
Miejsca najbardziej niebezpieczne 
w mieście i powiecie, brak rozsądku kie-
rowców w  poruszaniu się po drogach, 
brak szacunku dla rowerzystów, dzikie 
zwierzęta wchodzące do miasta, to głów-
ne zagadnienia, jakie poruszone zostały 
podczas debaty społecznej poświęconej 
tematyce bezpieczeństwa, która odbyła 
się 25 lutego br. w  sali konferencyjnej 
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 

Zdaniem Komendanta Powiatowego 
Policji mł. inspektora Grzegorza Grabow-
skiego, w  powiecie ciechanowskim pod 
względem bezpieczeństwa jest lepiej, niż 
w  latach ubiegłych. Liczba przestępstw 
spada, zarówno tych drobnych, najbardziej 
uciążliwych - kradzieży, włamań, uszko-
dzeń mienia, kradzieży samochodów, ale 
i  poważniejszych, w  tym przestępstw go-
spodarczych. Wzrosła jednak liczba uszko-

dzenia zdrowia, rozbojów, bójek i  pobić. 
W  2015 roku odnotowano ponad 1200 
różnego rodzaju zdarzeń.        

Szczególną skuteczności wykazali się 
ciechanowscy policjanci w  zatrzymaniu 

przestępców, wyłudzających pieniądze od 
starszych osób, metodą na tzw. „wnuczka”. 
Zatrzymano 7 oszustów, a uratowane w ten 
sposób mienie obliczono na 200 tys. zł.     

Więcej str.8

Mieszkańcy powiatu 
rozmawiali o bezpieczeństwie

Zgłaszane zagadnienia dotyczyły różnych tematów. Łukasz Kapczyński członek Zarządu Powiatu  
mówił o problemie dzikich zwierząt wchodzących na teren miasta

Biegiem ulicznym pn. „Tropem Wil-
czym” rozpoczęły się w  Ciechanowie 
obchody Narodowego Dnia Pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych. Różnego rodzaju spo-
tkania, apele, konkursy, prezentacje fil-
mów o żołnierzach niepodległościowego 
podziemia trwały trzy dni (od niedzieli 
28 lutego do wtorku 1 marca). Głównym 
punktem uczczenia pamięci bohaterów, 
był w Ciechanowie apel poległych i zło-
żenie kwiatów pod tablicą na budynku 
dawnego UB, przy ul. 11 Pułku Ułanów 
Legionowych.       

Więcej str. 12

Ciechanów uczcił Żołnierzy Wyklętych

Warta honorowa pod tablicą upamiętniającą prześladowanych i pomordowanych żołnierzy podziemia
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25 stycznia - W Instytucie Pamięci Naro-
dowej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 
21-25 odbyło się spotkanie na temat: Studium 
tyranii. Archiwum ciechanowskiego gestapo. 
Było to kolejne z  serii tzw. laboratorium ar-
chiwalne, na którym zaprezentowane były in-
formacje Biura Udostępniania i  Archiwizacji 
Dokumentów IPN, w  tym przypadku doty-
czące wspomnianego archiwum. Na spotkanie 
przybyło prawie 100 osób zainteresowanych 
tematem. W dyskusji o działalności Tajnej Po-
licji Państwowej III Rzeszy (Gestapo) na tere-
nie Ciechanowa, Płocka i pozostałych terenów 
byłej rejencji ciechanowskiej, uczestniczyli: 
dr Zbigniew Ptasiewicz – prezes CTN, autor 
książki Regierungsbezirk Zichenau. Rejencja 
ciechanowska 1939-1945 oraz Janusz Piwowar 
kierownik Centrum Udzielania Informacji 
o Ofiarach II Wojny Światowej. Spotkanie pro-
wadził Andrzej Pieczunko – zastępca dyrekto-
ra pionu archiwalnego IPN.

* * *
1 lutego - Po raz kolejny absolwenci ciecha-

nowskiego Liceum Ogólnokształcącego orga-
nizują Zjazd Koleżeński Wychowanków Gim-
nazjum i Liceum im. Zygmunta Krasińskiego 
w Ciechanowie. Czternasty zjazd odbędzie się 
od 24 do 26 czerwca br. w Ciechanowie. Roz-
pocznie się spotkaniem 24 czerwca, o  godz.  
11.00 w  „Krasiniaku” i  piknikiem plenero-
wym. Następnego dnia, o godz. 11.00 odpra-
wiona zostanie msza św. w „klasztorku’’, póź-
niej zaplanowano spotkania towarzyskie, 
obiad i  bal absolwentów. Zjazd zakończy się 
w  niedzielę spacerem po Ciechanowie, spo-
tkaniami towarzyskimi i  pożegnalnym obia-
dem. Koszty uczestnictwa wynoszą 280 zł od 
osoby. Kwotę należy wpłacać do dnia 31 maja 
2016 roku na konto Komitetu Organizacyj-
nego XIV Zjazdu, nr rachunku: 10 8213 0008 
3001 0021 8896 0001 w Polskim Banku Spół-
dzielczym, ul. 3 Maja 3, 06 – 400 Ciechanów 1, 
z podaniem dokładnego adresu zamieszkania 
oraz roku ukończenia szkoły. Na zjazd zapra-
szają dyrektor I  LO Marzanna Zmysłowska 
i  przewodniczący komitetu organizacyjnego 
Henryk Kuchalski. Sekretariat Zjazdu mieści 
się w I LO w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 66; 
e-mail: krasiniak@o2.pl;www.krasiniak.pl

