminnej miejscowości przyjechały jednostki OSP z całego powiatu ciechanow-
skiego, strażacy zawodowi oraz ciechanowska orkiestra straży pożarnej. Obchody 
rozpoczęła msza św. w miejscowym kościele. Po niej odbyła się oficjalna uroczy-
stość, na którą przybyli przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych oraz 
parlamentarzyści – posłowie i senator RP. Nie zabrakło oficjalnych przemówień 

 oraz wręczenia medali i odznaczeń dla strażaków. Wyróżnienia odebrali również 
m.in.: Ewa Gładysz, Aleksander Sopliński, Sławomir Morawski, Mirosław Koźla-
kiewicz i Robert Kołakowski. Wszyscy przemawiający podziękowali strażakom, 
zarówno zawodowym, jak i ochotnikom za zaangażowanie w niezwykle trudną  
i odpowiedzialną służbę, jaką jest niesienie pomocy drugiemu człowiekowi.

W uroczystym korowodzie strażacy przeszli do kościoła w Gołyminie,  
gdzie odprawiona została uroczysta msza św. w ich intencji

9 maja – Otwarcie wystawy Senator RP Ewy Tomaszewskiej – „Polska 
– tradycje parlamentaryzmu do 1781 roku” miało miejsce w Powiatowym Cen-
trum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. Wystawa prezentuje 
demokratyczny dorobek Państwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 
Obejmuje okres od Statutów Wiślicko – Piotrkowskich po Konstytucję 3 Maja. 

Wystawa prezentująca karty polskiego parlamentaryzmu 
zaprezentowana została w ciechanowskiej Galerii im. B. Biegasa

9 maja – W Glinojecku odbył się I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy  
o Wspólnej Polityce Rolnej Unii Europejskiej zorganizowany przez Urząd  
Miasta i Gminy Glinojeck oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Glinojec-
ku. W konkursie wzięło udział 59 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych z terenu północnego Mazowsza. Uczestnicy mieli do rozwiązania 
test składający się z 52 pytań. Stawką były nagrody rzeczowe i pieniężne oraz 
nagroda główna – kilkudniowy wyjazd laureata konkursu wraz z opiekunem 
do Brukseli. Zwycięzcą został Mariusz Szczepek – uczeń Zespołu Szkół nr 2 
im. L. Rutkowskiego w Płońsku, drugie miejsce zajął Marcin Pychewicz – 
uczeń Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach, który 
otrzymał m.in. rower ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie,  
a miejsce trzecie przypadło Jarosławowi Romanowi – uczniowi Zespołu Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie. 
Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali dyplomy. Honorowy patronat nad 
konkursem objęli: minister rolnictwa, marszałek województwa mazowieckiego, 
przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce, starosta ciechanowski oraz poseł 
do Parlamentu Europejskiego Jarosław Kalinowski.

Do konkursu zgłosiła się rekordowa liczba uczestników, bo aż 59 uczniów. 
Do wygrania były cenne nagrody, m.in. rower ufundowany przez 

starostę ciechanowskiego

13 maja – Około 700 wiernych czytało w Ciechanowie Pismo Święte  
w ramach IV Ciechanowskiego Maratonu Biblijnego. Uczestnicy czytali wy-
brane księgi Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Inicjatorem przedsię-
wzięcia była Akcja Katolicka. IV Ciechanowski Maraton Biblijny został zor-
ganizowany po 3-letniej przerwie. Jednym z celów akcji było upowszechnienie 
czytania Pisma Św. w rodzinach i zachęta do tego, aby stało się ono rodzinną 
tradycją. 

Barbara Tokarska-Wójciak
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Podstawą do udzielenia absolutorium jest rozpatrzenie sprawozdania z wy-
konania budżetu, przedstawionego przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu i Regionalna Izba Obrachunkowa pozy-
tywnie oceniły wykonanie budżetu w 2011 roku. Komisja Rewizyjna wystąpiła 
więc do Rady z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu województwa za 2011 rok. 

Za udzieleniem absolutorium głosowało 19 radnych, głosów przeciwnych 
nie było, a jeden radny wstrzymał się od głosu. 

 Radni przyjęli wykonanie budżetu za rok 2011

– Rok 2011 był bardzo dobrym rokiem dla powiatu – mówił w swoim 
wystąpieniu starosta Sławomir Morawski. W roku 2011 dochody powiatu 
zrealizowano w kwocie 85.801.623,21 zł., tj. 100,17 %, a wydatki w kwo-
cie 94.708.879,87 zł., tj.98,59%. Budżet powiatu zamknął się deficytem  
w kwocie 8.907.256,66 zł. na planowany 10.660.657 zł. Wolne środki to  
kwota 1.753.400 zł. W ciągu roku budżet zwiększono po stronie dochodów  
o kwotę ponad 4 mln zł., a po stronie wydatków o kwotę ponad 6 mln zł. 

Zdaniem starosty, rok 2011 był kolejnym korzystnym okresem pod 
względem ilości zrealizowanych inwestycji i skali przebudowy dróg po-
wiatowych. – Na inwestycje wydano 15.651.370 zł., udział środków zewnę- 
trznych pozyskanych na finansowanie inwestycji wyniósł 4.307.008 zł.,  
tj. 29,19 % ogółu wydatków na inwestycje. Zrealizowano 18 inwestycji, któ-
rych efektem jest przebudowa 24,25 km dróg, dwóch mostów w miejscowości 
Młock i Rumoka oraz 2,42 km chodników, m.in. w miejscowościach: Zeńbok, 
Malużyn, Ojrzeń, Rumoka, Żarnowo – wymienił starosta. Ponadto pod pla-
nowane w następnych latach inwestycje drogowe przygotowano 6 projektów 
dokumentacji technicznych.

Starosta Sławomir Morawski zaznaczył również, że w 2011 roku na re-
monty w samorządowych jednostkach organizacyjnych powiatu wydano około 
1,5 mln zł. Ponadto powiat sfinansował znaczny wzrost wynagrodzeń dla ka-
dry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat. 
– W 2011 roku Zarząd Powiatu zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi 
spłacał należne raty terminowo. Łączne spłaty stanowiły 2,57 % planowanych 
dochodów – zaznaczył.

Starosta S. Morawski podkreślił, że Zarząd Powiatu wydatkował środki 
finansowe w sposób racjonalny i oszczędny. A podejmowane działania zwięk-
szyły wpływy do budżetu powiatu, co pozwoliło na realizację zamierzeń na-
kreślonych przez Radę Powiatu w planie budżetu powiatu na rok 2011. 

Starosta dodał również, że działania Zarządu Powiatu poparte są ogrom-
ną pracą i zaangażowaniem dyrektorów i pracowników wszystkich jednostek 
budżetowych i wydziałów Starostwa Powiatowego oraz złożył wszystkim ser-
deczne podziękowania za trud, wysiłek i współpracę. 