* * *
1 lutego - Poseł Anna Cicholska zosta-

ła pełnomocnikiem Prawa i  Sprawiedliwości 
w  powiecie ciechanowskim. Do najważniej-
szych uprawnień pełnomocnika powiatowego 
należy między innymi reprezentowanie stano-
wiska PiS w sprawach powiatowych, ustalanie 
list kandydatów do rady powiatu oraz rady 
miasta, a także zawieranie porozumień koali-
cyjnych. Zaledwie tydzień wcześniej zmiana 

nastąpiła również na szczeblu okręgowym. 
Wieloletniego pełnomocnika okręgowego po-
sła Wojciecha Jasińskiego zastąpił senator Ma-
rek Martynowski.

* * *
15 lutego - W  Ciechanowie odbyła się 

premiera spektaklu teatralnego „Grube ryby” 
w  wykonaniu Teatru ”Rozmyty Kontrast”. 
Spektakl przygotowano z  okazji 4. rocznicy 
powstania grupy, a była to już dwunasta pre-
miera Teatru! Tym razem na warsztat wzię-
to inscenizację jednej z  najlepszych komedii 
Michała Bałuckiego - czołowego dramaturga 
pozytywizmu. Napisana w  1881 r. sztuka nie 
ma żadnych ambicji poza bawieniem widza. 
W  wiejskim dworku pana Onufrego Ciaput-
kiewicza bawią dwaj starzy kawalerowie - Wi-
stowski i Pagatowicz. Czas schodzi im mile na 
partyjkach w karty. Błogi spokój zakłóca jed-
nak wiadomość o nagłym przyjeździe Wandy - 
wnuczki i „oczka w głowie” Ciaputkiewiczów. 
Sztukę wyreżyserował Andrzej Liszewski, a na 
scenie wystąpili: Mikołaj Zelech – Onufry 
Ciaputkiewicz, Kinga Szpojankowska – Do-
rota, Małgorzata Klimczak – Wanda, Jarosław 
Leszczyński – Burczyński, Adrianna Betlińska 
– Helena, Kamil Szczyglak – Wistowski, Kon-
rad Dziliński – Henryk, Mateusz Trojanowski 
– Pagatowicz, Błażej Rosołowski – Filip.

* * *
16 lutego - Pies tropiący narkotyki, który 

został zakupiony dla policji przez samorząd 
miejski będzie nosił imię Szila. Zdecydowali 
o tym mieszkańcy powiatu podczas głosowa-
nia internetowego. Pomysłodawcą imienia 
był Gabriel Pszczółkowski – uczeń I  klasy 
Szkoły Podstawowej TWP. Zwycięzca kon-
kursu stanie się honorowym opiekunem Szili, 
otrzyma nagrodę rzeczową, a jego klasa weź-
mie udział w  pokazie z  psem i  lekcji profi-
laktycznej dotyczącej środków psychoaktyw-
nych. Pierwsze propozycje imienia dla suczki 
rasy owczarek belgijski wyszły od uczniów 
ciechanowskich szkół podstawowych. Spo-
śród 108 propozycji komisja składająca się 
z  przedstawicieli organizatorów konkursu, 
czyli Komendy Powiatowej Policji w Ciecha-
nowie i  Urzędu Miasta Ciechanów wyłoniła 
20. Zwyciężyło to imię, które w ankiecie opu-
blikowanej na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Ciechanów zdobyło najwięcej głosów. 
Imię Szila zdobyło prawie połowę wszystkich 
głosów (1335 głosów). Na drugim miejscu 
uplasowała się Hera (410 głosów), na trze-
cim Luna (303 głosy). W sumie oddano 2682 
głosy. Suczka rasy owczarek belgijski odbyła 
właśnie specjalistyczne szkolenie, podczas 
którego została nauczona wykrywania narko-
tyków. Zaczęła już służbę na terenie powiatu 

ciechanowskiego i ma za sobą pierwszą akcję, 
podczas której został zatrzymany 27-latek 
podejrzewany o posiadanie narkotyków oraz 
prowadzenie samochodu będąc pod wpły-
wem środków odurzających. Szila pomogła 
w przeszukaniu auta. Piesek zaznaczył miej-
sce, gdzie były puste już torebeczki. Najpraw-
dopodobniej wcześniej znajdowały się tam 
narkotyki.

* * *
25 lutego – W  Powiatowym Centrum 

Kultury i  Sztuki odbyło się XVIII Spotkanie 
a  Książką. Gościem wieczoru był Kazimierz 
Henryk Orłoś, który zaprezentował swoją 
książkę „Dzieje dwóch rodzin”.  Pisarz urodził 
się w Warszawie. Jest także scenarzystą filmo-
wym i telewizyjnym, dramaturgiem, autorem 
słuchowisk radiowych, publicystą. Jako pisarz 
zadebiutował w  1958 opowiadaniem Dziew-
czyna z łódki opublikowanym w miesięczniku 
„Twórczość”. Na pracy literackiej skupił się 
w połowie lat 70-tych. W 1977 publikował wy-
łącznie poza cenzurą i angażował się w dzia-
łalność opozycyjną. Od 1981 współredagował 
w  podziemiu kwartalnik „Zapis”, następnie 
„Nowy Zapis” (1982-1983 – członek redakcji), 
w latach 80. publikował także w „Kulturze Nie-
zależnej” (1987-1989), paryskiej „Kulturze” 
i w londyńskim „Pulsie”. W latach 1988-1994 
współpracował z  Rozgłośnią Polską Radia 
Wolna Europa. Po upadku PRL współpraco-
wał z tygodnikiem „Solidarność”, „Gazetą Wy-
borczą”, „Rzeczpospolitą”, „Życiem” i  „Gazetą 
Polską”. Powrócił do współpracy z  Polskim 
Radiem i Telewizją Polską. Był członkiem ka-
pituły Nagrody Literackiej im. Józefa Mackie-
wicza, lecz wystąpił z niej w 2006 w proteście 
przeciwko antysemickim wystąpieniom jej 
sekretarza Stanisława Michalkiewicza. Spo-
tkanie w Ciechanowie poprowadziła dr Teresa 
Kaczorowska.

* * *
29 lutego – W  Ciechanowie odbył się 

niezwykły koncert pt. „Nie przejdziemy do 
historii”. Piosenki znane i  lubiane w  nowych 
aranżacjach wykonali niezwykli artyści: mu-
zycy - Jan Gajewski (bas), Bogdan Rynkowski 
(perkusja), Andrzej Kaluszkiewicz (klawisze), 
Wiesław Szczechowicz (gitara), Maciej Ostro-
mecki (perkusja), Jan Lipski (gitara), Robert 
Pałka (klawisze), Darek Marcinkiewicz (gi-
tara), Tadek Napierski (gitara), Marek Sykut 
(perkusja), Wojciech Jabłoński (klarnet), Ma-
ciek Łaniewski i  Olek Hernik (instrumenty 
perkusyjne) oraz wokaliści - Marek Łaniew-
ski, Alicja Markiewicz, Julita Osęka, Katarzy-
na Milewska. W  sali widowiskowej PCKiSz, 
wypełnionej po brzegi usłyszeliśmy m.in: Sen 
o Warszawie, Biała flaga, Jaskółka i wiele in-
nych…

BTW

Wydarzyło się:
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Jedenasta sesja, w  piątej kadencji Rady Po-
wiatu Ciechanowskiego, odbyła się 25 stycz-
nia 2016 roku w  Starostwie Powiatowym 
w  Ciechanowie. Radni zapoznali się m.in. 
z  ofertą kulturalną powiatowych jednostek 
kultury oraz przyjęli dwie uchwały.

Głównym punktem obrad było zapozna-
nie się z  ofertą kulturalną instytucji kultury 
na 2016 rok. Bogatą ofertę imprez, koncertów, 
festiwali i spotkań z ciekawymi ludźmi przed-

stawiły dyrektorki powiatowych jednostek kul-
tury: Powiatowej Biblioteki Publicznej – Teresa 
Sadowska i  Powiatowego Centrum Kultury 
i Sztuki – dr Teresa Kaczorowska.

Podczas sesji, tradycyjnie po stwierdzeniu 
prawomocności i otwarciu obrad, przewodni-

czący przedstawił porządek obrad, który radni, 
podobnie jak protokół z poprzedniej sesji Rady 
Powiatu, przyjęli jednomyślnie. Sprawozda-
nie starosty z  działalności Zarządu Powiatu 
w okresie między sesjami przedstawił szef Za-
rządu Sławomir Morawski.

Następnie z  życzeniami dobrego roku dla 
samorządu powiatowego wystąpiła posłanka 
ziemi ciechanowskiej Anna Cicholska. Pani 
poseł krótko poinformowała radnych o  usta-
wach, nad którymi pracują obecnie posłowie 
na Wiejskiej.

Interpelacje i  zapytania, które przedstawi-
li radni, dotyczyły: złego stanu technicznego 
budynków: drewnianego przy dworcu PKP, 
dawnego młyna przy ul. Małgorzackiej i  ka-
mienicy przy ul. Sierakowskiego, co wiąże się 
z zagrożeniem bezpieczeństwa dla ludzi (radna 
Ewa Gładysz); podświetlenia pomnika Marii 
Konopnickiej w parku Jej imienia, co wpływa 
na wizerunek promocyjny miasta (radny Sta-
nisław Kęsik) oraz popularności bezpłatnych 
punktów pomocy prawnej, które działają od  
1 stycznia br. (radny Wiesław Balcerzak). 