Starosta S. Morawski składa sprawozdanie z wykonania budżetu w 2011 roku

Dobre wykonanie budżetu docenili radni powiatu. Radny Marcin Stry-
czyński stwierdził, że za sukces można uznać ilość wykonanych inwestycji 
drogowych. W sytuacji, gdy powiat nie ma znaczących własnych dochodów,  
a wykonuje inwestycje za prawie 16 mln zł., to oznacza, że jest powód do gra-
tulacji. Radny zauważył także wiele działań inwestycyjnych wykonywanych 
w szkołach, pomocy społecznej, a ostatnio również w Powiatowym Centrum 
Kultury i Sztuki. Dodał, że dobrze układa się współpraca z gminami, poza gmi-
ną miejską Ciechanów. Ta współpraca dała wiele km dróg budowanych razem 
z samorządami gminnymi. 

Radny Adam Krzemiński w swoim wystąpieniu zauważył, że w 2011 roku 
na inwestycje wydano wprawdzie ponad 17 % budżetu, ale w poprzednim roku 
(2010) było to aż 30 %. Radnego niepokoi fakt niewielu inwestycji wykonywa-
nych na terenie miasta. Są wprawdzie pozytywne przykłady, jak modernizacja  
boiska przy I LO, ale radny oczekiwałby więcej inwestycji drogowych na dro-
gach powiatowych na terenie miasta. Mówił też o sporach powiatu z miastem 
w temacie własności budynku po byłym hotelu Polonia. 

Jedno z głosowań podczas kwietniowej sesji Rady Powiatu

Sesja przebiegała według następującego porządku obrad: 

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XIV sesji Rady Powiatu IV ka-
dencji. 

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między 

sesjami. 
5. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarzą-

dowych oraz innych zaproszonych gości.
Wystąpił poseł na Sejm RP Robert Kołakowski, który mówił o działaniach 
samorządu na rzecz rozwoju powiatu.

6. Interpelacje i zapytania.

dokończenie na str. 4

J edna z najważniejszych sesji Rady Powiatu w roku, dotycząca rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego powiatu ciechanowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu i udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu odbyła się 30 kwietnia 2012 roku, w sali konferencyjnej budynku Staro-

stwa Powiatowego w Ciechanowie. Radni niemal jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi Powiatu, podjęli 
też 5 uchwał oraz przyjęli 4 sprawozdania.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu



 

dokończenie ze str. 3

 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z realiza-
cji „Programu współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami po-
zarządowymi za 2011 rok”. 

 8. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej powiatu ciechanow-
skiego za 2011 rok. 

 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu Ciechanow-
skiego w 2011 roku. 

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego powiatu ciecha-
nowskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu ciecha-
nowskiego za 2011 rok – podjęcie uchwały.

 Radni przyjęli sprawozdanie 19 głosami, przy jednym wstrzymującym się.

11. Udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ciechanowskiego z tytułu 
wykonania budżetu powiatu za 2011 rok – podjęcie uchwały.

 Radni udzieli Zarządowi absolutorium 19 głosami, przy jednym wstrzy-
mującym się.

12. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu ciechanowskiego. 

 Radni podjęli uchwalę jednomyślnie, 19 głosami. W głosowaniu wzięło 
udział 19 radnych. 

b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok. 
 Radni podjęli uchwałę jednomyślnie, 19 głosami. W głosowaniu wzięło 

udział 19 radnych. 
c) przyjęcie Powiatowego programu rozwoju pieczy zastępczej na lata 

2012-2014. 
 Radni przyjęli uchwałę 18 głosami. W głosowaniu wzięło udział 18 rad-

nych.
d) określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości środ-
ków Państwowego funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim  
w 2012 roku.

 Radni podjęli uchwałę jednomyślnie, 19 głosami. W głosowaniu wzięło 
udział 19 radnych.

e) zmiany uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Ciechanow-
skiego Nr II/55/451/05 z dnia 26 września 2005 roku w sprawie okre-
ślenia:
– zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć na-

uczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczegól-
nych okresach roku szkolnego;

– zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuń-
czych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami 
albo na ich rzecz, dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz nauczyciela 
pełniącego stanowisko kierownicze w szkole w zależności od wiel-
kości i typu szkoły oraz warunków pracy, a także nauczyciela, który 
obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu po-
wierzono stanowisko kierownicze;

– tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli 
szkół nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy – Karta Nauczycie-
la, nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli realizujących w ramach 
stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygo-
dniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psycholo-
gów, logopedów oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszcze-
gólnych zajęć w kształceniu zaocznym.

          Radni przyjęli uchwałę 15 głosami – za, przy 4 wstrzymujących się.

13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

14. Wolne wnioski i oświadczenia.

Radny S. Kęsik składa podziękowanie wszystkim,  
którzy zaangażowali się w przygotowanie przedstawień w PCKiSz

Tradycyjnie w sesji wzięli udział: radni powiatowi, władze powiatu, dyrek-
torzy jednostek powiatowych, kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego, 
zaproszeni goście oraz media. Podczas sesji głos zabrał poseł RP Robert Ko-
łakowski, obecni byli również wójtowie trzech gmin powiatu ciechanowskie-
go: Marek Kiwit (gmina wiejska Ciechanów), Andrzej Chrzanowski (gmina 
Gołymin) i Stanisław Wieteska (gmina Opinogóra) oraz dyrektor delegatury 
Kuratorium Oświaty Dariusz Mosakowski.

W sesji uczestniczą przedstawiciele gmin powiatu oraz inni zaproszeni goście

Interpelacje i zapytania
Radny Stanisław Kęsik pytał o plany likwidacji świetlic w szko-

łach ponadgimnazjalnych oraz zmniejszenie ilości godzin pracy biblio-
tek w tych szkołach. Z kolei radny Marek Marcinkowski informował 
o problemach z dokumentacją działek położonych w pobliżu jednej  
z dróg modernizowanych przez powiat. 

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
Na interpelację dotyczącą świetlic szkolnych odpowiedział wicesta-

rosta Andrzej Pawłowski, który poinformował, że świetlice nie będą li-
kwidowane. Będą otwarte dla młodzieży tak, jak dotychczas, jednak nie 
będą w nich odbywały się lekcje zastępcze, tzw. okienka. W razie nieobec-
ności nauczyciela, jego lekcję poprowadzi inny nauczyciel danego przed-
miotu – odpłatnie. Świetlice nie będą więc przechowalnią dla młodzieży  
w czasie „okienek”. Biblioteki będą natomiast otwarte od 7.30 do 15.30 
– w większych szkołach lub 6 godzin w mniejszych szkołach. Do dys-
pozycji młodzieży w każdej szkole, oprócz świetlicy i biblioteki będzie 
także centrum multimedialne.