W  odpowiedzi na interpelacje starosta 
Sławomir Morawski poinformował, że nie-
bezpiecznymi obiektami zajmie się Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego Anna Gut-
kowska, która zaraz potem wyjaśniła radnym, 
że wszystkie trzy obiekty są już w sferze zain-
teresowania Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. Budynki dawnego baru i  kina 
Promień przy dworcu PKP nie mogą zostać 
rozebrane mają zostać zagospodarowane przez 
samorząd miejski podczas porządkowania 
tej części miasta. Dawny młyn przy ul. Mał-
gorzackiej w  Ciechanowie był zabezpieczony 
przed dewastacją, a  obecnie czeka na decyzje 
pozwalającą na jego rozbiórkę. Bardziej skom-
plikowana jest sytuacja kamienicy przy ul. Sie-
rakowskiego, gdyż nie ma ona ustanowionego 
prawnego właściciela i  dochodzenie praw bu-

dowlanych jest tutaj utrudnione – wyjaśniła 
Anna Gutkowska. 

Prośba radnego S. Kęsika o  podświetlenie 
pomnika pisarki związanej z naszym miastem 
zostanie przekazana do samorządu miejskiego, 
gospodarza tego terenu. Odnośnie do zapytania 
o działalność bezpłatnych punktów prawnych, 
starosta poinformował, iż w  ciągu miesiąca 
nie było sygnałów o  problemach w  ich funk-
cjonowaniu. A popularność tej formy pomocy 
prawnej zostanie oceniona już po miesiącu ich 
działalności.

Radni podczas styczniowej sesji rozpatrzy-
li także sprawozdanie Starosty Ciechanow-
skiego z  działalności Komisji Bezpieczeństwa 
i  Porządku za 2015 rok oraz podjęli uchwały 
w sprawach:

- przyjęcia programu polityki zdrowotnej 
pn. „Edukacja przyszłych rodziców w  Szkole 
Rodzenia”,

- rozpatrzenia skargi A.K. na działalność 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego „ w zakre-
sie zawartych umów najmu z dn. 20.05.2015 r.”.

Pierwsza z  uchwał została przyjęta jedno-
myślnie, natomiast za uznaniem skargi za bez-
zasadną głosowało 15 radnych, a pięcioro rad-
nych wstrzymało się od głosu.

W  punkcie sesji dot. wolnych wniosków 
i  zapytań, radny Waldemar Wardziński na-
wiązał do dyskusji, która toczy się wśród sa-
morządowców na temat nowego podziału 
administracyjnego kraju, a w tym i Mazowsza 
oraz  wydzieleniu nowej stolicy województwa 
mazowieckiego. Radny zwrócił się z prośbą do 
władz powiatu o uzyskanie szczegółowej infor-
macji dotyczącej zagadnienia.

Radny Stanisław Kęsik podziękował dyrek-
torom, nauczycielom i  uczniom szkół zawo-
dowych, prowadzonych przez powiat za dobre 
wyniki nauczania w  swoich dziedzinach, co 
dało szkołom bardzo dobre lokaty w  ogólno-
polskich rankingach szkół.

Obradowali radni powiatu ciechanowskiego

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Cie-
chanowskiego poświęcona podjęciu uchwały 
o zamiarze likwidacji Zespołu Placówek Oświa-
towych w Ciechanowie odbyła się 22 lutego br. 
tradycyjnie w  Starostwie Powiatowym w  Cie-
chanowie. Sesję zwołał Zarząd Powiatu, a  do-
tyczyła ona likwidacji jednostki, mieszczącej się 
przy ul. 17 Stycznia 9. 

Podczas dyskusji swoje uwagi o  zamiarze 
likwidacji jednostki zgłosili radni i  młodzież, 
obecnie mieszkająca w Internacie. Jej przedsta-
wiciele złożyli petycję w tej sprawie.

Radni większością głosów przyjęli uchwa-
łę. Za jej przyjęciem głosowało 15 radnych, 3 
głosy były przeciwne, a dwoje radnych wstrzy-
mało się od głosu. 

Przypomnijmy, że Zespół Placówek 
Oświatowych został powołany w  2012 roku. 

W  jego skład weszły: Zespół Burs Szkolnych 
i  Szkolne Schronisko Młodzieżowe, przenie-
sione z  I  Liceum Ogólnokształcącego. Pla-
cówka zapewnia zakwaterowanie uczniom 
uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez powiat ciechanowski. 
Uczniów jednak ubywa. Dane pokazują, że 
liczba uczniów mieszkających w  internacie 
spada z  roku na rok. Jednocześnie zmniejsza 
się subwencja oświatowa na ten cel. W  ciągu 
trzech lat (2012-2015) dofinansowanie z  bu-
dżetu powiatu wyniosło poza wyliczoną sub-
wencją - 1 511 786 zł. W 2016 roku konieczne 
dofinansowanie wyniosłoby 600 tys. zł. Zespół 
Placówek Oświatowych zatrudnia 5 nauczycie-
li, w tym troje w pełnym wymiarze godzin oraz 
16 pracowników obsługi.