Odpowiedź na drugą z interpelacji, na prośbę radnego, udzielona 
zostanie w formie pisemnej.

Wolne wnioski i oświadczenia
W ostatnim punkcie sesji radny Stanisław Kęsik złożył serdeczne 

podziękowania dla organizacji pozarządowych i wszystkich osób, któ-
re tak chętnie angażują się w przygotowanie spektakli prezentowanych 
w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Radny pod-
kreślił, że są to przedstawienia przygotowywane wysiłkiem własnym 
przez młodzież, opiekunów i organizatorów życia kulturalnego.

Barbara Tokarska-Wójciak

Absolutorium dla Zarządu Powiatu



Przyroda  ziemi ciechanowskiej zaskakuje swo-
im bogactwem. Około 37% powierzchni powiatu 
stanowią obszary chronione, głównie pomiędzy 
doliną rzeki Wkry, a doliną rzeki Łydyni. Dolina 
Wkry jest korytarzem ekologicznym o znaczeniu 
krajowym. Istnieją dwa rezerwaty przyrody: Leko-
wo oraz Modła. Lasy stanowią 15,8 % powierzchni 
powiatu. 

Powiat ciechanowski to walory przyrodniczo 
– krajobrazowe nad rzekami oraz cenne zabytki 
dziedzictwa kulturowego, zespoły sakralne, dworki 
i parki zabytkowe świadczące o przeszłości ziemi 
ciechanowskiej. Najbardziej znaczącymi zabyt-
kami są w Ciechanowie: gotycki Zamek Książąt 
Mazowieckich z XIV wieku, neogotycki Ratusz, 
neogotycka Dzwonnica z 1889 roku, Cukrownia 
Ciechanów, budynek Komendy Powiatowej Poli-
cji, kamienica secesyjna Brudnickich, Grodzisko  
z X-XI wieku, kościół Fara, kościół Poaugustiań-
ski, Muzeum Szlachty Mazowieckiej. 

Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie

Najcenniejszymi perłami ziemi ciechanow-
skiej są natomiast: Zespół Pałacowo Parkowy  
w Opinogórze, z Zameczkiem Zygmunta Krasiń-
skiego i Dworem Krasińskich. W podziemiach 
miejscowego kościoła spoczywają doczesne 
szczątki wieszcza Zygmunta Krasińskiego oraz 
jego ojca Wincentego – dowódcy Szwoleżerów 
Gwardii Napoleona. 

Zameczek Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze

Inne bezcenne zabytki to: Muzeum Pozytywi-
zmu w Gołotczyźnie z willą „Krzewnia” Alek-
sandra Świętochowskiego i dworkiem Aleksandry 
Bąkowskiej, szkoła rolnicza „Bratne”, neoklasy-
cystyczny kościół w Opinogórze, drewniany dwór  
z XVIII w. w Koźniewie Wielkim, grodzisko kur-
hanów zachodniobałtyckich w Karniewie, zabytko-
wy kościół w Lekowie, zespół pałacowo-parkowy 
w Luberadzu, zespół podworski z drewnianym 
dworem z XIX w. w Malużynie.

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 
jest głównym organizatorem Subregio-
nalnych Targów Edukacji i Pracy (w 2012 
roku odbyła się czwarta edycja impre-
zy), przygotowywanych wiosną, z myślą  
o młodzieży szkół gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, która staje przed wybo-
rem kierunku szkoły średniej czy studiów 
na uczelni wyższej lub podjęciem pracy. 

Powiat ciechanowski w 2009 roku na-
wiązał współpracę partnerską z mołdaw-
skim miastem Causeni, jest współorgani-
zatorem Mazowieckich Spotkań Mediów 
Lokalnych oraz organizatorem wielu im-
prez i przedsięwzięć kulturalnych o za-
sięgu regionalnym. Powiatowa jednostka 
kultury organizuje każdego roku Koncert 
Noworoczny Gala, który jest przeglądem 
osiągnięć kulturalnych na terenie powiatu.

Nasz „towar eksportowy”, czyli Ludowy Zespół  
Artystyczny Ciechanów podczas występu na Gali 2012 

Subregionalne Targi Edukacji i Pracy  
są doskonałą okazją dla młodzieży do zapoznania się  

z ofertą edukacyjną szkół i uczelni

W dwusetną rocznicę urodzin patrona oraz z okazji 100-lecia istnienia szkoły odbędzie się  
XIII Zjazd Koleżeński Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie.  

W dniach od 22 do 24 czerwca br. w spotkaniu weźmie udział blisko czterystu wychowanków najstarszej ciechanowskiej szkoły. 
Udział w nim zapowiedzieli m.in. goście z Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii. 

Będą wśród nich wybitni przedstawiciele kultury, nauki i polityki, którzy szkołę średnią kończyli właśnie w Ciechanowie,  
m.in.: prof. Jerzy Bralczyk, prof. Andrzej Rzepliński, gen. Piotr Czerwiński, prof. Tomasz Nałęcz, dr hab. Zbigniew Siemiątkowski.

W ciągu trzech dni, dla uczestników przygotowano wiele atrakcji – spotkań oficjalnych, towarzyskich i kulturalnych. 

Program Zjazdu przedstawia się następująco.
– piątek      – 22 czerwca – rozpoczęcie Zjazdu – godz. 11.00 – na terenie I LO, piknik,
– sobota     – 23 czerwca – msza św. w parafii św. Tekli (klasztorku), spotkania towarzyskie, obiad, bal,
– niedziela – 24 czerwca – spacer po Ciechanowie, spotkania towarzyskie, obiad pożegnalny. 

Wychowankowie „Krasiniaka”
spotkają się na zjeździe asolwentów

Gospodarzem Zjazdu będzie I Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Zygmunta Krasińskiego. To szkoła o stuletniej tra-
dycji, utworzona z połączenia Państwowego Gimnazjum 
Męskiego Filologicznego (istniejącego od 1918 roku) i Pry-
watnego Gimnazjum Żeńskiego. Pierwsze matury w obu 
(jeszcze niepołączonych) szkołach wydano w roku 1921, a 
w ich dziesiątą rocznicę odbył się I Zjazd Wychowanków. 

I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego 
jest szkołą, która na trwałe wpisała się w historię miasta 
i wciąż odgrywa znaczącą rolę edukacyjną i kulturotwór-

czą. Liceum szczyci się licznym gronem wybitnych absol-
wentów,  odgrywających ważne role w kraju i poza jego 
granicami. Młodzież I Liceum ma szerokie możliwości roz-
wijania swoich zainteresowań. W szkole  działają koła zain-
teresowań, teatr, szkolny zespół muzyczny, prowadzone są 
zajęcia UKS. Potwierdzeniem efektywnej pracy szkoły są 
sukcesy uczniów: wysokie lokaty na olimpiadach i konkur-
sach przedmiotowych oraz bardzo wysoki procent absol-
wentów kontynuujących naukę na poziomie akademickim 
w trybie dziennym.