Jak zapewniają władze powiatu, młodzież 

chcąca mieszkać w  internacie znajdzie za-
kwaterowanie w  innej placówce, wchodzącej 
w skład Zespołu Szkół nr 2 przy ul. Orylskiej. 
Zdaniem wicestarsty Andrzeja Pawłowskie-
go planowana likwidacja Zespołu Placówek 
Oświatowych nie ograniczy dostępności do 
miejsc noclegowych. W internacie przy Oryl-
skiej, w 30 pokojach, można zakwaterować 80 
osób. Pracuje tam również wykwalifikowana 
kadra opiekunów i  wychowawców, a  bursa 
szkolna posiada też świetlicę, salę rekreacyjną, 
pralnię i nowoczesną kuchnię - podkreślił wi-
cestarosta. 

Opinię w  sprawie zamiaru likwidacji pla-
cówki wydały już związki zawodowe, samo-
rząd powiatowy czeka jeszcze na stosowną opi-
nię od Kuratorium Oświaty w Ciechanowie.

BTW

Radni obradowali także w lutym
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1. 25 stycznia 2016 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)

1) Zapoznanie się z ofertą kulturalną powiatowych instytu-
cji kultury na 2016 rok.

2) Rozpatrzenie sprawozdania Starosty Ciechanowskiego 
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2015 rok

2. 30 marca 2016 roku – godz. 10.00 (środa)
 
1) rozpatrzenie informacji z  działalności Powiatowego 

Urzędu Pracy w Ciechanowie w 2015 roku.
2) rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Poli-

cji w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu 
ciechanowskiego oraz na terenie miasta Ciechanów w 2015 r. 

3) rozpatrzenie sprawozdania z  działalności Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w 2015 roku oraz 
wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 

3. 25 kwietnia 2016 roku – godz. 10.00 (poniedziałek) 
 
1) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Powia-

tu w 2015 roku, w tym z wykonania budżetu powiatu za 2015 
rok,

2) podjęcie uchwały w  przedmiocie udzielenia Zarządowi 
Powiatu absolutorium.

4. 30 maja 2016 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)

1) rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weteryna-
rii w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa sanitarno - wetery-
naryjnego na obszarze powiatu ciechanowskiego w 2015 roku,

2) rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej 

Straży Pożarnej w Ciechanowie na temat stanu bezpieczeń-
stwa w powiecie ciechanowskim w 2015 roku.

5. 27 czerwca 2016 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)

1) rozpatrzenie informacji Powiatowego Inspektora Sanitar-
nego w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w po-
wiecie w 2015 roku,

 2) informacja o stanie środowiska na obszarze wojewódz-
twa  mazowieckiego w 2015 roku,

6. 26 września 2016 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)
 

1) informacja na temat organizacji szkół oraz placówek 
oświatowych prowadzonych przez powiat ciechanowski w roku 
szkolnym 2015/2016, z  uwzględnieniem przeprowadzonych 
w  okresie wakacji w  obiektach oświatowych remontów i  mo-
dernizacji, w kontekście posiadanych środków finansowych,

 2) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powia-
tu  ciechanowskiego za rok szkolny 2015/2016, w tym o wyni-
kach  sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust 1 
pkt 1,2 i  3 lit. b-f. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty.

 
7. 28 listopada 2016 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)

 1) rozpatrzenie informacji Powiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego w Ciechanowie w sprawie kontroli przestrze-
gania  prawa budowlanego w powiecie ciechanowskim w 2016 
roku,

2) rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Roślin z działalności Inspekcji na terenie powiatu cie-
chanowskiego  w 2016 roku.

8. 28 grudnia 2016 roku – godz. 10.00 (środa)

1) przedstawienie sprawozdań z działalności komisji stałych 
Rady Powiatu w 2016 roku,

2) zatwierdzenie rocznych planów pracy komisji stałych 
Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2017 rok,

3) debata budżetowa – podjęcie uchwały budżetowej powia-
tu ciechanowskiego na 2017 rok.

 
 

Ponadto w porządku obrad każdej z planowanych w 2016 
roku sesji przewiduje się następujące punkty stałe:
1) stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie sesji,
2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie Starosty z  działalności Zarządu Powiatu 

w okresie między sesjami,
5) wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, orga-

nizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości,
6) rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał,
7) interpelacje i zapytania,
8) odpowiedzi na interpelacje i zapytania, 
9) wolne wnioski i oświadczenia,
10)zamknięcie obrad.

PLAN PRACY  
RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO

NA 2016 ROK
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W Ciechanowie otwarte zostało Małe Kino 
„Łydynia”, mieszczące się w  Kawiarni Ar-
tystycznej Powiatowego Centrum Kultury 
i Sztuki. 26 stycznia br., podczas konferencji 
prasowej z  udziałem dyrektor placówki dr 
Teresy Kaczorowskiej i kierownika kina Ły-
dynia Andrzeja Liszewskiego przedstawio-
ne zostały zasady działania kina i repertuar 
oraz plany związane z jego rozwojem.