Absolwenci i goście, którzy przyjadą do grodu nad Łydynią, będą mogli zwiedzić 
zabytki ziemi ciechanowskiej i poznać charakter malowniczego powiatu ciechanowskiego

ciąg dalszy na str. 6



  

Samorząd powiatowy od kilku lat z powodzeniem realizuje, określoną  
w „Strategii rozwoju powiatu ciechanowskiego do roku 2020”, politykę in-
westycyjną. Jej wymierne efekty dotyczą przede wszystkim modernizacji in-
frastruktury drogowej, ale także infrastruktury społecznej oraz przedsięwzięć  
w zakresie systemu ratownictwa. 

Jedna z dróg Ościsłowo-Ojrzeń, przebudowana na terenie powiatu ciechanowskiego 

W ciągu minionych pięciu lat przebudowano ponad 160 km dróg powia-
towych, kilka mostów i innych obiektów drogowych. W Ciechanowie doty-
czy to m.in. ulicy Kraszewskiego oraz Mostu 3 Maja, a na obszarze powiatu 
m.in. dróg z Ciechanowa do Gołotczyzny, do Opinogóry i do Modły oraz drogi 
Ojrzeń-Gąsocin. Zmodernizowany został basen w Domu Pomocy Społecznej 
„Kombatant”, a w ramach I etapu prac obejmujących przebudowę boisk przy-
szkolnych w I Liceum Ogólnokształcącym, wybudowany został nowoczesny 
kort tenisowy i boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych. 

Boisko wielofunkcyjne przy I LO jest nowoczesne i pozwala młodzieży 
na uprawianie gier zespołowych

Rozpoczęto również prace modernizacyjne w gmachu Powiatowego Cen-
trum Kultury i Sztuki. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 
wyposażona została w najnowocześniejszy sprzęt ratowniczy. W ciągu kilku 
ostatnich lat wyremontowane zostały budynki wszystkich szkół ponadgimna-
zjalnych. Wyremontowano też budynek domu dziecka i pogotowia opiekuń-
czego (Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Socjalizacyjna) oraz placówki 
prowadzącej nauczanie specjalne (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy). Należy podkreślić, że samorząd powiatowy na ich realizację pozyskał 
liczące się środki zewnętrznego, finansowego wsparcia, przede wszystkim  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z samorządu województwa 
mazowieckiego oraz środków resortowych. Łączna wartość tych inwestycji to 
przeszło 60 mln zł. 

W pozyskiwaniu środków zewnętrznych powiat ciechanowski znajduje się 
w ścisłej czołówce województwa mazowieckiego, co zaowocowało zajęciem 
II miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin, prowadzonym od 
2003 roku przez Związek Powiatów Polskich.

Na terenie powiatu ciechanowskiego podejmowane są 
przedsięwzięcia dotyczące osób niepełnosprawnych.

Od 2008 roku realizowany jest program „Aktywność szansą 
na zatrudnienie i usamodzielnienie’’, za który powiat  został 
nagrodzony zaszczytnym tytułem „Samorząd równych szans”. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zakończyło właśnie re-
krutację uczestników do tegorocznego projektu, współfinan-
sowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Zespół rekrutacyjny ds. osób 
niepełnosprawnych do piątej edycji wyłonił grupę 50 osób, w 
tym: 30 niepełnosprawnych, 10 wychowanków, w wieku 18-25 
lat opuszczających zastępcze formy opieki i 10 wychowanków, 
w wieku 15-25 lat przebywających w rodzinach zastępczych i 
placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Osoby te są w wieku 
aktywności zawodowej, są zagrożone wykluczeniem społecz-
nym, korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, są bezro-
botne, nieaktywne zawodowo lub zagrożone utratą pracy. 

* * *
W powiatowej jednostce kultury – Centrum Kultury i Sztu-

ki, w styczniu 2012 roku otwarta została pierwsza w świecie 
Galeria Sztuki im. Bolesława Biegasa, wybitnego rzeźbiarza, 
urodzonego w pobliskim Koziczynie. Obecnie planowany jest 
kapitalny remont budynku PCKiSz. 

Prace B. Biegasa, wybitnego rzeźbiarza i malarza, 
mogli oglądać mieszkańcy miasta i regionu

Przygotowała: Barbara Tokarska-Wójciak
rzecznik prasowy starosty ciechanowskiego

Nasze dane adresowe
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7
tel. (0 23) 672 34 85, tel /fax (0 23) 672 29 45
www.ciechanow.powiat.pl, http://stciechanow.bip.org.pl
e-mail: starostwo@ciechanow.pl

Wychowankowie „Krasiniaka” spotkają się na zjeździe asolwentów
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Mamy laureata 
Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie może pochwalić się znacznymi sukcesami swoich uczniów i nauczycieli. Każdego 
roku uczniowie Technikum Budowlanego uczestniczą w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, której organizatorem jest  
Politechnika Warszawska – wydział Inżynierii Lądowej. W tegorocznej XXV edycji olimpiady uczeń klasy IV – Łukasz Piotrak,  
podczas eliminacji centralnych, które odbyły się w kwietniu w Bytomiu uzyskał tytuł laureata Olimpiady. Szkoła znalazła się w czo-
łówce szkół w Polsce kształcących w zawodzie technik budownictwa. W województwie mazowieckim w klasyfikacji szkół, placówka 
zajęła 4 lokatę na 21 szkół biorących udział w tej rywalizacji.

Zespół Szkół Technicznych oferuje różne formy zdobywania wiedzy (oprócz 
tradycyjnych). Bardzo ciekawą formą zajęć są prezentacje teoretyczno-praktyczne, 
na które zapraszani są przedstawiciele firm produkujących materiały budowlane. 
16 kwietnia 2012 r. takie zajęcia na temat swoich wyrobów (elementy ścienne z ce-
ramiki) dla klasy IV i III Technikum Budownictwa przeprowadzili przedstawiciele 
firmy Wienerberger. 

Szkoła współpracuje z Politechniką Warszawską – filią w Płocku. 11 kwiet- 
nia br. klasa IV i II Technikum Budownictwa uczestniczyła w badaniach wytrzy- 
małościowych stali, które zaprezentowali pracownicy politechniki na terenie  
uczelni płockiej. 

Uczniom proponowane są ciekawe formy kształcenia zawodowego, kadra dba 
o to, aby przybliżyć wiedzę teoretyczną do praktyki, mieć kontakt z uczelniami 
technicznymi, rozwijać zainteresowania wychowanków związane z wybranym kie-
runkiem kształcenia.

Gratulujemy Piotrowi i życzymy kolejnych sukcesów w następnych olimpia-
dach.