Dziennikarze dowiedzieli się, że środki na 
powstanie drugiej sali kinowej pochodzą z dofi-
nansowania Państwowego Instytutu Sztuki Fil-
mowej. Za 100 tys. zł. można było kupić nowy 
ekran, sprzęt nagłaśniający i  projektor. Nato-
miast za własne już pieniądze zakupiono dla 
jednostki nowoczesne meble (5 kanap, 96 foteli 
i  pufy – wszystkie w  czerwonym kolorze oraz 
gustowne stoliki) oraz otwarto bar, w  którym 
można spróbować świeżo parzonej kawy, którą 
oferuje profesjonalny barista Piotr Czaplicki.

Uczestniczący w otwarciu małej sali kinowej 
starosta Sławomir Morawski jest zadowolony 
z przedsięwzięcia. - Myślę, że teraz będzie jeszcze 
lepszy dostęp do filmów. Duża sala zajęta jest dla 
innego repertuaru filmowego, a Małe Kino przy-
sporzy nam widzów i odbiorców sztuki filmowej 
– powiedział starosta ciechanowski.

Znajdą tu miejsce filmy dokumentalne, of-
fowe, Kino dla Kobiet, Kino Seniora i  Polska 
w  Dokumencie oraz Poranki Filmowe dla naj-
młodszych. Planowane jest też przeniesienie 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego, który z sukce-
sem prowadzi redaktor Marek Żbikowski.

Na ten rok zaplanowano jeszcze jedną inwe-
stycję w  nowej sali kinowej – zbudowanie po-
destu, dla zróżnicowania poziomu siedzeń dla 
widzów.

Podczas inauguracji Małego Kina, przyby-
łych na to wydarzenie witał przebój muzyczny 
Mieczysława Foga pt. „W małym kinie”, wystawa 
malarstwa Damiana Boguszewskiego z  Legio-
nowa (autor był obecny na pokazie) oraz pre-
zentacja filmu „Czas niedokończony. Wiersze 
księdza Jana Twardowskiego”. Film obejrzała 
grupa uczniów z ZS nr1 w Ciechanowie, z na-
uczycielem Ewą Krysiewicz.

Zdaniem dyrektor Teresy Kaczorowskiej 
drugie kino jest bardzo potrzebne w Ciechano-
wie, gdyż umowy na emisję głośnych tytułów 
filmowych nie pozwalają na jednoczesne pre-
zentacje innych filmów, ambitnych, artystycz-
nych czy dokumentalnych, a  takich widzowie 
coraz częściej oczekują. Jak dodała dyrektor, 
nastała moda na małe kina i Ciechanów włączy 
się w  krąg takich klimatycznych, przytulnych 
miejsc, gdzie przy kawie, w  wygodnym fotelu 
będzie można obejrzeć dobry film. To, że warto 
stawiać na sztukę filmową pokazują statystyki. - 
W 2011 roku do ciechanowskiego kina wybrało 
się 13 tys. widzów, a już w 2015 – 47 tys. widzów 
– poinformowała dyrektor Kaczorowska.

Jak podkreślił Andrzej Liszewski, w Małym 
Kinie obejrzymy filmy studyjne, niszowe, kie-
rowane do koneserów. Będą też odbywały się 
Poranki Filmowe dla najmłodszych, których to 
widzów z  miesiąca na miesiąc przybywa. Sala 
pozwoli też na realizowanie zajęć edukacyjnych 
z filmu i poprzez film. Już w tym roku zaplano-
wano cykl filmów historycznych, związanych 
z 1050-leciem przyjęcia chrztu przez Polskę. 

Powiatowa jednostka kultury, składa każde-
go roku kilka wniosków o dofinansowanie dzia-
łań filmowych. I tak, dzięki dotacji z PISF, kino 
będzie miało dostęp do 300-400 filmów, które 
w  każdej chwili będzie można zaprezentować 
w  ramach Biblioteki Filmowej, w  czasie odpo-

wiadającym szkołom. Także w tym roku złożone 
zostaną kolejne wnioski o dofinansowanie, tym 
razem na remont pomieszczenia Kawiarni Arty-
stycznej (ścian, podłogi) oraz wyciszenia Studia 
Nagrań PCKiSz. 

Kolejne ważne wydarzenia, które planowane 
są jeszcze w tym roku, to obchody 50-lecia od-
dania do użytku nowego budynku domu kultury 
i obchody 50-lecia kina „Łydynia”. Przypomnij-
my, że nowy obiekt otwierano hucznie 22 lipca 
1966 roku, a nowe kino było w tym czasie jed-
nym z trzech funkcjonujących wtedy w mieście. 
Obchodów tych rocznic możemy się spodziewać 
w lipcu br. Wydana zostanie też publikacja o ki-
nie i  domu kultury, odbędzie się cykl filmowy 
- 50 filmów na 50-lecie kina, podczas którego 
nieprzerwanie przez 50 godzin prezentowane 
będą najlepsze polskie produkcje. Zapoczątkuje 
je film „Faraon”, ten sam (choć w wersji już od-
nowionej cyfrowo), który inaugurował otwarcie 
kina w 1966 roku. 

Warto zauważyć, że w związku z obchodami 
Roku Sienkiewicza (ustanowionego przez Sejm 
RP), w ciechanowskim kinie odbędzie się także 
prezentacja filmów, które powstały na podstawie 
dzieł naszego pisarza. Nie zabraknie też retro-
spektyw festiwali i spotkań z ciekawymi ludźmi 
kina, aktorami, reżyserami. 

Barbara Tokarska – Wójciak

Ciechanów ma drugą salę kinową. 
Małe Kino „Łydynia” w Kawiarni Artystycznej 

Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki już działa

Otwarcie Małego Kina i pierwszy pokaz filmowy w PCKiSz
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Diecezja Płocka ma nowego biskupa po-
mocniczego - ks. Mirosława Milewskiego. 
Ingres, czyli uroczystość objęcia godności 
biskupiej, odbył się w  sobotnie południe  
27 lutego br. w  płockiej katedrze. W  uro-
czystości wziął udział starosta ciechanow-
ski Sławomir Morawski.

Ks. Mirosław Milewski przyjął święcenia 
biskupie z rąk ordynariusza diecezji Piotra Li-
bery. Współkonsekratorami byli abp Celestino 
Migliore - nuncjusz apostolski w Polsce i kar-
dynał Kazimierz Nycz, zwierzchnik metropolii 
warszawskiej, w której skład wchodzi diecezja 
płocka.

Znana jest dewiza nowego biskupa pomoc-
niczego - to słowa z  Ewangelii św. Mateusza, 
którymi chętnie posługiwał się Jan Paweł II:   
Nolite timere (Nie lękajcie się!).

W  pierwszych słowach biskup-nominat 
zapowiedział oś swojej pracy duszpasterskiej. 
- Chciałbym być przede wszystkim świadkiem 
zmartwychwstałego Pana, głosicielem kerygma-
tu i człowiekiem modlitwy – zapowiedział nowy 
biskup pomocniczy.

Na zakończenie mszy nowy biskup odebrał 
mnóstwo życzeń i  gratulacji. Stosowny adres  
przekazał także starosta ciechanowski, który 
uczestniczył w  uroczystości. Szef samorządu 
powiatu wręczył nowemu biskupowi obraz 
w pejzażem mazowieckim. Na ingresie byli też 
przedstawiciele władz samorządowych miasta 
Ciechanowa, parlamentarzyści, przedstawiciele 
władz państwowych i służb mundurowych. 

Nowy biskup ma 44 lata, pochodzi z parafii 
św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. W 2004 
r. uzyskał stopień doktora na Katolickim Uni-
wersytecie Lubelskim na podstawie pracy 
„Społeczne uwarunkowania postaw młodzieży 
wobec AIDS”. W  tym samym czasie rozpoczął 
pracę w  płockiej Kurii, a  następnie również 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Płoc-
ku, w którym przez dwa lata pełnił funkcję pre-
fekta ds. wychowawczych. Obecnie wykłada tam 
katolicką naukę społeczną i teologię pastoralną. 
W 2008 r. został kanclerzem Kurii, a w 2009 r. - 
wikariuszem generalnym diecezji płockiej.  

Jak informuje biuro prasowe diecezji płoc-
kiej, na razie dotychczasowy bp Roman Mar-

cinkowski nie przechodzi na emeryturę, więc 
Płock będzie miał dwóch biskupów pomocni-
czych. Z  pierwszych zapowiedzi wynika rów-
nież, że biskup Marcinkowski będzie na razie 
piastował dotychczasowe funkcje w Kurii die-
cezjalnej.

Barbara Tokarska-Wójciak

Ingres nowego biskupa w Płocku

Biskup M. Milewski przyjmuje gratulacje w opactwie 
pobenedyktyńskim w Płocku

Złożeniem kwiatów i  zapaleniem zniczy 
pod pomnikiem Tomasza Kolbego, na 
skwerze Tajnej Organizacji Nauczycielskiej 
w  Ciechanowie, uczczono 153. rocznicę 
wybuchu powstania styczniowego. W uro-
czystym oddaniu hołdu powstańcom wzięli 
udział przedstawiciele władz powiatowych 
oraz kilku środowisk z  Ciechanowa i  po-
wiatu ciechanowskiego. 

Kwiaty pod obeliskiem złożyli: starosta Sła-
womir Morawski, wicestarosta Andrzej Paw-
łowski, zastępca prezydenta Ciechanowa Joan-
na Potocka-Rak, przedstawiciele Rady Miasta 
Ciechanowa Leszek Goździewski i  Stanisław 

Talarek, Towarzystwa Miłośników Ziemi Cie-
chanowskiej z prezesem Eugeniuszem Sadow-
skim, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury 
i Sztuki Teresa Kaczorowska oraz reprezentanci  
WKU i organizacji kombatanckich. W uroczy-
stości wziął udział najstarszy mieszkaniec mia-
sta Jerzy Hieronim Olszewski.

Oprawę tej krótkiej uroczystości przygoto-
wali przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP 
w Ciechanowie. Bohaterską postawę T. Kolbego 
przedstawiła dr Bogumiła Umińska z Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie.