Red.
Łukasz Piotrak (trzeci od prawej) 

– laureat XXV Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Monika Rykowska – uczennica Zs nr 2 - laureatką dwóch olimpiad

Monika Rykowska uczennica klasy III tg Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Ciechanowie, w etapie okręgowym zajęła 5 miejsce w XVI edy-
cji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności, co pozwoliło jej reprezentować szkołę w eliminacjach centralnych olimpiady. Tegoroczna edycja 
odbywała się w dniach 22-24 marca 2012 r. w Toruniu. Od 10 lat uczniowie Technikum nr 2, w zawodzie technik organizacji usług gastronomicz-
nych, uczestniczą w etapie Centralnym Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności odnosząc sukcesy naukowe, uzyskując tytuł 
finalisty lub laureata olimpiady. Otwiera to drogę do dalszej Edukacji bez postępowania rekrutacyjnego na 20 uczelniach państwowych w kraju. 

Monika uczestniczyła też w Olimpiadzie 
Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olszty-
nie. Po przejściu eliminacji szkolnych, zakwali-
fikowała się do etapu okręgowego. Na Uniwer-
sytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, 
gdzie odbywał się etap okręgowy – w 9 blokach 
tematycznych w tym żywienie człowieka i go-
spodarstwo domowe – zajęła 1 miejsce i możli-

wość uczestnictwa w eliminacjach centralnych, 
które odbędą się w Miętnem k. Garwolina  
(1-2 czerwca 2012 r.). Zdobycie I miejsca po-
zwoliło uzyskać jej tytuł finalisty i będzie ona 
zwolniona z części pisemnej egzaminu po-
twierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Sukces Moniki Rykowskiej jest kolejnym  
dowodem na bardzo dobre przygotowanie 

młodzieży w Technikum nr 2 do egzaminów 
zewnętrznych oraz daje możliwość spełnienia  
i realizowania pasji i zainteresowań. Życzymy 
Monice zajęcia I miejsca w etapie centralnym, 
aby zachować tradycję lat ubiegłych, w których 
uczniowie tej szkoły też zdobywali I miejsca, 
jako laureaci. 

Red.

W tej edycji Olimpiady Historycznej pojawiła 
się możliwość wyboru nowej specjalności: „Losy 
Polaków na Wschodzie po 17 września 1939”. Jest 
to niezwykle ciekawy okres historii, rzutujący na 
współczesne stosunki z naszymi wschodnimi sąsia-
dami, a jednocześnie wciąż słabo zbadany. Bartek 
właśnie taką specjalność wybrał. Do eliminacji cen-
tralnych zakwalifikowało się zaledwie 6 uczniów z 
tego tematu. Bartosz jeszcze nie wie, jak wykorzysta 
„indeks”, który dał mu tytuł laureata, ale prawdo-
podobnie będzie studiował historię na UW lub UJ.  
Natomiast Katarzyna Goździewska uzyskała tytuł 
finalistki XXXVII Olimpiady Historycznej w spe-
cjalności uważanej za najtrudniejszą na tej Olimpia-
dzie – „Starożytność”. Kasia swój sukces odniosła 
już w klasie drugiej, w tym roku ukończyła szkołę 
z najwyższą średnią w swojej klasie (5,28). Kasia jest 
humanistką w renesansowym znaczeniu, interesuje 
się historią, geografią, teatrem, operą i musical’em. 
Swoją przyszłość wiąże ze studiami na Uniwersyte-
cie Jagiellońskim. Szerokie zainteresowania i uzdol-
nienia powodują, że wciąż jeszcze nie zdecydowała 
czy będzie to historia, geografia, czy też filologia. 
Szkoła może się pochwalić także innymi finalistami 

olimpiad. Agnieszka Milewska, uczennica drugiej 
klasy uzyskała tytuł finalistki XLI Olimpiady Lite-
ratury i Języka Polskiego. Pracę badawczą pisała na 
temat: „Źródła i granice pesymizmu w powieści po-
etyckiej polskiego romantyzmu”. I jak sama mówi, 
temat doskonale odzwierciedla jej zainteresowania 
literaturą. Ostatnio w sposób szczególny interesuje 
się Miłoszem i jego sposobem pojmowania historii 
narodu, a także szeroko pojmowaną kulturą jako 
ogółem działalności człowieka i jej antynomią wo-
bec natury. Lubi historię, teatr i muzykę. Agnieszka 
zamierza studiować na elitarnym MISH-u (Między-
wydziałowych Indywidualnych Studiach Humani-
stycznych) na UW lub UJ. Takie studia pozwolą jej 
na rozwijanie szerokich zainteresowań i uzdolnień. 
Warto zaznaczyć, że troje tegorocznych olimpijczy-
ków to uczniowie tej samej klasy humanistyczno-
-prawnej.

W innych dziedzinach wyróżnili się także: 
Mariusz Tyszkiewicz, który w zawodach ogólno-
polskich XLI Olimpiady Biologicznej otrzymał ty-
tuł laureata. Mariusz, jako jedyny z województwa 
mazowieckiego, uzyskał ten tytuł. Poza pięcioma 
tegorocznymi absolwentami, tytuł finalisty Olim-

piady Informatycznej uzyskał uczeń klasy II Piotr 
Jarosz.

Warto podkreślić, że wszyscy olimpijczycy uzy-
skują wynik 100% na maturze z danego przedmiotu. 

Red. 

Olimpijczycy z I LO im. Z. Krasińskiego
przy odsłoniętej przez nich tablicy pamiątkowej  

i dębie „Zygmunt” 

Uczniowie „Krasiniaka” na podium olimpijskim
Olimpiada Historyczna cieszy się w Krasiniaku dużym zainteresowaniem, a od wielu lat szkoła odnosi w niej znaczą-

ce sukcesy. W tym roku Komitet Okręgowy zakwalifikował do drugiego etapu 11 uczniów, troje uzyskało wyróżnienie, ale 
największy sukces odniósł Bartosz Czajkowski, który został laureatem XXXVIII Olimpiady Historycznej. Bartek interesuje 
się przede wszystkim historią wojskowości i historią XX wieku. 



Odświeżamy nasze miasto 
–   o g ó l n o p o l s k i   p r o j e k t   a n t y n i k o t y n o w y

W spotkaniu, w siedzibie Sanepidu, uczestniczyli przedstawiciele samorządów z te-
renu powiatu, Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie, Specjalistycznego Szpitala 
Wojewódzkiego w Ciechanowie, uczelni i szkół pomaturalnych, spółdzielni mieszkanio-
wych oraz lokalnych mediów. 

Spotkanie prowadziła Wiesława Krawczyk – Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Ciechanowie, która podkreśliła, że chociaż palenie przestaje być modne nadal 
jest istotną przyczyną zgonów Polaków. Wymaga więc prowadzenia szeroko zakrojo-
nych działań edukacyjnych. Podobnie jak aktywne palenie, także bierna ekspozycja na 
dym tytoniowy jest niebezpieczna. Potwierdził to w swoim wystąpieniu lekarz Mirosław 
Kowalski – ordynator Oddziału Pulmonologicznego Specjalistycznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Ciechanowie. 

Ustawa z dnia 9 listopada 1995r o ochronie zdrowia przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych znowelizowana w 2010 roku wprowadziła szeroką ochro-
nę osób niepalących. Jednak przestrzeganie ustawy jest niepełne. Wymaga więc nagło-
śnienia – przede wszystkim tej tematyce poświęcony jest projekt. Zapisy znowelizowa-
nej ustawy przedstawił mec. Adam Olszewski; wyjaśnił również wątpliwości związane 
z interpretacją ustawy. Jest to szczególnie istotne w sytuacji, gdy odpowiednie służby 
– Straż Miejska, Policja oraz Inspekcja Sanitarna mają możliwość stosowania sankcji 
karnych w przypadku nieprzestrzegania zapisów ustawy. 

Założenia realizacji projektu przedstawiła Elżbieta Tomaszek – kierownik Sekcji 
Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, zachęcając jednocześnie zaproszonych gości 
do współpracy. 

Instytucje uczestniczące w spotkaniu zadeklarowały wsparcie działań antynikoty-
nowych w ramach projektu, podpisując listy intencyjne o współpracy. Taką deklarację 
złożyło 13 instytucji. 

Elżbieta Tomaszek (PSSE) Podpisanie deklaracji wsparcia działań antytytoniowych

Inauguracji kampanii dokonali: Wiesława Krawczyk – Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Ciechanowie, Leszek Goździewski – rzecznik prasowy Komendy 
Powiatowej Policji w Ciechanowie oraz Maria Rutkowska – dyrektor Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej Oddziału Regionalnego w Ciechanowie. Podczas inauguracyjnego 
spotkania wygłoszono referaty dla słuchaczy, które wygłosili: Elżbieta Tomaszek oraz 
Leszek Goździewski. W trakcie wykładu przedstawicielka sanepidu zaprezentowała 
słuchaczom zasady zdrowego stylu życia, a w szczególności: potrzebę prowadzenia ak-
tywności fizycznej – tak ważnej dla każdego z nas, jednak zdecydowanie niedocenia-
nej w wieku starszym, zasady racjonalnego odżywiania, sposoby zapobiegania urazom 
prowadzącym często do niepełnosprawności, zagrożenia związane z niekontrolowanym 
zażywaniem leków, potrzebę badań kontrolnych oraz możliwości wykonywania szcze-
pień ochronnych. Prawidłowy styl życia podnosi komfort naszego życia, ale również jest 
czynnikiem zapobiegającym wielu chorobom

Natomiast przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie mówił o 
oszustwach dokonywane na szkodę osób starszych. Prezentacja multimedialna na ten 
temat bardzo zainteresowała seniorów. Byli nieco zdziwieni tym, że jest tak wiele spo-
sobów, w jakie można oszukać każdego z nas, a dużo łatwiej starszego człowieka. Poli-
cjant apelował również o używanie elementów odblaskowych na drodze, które zapewnią 
seniorom bezpieczne spacery i powroty do domu. Uczestnicy spotkania otrzymali infor-
macje dotyczące zachowania seniora przy próbach oszustwa i numerach telefonów pod 
którymi można uzyskać pomoc policji. Słuchacze mieli też możliwość skorzystania z 
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Każdy senior otrzymał ulotkę zawierającą podsta-
wowe informacje na temat bezpiecznych zachowań. Wydanie specjalnej ulotki wsparł 
Starosta Ciechanowski. 

W najbliższym czasie przedstawiciele sanepidu i policji wyruszą w teren, aby spo-
tykać się z seniorami. W ramach kampanii zorganizowane zostaną spotkania w klubach 
seniora w gminach powiatu ciechanowskiego.

Red.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie L. Goździewski  
mówił o oszustwach dokonywanych na szkodę osób starszych

Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzony przez Towarzystwo Wiedzy 
Powszechnej w Ciechanowie był 25 kwietnia br. miejscem inauguracji Kam-
panii „Bezpieczny i zdrowy senior”. Na terenie powiatu ciechanowskiego 
organizatorem kampanii jest Komenda Powiatowa Policji oraz Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny. Kampania jest elementem działań woje-
wódzkich prowadzonych pod patronatem wojewody mazowieckiego. Jej ce-
lem jest zmniejszenie liczby przestępstw popełnianych na osobach starszych, 
ochrona konsumentów seniorów oraz promocja zdrowego stylu życia. 

Spotkanie członków Koła Polskiego Związku Niewidomych w Ciecha-
nowie z przedstawicielami władz miasta i powiatu odbyło się 11 kwiet-
nia w budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Jego celem było 
przedłożenie informacji o głównych problemach osób niewidomych i sła-
bowidzących i jednoczesne wskazanie działań zmierzających do osiągnię-
cia pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób niewidomych i słabo-
widzących.

Koło Polskiego Związku Niewidomych obecnie zrzesza 120 osób z niepełnospraw-
nością wzrokową z powiatu ciechanowskiego. Niewidomi stanowią 4% ogółu osób nie-
pełnosprawnych w powiecie, ale na terenie miasta i powiatu jest znacznie więcej takich 
osób. Barierą w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym jest dla nich m.in. brak asy-
stenta osoby niepełnosprawnej.

Na spotkaniu osoby słabowidzące sugerowały potrzebę dostosowania miasta do ich 
potrzeb poprzez: zastosowanie taśm o kolorach kontrastowych (żółtych) na krawężni-
kach, dostosowanie budynków użyteczności publicznej poprzez oznakowanie schodów, 
poprawę stopnia bezpieczeństwa użytkowania drób publicznych na terenie miasta po-
przez zastosowanie udźwiękowienia istniejących sygnalizacji świetlnych na przejściach 
dla pieszych, dostosowanie środków komunikacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych 
poprzez przeszkolenie kierowców w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych wzro-
kowo, zainstalowanie informacji dźwiękowej wewnętrznej i zewnętrznej oraz czytelne 
oznakowanie autobusów, jak też przystanków, zamieszczanie rozkładów jazdy autobu-
sów napisanych większą czcionką i umieszczenie ich na wysokości umożliwiającej od-
czytanie ich przez osoby słabowidzące.

W zakresie edukacji osoby niewidome i słabowidzące dostrzegają potrzebę działań 
informacyjnych, mających na celu podnoszenie świadomości społecznej uczniów szkół 
w zakresie znajomości problemów osób niepełnosprawnych oraz przekazanie informa-
cji, umiejętności i zasad pomocy osobom niewidomym i słabowidzącym w różnych sy-
tuacjach.

Członkowie Koła wyrazili potrzebę oferty PCKiSz dla osób z niepełnosprawnością 
wzrokowo tj. wyświetlenie filmu z audiodeskrypcją.

Miłym akcentem dla uczestników spotkania było otrzymanie pozytywnej informa-
cji dotyczącej rehabilitacji zdrowotnej tj. skorzystania z dofinansowania do turnusów 
rehabilitacyjnych, jak również rehabilitacji społecznej: dofinansowania do sprzętu reha-
bilitacyjnego w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się.

Działaniom na rzecz osób niewidzących i słabowidzących patronuje starosta cie-
chanowski.

BTW

Osoby niewidome i słabowidzące borykają się z wieloma problemami. Wiele z nich moż-
na rozwiązać przy dużym wsparciu ze strony samorządów i organizacji pozarządowych 

W trosce o seniorów rozpoczęła się 
Kampania „Bezpieczny i zdrowy senior”

Rozmawiano o problemach
osób niewidomych i słabowidzących

Spotkanie związane z realizacją ogólnopolskiego projektu „Odświeżamy nasze miasta”, koordynowanego przez Inspekcję Sanitarną, 
odbyło się 12 kwietnia br. w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie. Do udziału w akcji zostali zaproszeni przed-
stawiciele instytucji i organizacji zainteresowanych działaniami antynikotynowymi. 



V I I I   M I Ę D Z Y N A R O D O W E   D N I 
KS. MACIEJA KAZIMIERZA SARBIEWSKIEGO 

Ważnym wydarzeniem literackim tegorocznych 
obchodów była promocja książki Teresy Kaczorowskiej 
„Maciej Kazimierz Sarbiewski SJ na Litwie”, będącej 
pokłosiem współpracy Academia Europaea Sarbieviana z 
miejscowością Kroże na Żmudzi. 

W niedzielę 13 maja, w kościele pw. św. Stanisła-
wa w Sarbiewie została odprawiona msza św. z udziałem 
parlamentarzystów, władz samorządowych i społeczności 
lokalnej. Przewodniczył jej biskup pomocniczy diecezji 
płockiej Roman Marcinkowski, który życzył organizato-
rom, aby dzięki obchodom Dni ks. M.K Sarbiewskiego 
dziedzictwo i pamięć o „polskim Horacym” były prze-
chowywane i kultywowane. – Największą siłą corocz-
nych obchodów są konkursy – uważa Teresa Kaczorow-
ska – organizatorka Dni Sarbiewskiego. – To, że jest tak 
wielu chętnych do udziału w konkursach, niełatwych, 
wymagających od uczestników wiedzy o baroku i księdzu 
Sarbiewskim uważam za największe osiągnięcie – wyzna-
je pomysłodawczyni całego przedsięwzięcia. A podczas 
tegorocznych obchodów rozstrzygnięto aż 4 konkursy: 
poetycki, recytatorski, krasomówczy i plastyczny. 

Laureatki VII Konkursu Plastycznego „O Laur Sar-
biewskiego”, wraz z przedstawicielami władz samorzą-
dowych wojewódzkich (B. Pszczółkowski – radny Sejmi-
ku WM) i powiatowych (A. Pawłowski – wicestarosta) 
oraz dyrektorem PCKiSz Teresą Kaczorowską i przewod-

niczącą jury F. Mazanowską

Na tegoroczne obchody Dni ks. M.K. Sarbiewskie-
go złożyły się: – I dnia (Sarbiewo–Baboszewo-Przasnysz-
-Czernice Borowe-Rostkowo-Płońsk) spotkania autorskie 
pisarzy i uczonych polskich i z zagranicy z czytelnikami 
Płońska, gm. Baboszewo, Przasnysza, Czernic Borowych 
i Rostkowa, Walne Zgromadzenie członków Academia 
Europaea Sarbieviana, promocja nowej  publikacji T. 
Kaczorowskiej „Maciej K. Sarbiewski SJ na Litwie”, 
rozstrzygnięcie VIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyc-
kiego „O Laur  Sarbiewskiego” (wyniki ogłosiło jury: o. 
dr Krzysztof Dorosz SJ (Toruń), dr Teresa Kaczorowska 
(Ciechanów), Igor Kantorowski (Płońsk), prezentacja na-
grodzonych wierszy przez Dariusza Jakubowskiego, kon-
cert Michała Bajora, wystawa fotografii Kazimierza Ko-
smali, noc Poetów oraz koncert muzyczny zespołu regio-

nalnego; II dnia (Sarbiewo-Pułtusk-Ciechanów) poznanie 
w Pułtusku miejsc związanych z M.K. Sarbiewskiem  
i P. Skargą, uroczystość w Muzeum Regionalnym w Puł-
tusku – wykład o długiej tradycji edukacyjnej jezuitów  
w Pułtusku (dr Radosław Lolo, Akademia Humanisty- 
czna im. A. Gieysztora) oraz prezentacja z badań arche-
ologicznych przy kolegium jezuickim w Pułtusku, w se-
zonie 2007 (archeolog Marzenna Kasprzycka z Warsza-
wy); w Ciechanowie – wykład prof. Eugeniji Ulčinaitė 
z Uniwersytetu Wileńskiego „Miejsce  geograficzne 
oraz ich poetycka refleksja w poezji Sarbiewskiego”  
(w zastępstwie Jej referat odczytała Bogusława Umińska 
z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie).

Teresa Piekarz emerytowana nauczyciela I LO  
im. H. Sienkiewicza w Płońsku bardzo żywiołowo odniosła 
się do wykładu Pani profesor Eugeniji Ulčinaitė. Znana  
w środowisku płońskim i w Sarbiewie (gdzie się urodziła 
i wychowała) polonistka uważa, że Litwini przywłasz-
czają sobie M.K. Sarbiewskiego. A przecież ten wybitny 
przedstawiciel baroku urodził się i wychował w Sarbie-
wie i często wracał tutaj, na ziemię mazowiecką i osobi-
ście i w poezji

Tego dnia w ciechanowskim Muzeum otwarta zo-
stała wystawa prac Rafała Jaworskiego „Dotknąć sacrum 
– w poezji, obrazie”, a później nastąpiło ogłoszenie wyni-
ków VII Konkursu Plastycznego „O Laur Sarbiewskiego” 
i otwarcie wystawy nagrodzonych prac (Galeria im. B. 
Biegasa, PCKiSz w Ciechanowie); 

Rafał Jaworski opowiada o powstawaniu ikon i obrazów 
oraz o swojej poezji

III dnia odbyły się: (Sarbiewo-Płońsk) rozstrzy-
gnięcie VII Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży 

„O Laur  Sarbiewskiego” – wystąpienia półfinalistów  
z płn. Mazowsza (wprowadzenie: prof. Elwira Busze-
wicz) oraz VI Konkursu Recytatorskiego dla uczniów 
szkół podstawowych z gm. Baboszewo (Szkoła Podsta-
wowa im. ks. M. K Sarbiewskiego w Sarbiewie), msza 
św. w intencji ks. M.K. Sarbiewskiego w kościele pw. 
św. Stanisława B. i M. oraz 600-lecie parafii, koncert po-
etycko-muzyczny w wykonaniu zespołu „Moja Rodzina” 
i aktora Ryszarda Bacciarellego (recytacja poezji M.K. 
Sarbiewskiego), a na zakończenie obchodów spacer po 
Sarbiewie. 

Wystawa prac, nagrodzonych w konkursie plastycznym 
prezentowana jest w holu Powiatowego Centrum Kul-
tury i Sztuki

Imprezy towarzyszące: V Festiwal Muzyki Baro-
kowej „Musica Sarbieviana” (kościół św. Maksymiliana 
Kolbe  w Płońsku), Akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: 
czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez akto-
ra  Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu Ciechanów,  
Publikacja poezji ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego 
w prasie, Stoiska z wydawnictwami poetycko-literackimi, 
Publikacja wygłoszonych prelekcji w „Ciechanowskich 
Zeszytach Literackich” nr 14/2012.

Jednym z organiza-
torów obchodów Dni Sar- 
biewskiego było Powia-
towe Centrum Kultury 
i Sztuki im. M. Konop-
nickiej w Ciechanowie, 
a wsparcia finansowego 
udzielił samorząd powiatu 
ciechanowskiego. 

Portret ks. M.K. Sarbiew-
skiego autorstwa Rafała 
Jaworskiego. Portret zo-
stał podarowany przez ar-
tystę Academii Europaea 
Sarbieviana

Od 11 do 13 maja br. na północnym Mazowszu odbywały się VIII Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza  
Sarbiewskiego pt. ,,Chrześcijański Horacy z Mazowsza’’. Jest to impreza kulturalna skupiającą wiele różnych inicjatyw 
na rzecz przypomnienia Polsce i Europie najwybitniejszego łacińskiego poety doby baroku, którego korzenie tkwią na 
mazowieckiej ziemi. Spotkania, odczyty, konkursy i prezentacje odbywały się w ośmiu miejscowościach, na terenie czte-
rech powiatów, m.in. w Płońsku, Pułtusku, Ciechanowie i  Sarbiewie.

Nagrody i wyróżnienia w VII Konkursie Plastycznym „O Laur Sarbiewskiego”
I nagroda – Dorota Zbrzeźna z Ciechanowa I nagroda – aparat fotograficzny
II nagroda – Osiecka z Ciechanowa II nagroda – aparat fotograficzny
III nagroda – Adrianna Teodorska z Gołymina III nagroda – aparat fotograficzny
Wyróżnienie – Katarzyna Orłowska z Ciechanowa – książka „Leksykon wiedzy szkolnej”
Wyróżnienie – Oliwia Adamkowska z Ciechanowa – album „Jak powstają krajobrazy”

Nagrodzeni w VIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „O Laur Sarbiewskiego”
I nagroda – Piotr Zemanek – Bielsko-Biała  
II nagroda – Paweł Kamza – Poznań  
III nagroda – Mirosław Puszczykowski – Mogilno (I,II,III – nagrody pieniężne)
Wyróżnienie – Agnieszka Marek – Bielsko-Biała
Wyróżnienie – Edyta Wysocka – Miastko
Wyróżnienie specjalne za wiersz o Płońsku  – Wiktor Golubski  – Ciechanów

Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego zainicjowane zostały w 2005 
r. z okazji 410. rocznicy jego urodzin. Zamiarem organizatorów było przypo-
mnienie wielkiego poety, którego papież Urban VIII w 1623 r. uwiecznił Waw-
rzynem Poetyckim. Jezuita ks. Maciej Kazimierz Sarbiewski (1595-1640) był 
uczonym, profesorem Akademii Wileńskiej, kapelanem i doradcą króla Wła-
dysława IV Wazy w latach 1635-1640. Urodził się w Sarbiewie koło Płońska, 
jednak na rodzinnej ziemi przez wiele lat był zapomniany. Jego pamięć jest 

żywa w innych krajach np. na Litwie czy w krajach Europy zachodniej. Po 
ósmej edycji polskich obchodów, możemy śmiało powiedzieć, że „Chrześci-
jański Horacy z Mazowsza” nie jest już zapomnianym poetą. 

Spotkaniom patronują: Marszałek Sejmu RP, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego oraz Biskup Płocki.

Barbara Tokarska-Wójciak



fotoreportaż

„Czerwony Kapturek” 
Widowisko taneczne – 21 i 22 kwietnia

Organizatorzy: Stowarzyszenie Akademia Kultury,  
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie

Ponad 200 uczestników: aktorzy, tancerze i wokaliści, wzięli udział w wycieczce do 
magicznego lasu, w którym Czerwony Kapturek i jego przyjaciel Wilk szukali cudownego 
lekarstwa dla chorej Babci. Spotkają ich liczne przygody, a wszystko to w przepięknej 

scenerii, oprawionej żywiołową muzyką. 
Widowisko taneczne pt. „Czerwony kapturek” zostało  wystawione na deskach Powiatowego 
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie 21 i 22 kwietnia br., a zaprezentowały się w nim 

zespoły tańca: „Rewia Dziecięca”, „Funny” oraz młodzi utalentowani aktorzy.

„Czerwony Kapturek” 
Widowisko taneczne – 21 i 22 kwietnia

Organizatorzy: Stowarzyszenie Akademia Kultury,  
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie

Ponad 200 uczestników: aktorzy, tancerze i wokaliści, wzięli udział w wycieczce do 
magicznego lasu, w którym Czerwony Kapturek i jego przyjaciel Wilk szukali cudownego 
lekarstwa dla chorej Babci. Spotkają ich liczne przygody, a wszystko to w przepięknej 

scenerii, oprawionej żywiołową muzyką. 
Widowisko taneczne pt. „Czerwony kapturek” zostało wystawione na scenie Powiatowego 
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie w kwietniu br., a zaprezentowały się w nim 

zespoły tańca: „Rewia Dziecięca”, „Funny” oraz młodzi utalentowani aktorzy.

Spektakl był kolejnym projektem realizowanym przez powiatową jednostkę kultury 
i ciechanowskie stowarzyszenie Akademia Kultury. Wcześniej zaprezentowano już widowiska: „Zaginiony 

skarb”, „Młodzi, gniewni, pozytywni” i imprezę plenerową „Wrzuć na luz”. Warto podkreślić, iż są to 
przedstawienia przygotowane niezwykle profesjonalnie i własnymi siłami ciechanowskich młodych 

artystów, którzy na co dzień pracują pod opieką wybitnych choreografów, m.in. Jolanty Szlagowskiej, 
Edyty Bojkowskiej-Kolak czy gościnnie Rafało Sawko.  

BTW

Foto: Alicja Gąsiorowska