Pomnik upamiętniający jednego z  najdziel-
niejszych przywódców powstania usytuowany 

jest tuż przed kościołem św. Tekli. Na granitowym 
cokole z piaskowca znajduje się popiersie T. Kol-
bego. Autorem rzeźby jest Ryszard Maliszewski 
z  Warszawy. Pomnik w  1983 roku ufundowało 
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej 
oraz Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe. Na 
przedniej ścianie umieszczono tablicę informują-
cą potomnych o tej niezwykłej postaci. 

Pamięć bohaterskiego dowódcy powstania 
styczniowego jest żywa do dzisiaj. W  Ciecha-
nowie stoi popiersie bohatera, w  Rydzewie, 
w  latach 60-tych na budynku szkoły umiesz-
czono tablicę z odpowiednią informacją, a trzy 
lata temu odsłonięto tam obelisk upamiętniają-
cy trzy bitwy rozegrane pod tą miejscowością. 
Grób dzielnego dowódcy powstania stycznio-
wego znajduje się na cmentarzu w Unierzyżu. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Ciechanowianie uczcili pamięć 
poległych w powstaniu styczniowym

Pod pomnikiem Tomasza Kolbego w Ciechanowie
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W sobotnie przedpołudnie 30 stycznia 
2016 r., tradycyjnie już w  sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego w  Ciecha-
nowie, odbyła się choinka zorganizowa-
na przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
– Oddział  w Ciechanowie. Impreza udała 
się m.in. dzięki hojności sponsorów i  za-
angażowaniu pracowników TPD, którzy 
stworzyli niezwykłą atmosferę dla swoich 
podopiecznych, ich rodziców i opiekunów. 

W oczekiwaniu na Świętego Mikołaja  dzie-
ci brały udział w konkursach, zabawach  i tań-
cach przy muzyce na żywo zespołu Graffit, 
pod kierunkiem Roberta Bartołda i wokalnym 
występie Joanny Kirszkuno. Zabawie nie było 
końca. Gry  i wspólne pląsanie urozmaicili też 
animatorzy Katarzyna Chrzanowska i  Walde-
mar Nowakowski. Wszyscy mogli posilić się 
własnoręcznie upieczonymi ciastami, przygo-
towanymi przez mamy dzieci oraz owocami 
ufundowanymi przez sklepiki z owocami.

Goście, którzy przybyli na zabawę przy-
nieśli wiele prezentów: kosze z  cukierkami, 
lizakami i  innymi słodyczami. Życzenia dla 
wszystkich uczestników imprezy i  ich opieku-
nów przekazał na ręce prezes Jadwigi Paproc-
kiej starosta ciechanowski Sławomir Morawski 
oraz dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Elż-
bieta Latko. Paczki dla wszystkich podopiecz-

nych ufundowali  m.in: jeden z ciechanowskich  
banków, firma transportowa, centrum hodowli 
zwierząt, sklepiki z owocami oraz osoby indy-
widualne.

Zabawę odwiedzili: Elżbieta Szymanik za-
stępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdra-
żania Programów Unijnych w Warszawie, Bar-
bara Przybyłowska reprezentująca Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie w  Ciechanowie, 
Hanna Murawska przewodnicząca Powiatowej 
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staro-
ście Ciechanowskim, Ewa Gładysz wspierająca 
działania TPD, obecnie radna powiatu ciecha-
nowskiego, Edward Sacherski przewodnik i or-
ganizator rajdów rowerowych dla podopiecz-
nych TPD, Wiesława Żagiel rzecznik Praw 
Dziecka przy TPD, Maria Elward skarbnik sto-
warzyszenia, Jadwiga Żuradzka przewodnicząca 
Komisji Rewizyjnej, Zofia Majkowska członek 
Zarządu TPD, Jerzy Wyrzykowski, przyjaciel 
i mecenas organizacji, dziennikarz Stefan Żagiel, 
pracownicy Towarzystwa, przedstawiciel Staro-
stwa Powiatowego w Ciechanowie, a wszystkich 
witała jak zawsze serdecznie wieloletnia prezes 
stowarzyszenia prezes Jadwiga Paprocka.

Wszystkim, którzy pomagali wywołać 
uśmiech na twarzach  dzieci, które na co dzień 
zmagają się z wieloma chorobami należą się sło-
wa wielkiej pochwały i serdeczne podziękowania.

Barbara Tokarska-Wójciak

Bądźmy razem chociaż w takim dniu. 
Choinka dla dzieci, 

podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Na choince w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci
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Miejsca najbardziej niebezpieczne w  mie-
ście i  powiecie, brak rozsądku kierowców 
w  poruszaniu się po drogach, brak sza-
cunku dla rowerzystów, to główne zagad-
nienia, jakie poruszone zostały podczas 
debaty społecznej poświęconej tematyce 
bezpieczeństwa, która odbyła się 25 lutego 
br. w sali konferencyjnej Starostwa Powia-
towego w Ciechanowie. 

Aktualny stan bezpieczeństwa, ze szczególnym 
uwzględnieniem lokalnych zagrożeń, przedstawił 
na początku konferencji Komendant Powiatowy 
Policji młodszy inspektor Grzegorz Grabowski. 
Jego zdaniem w  powiecie ciechanowskim pod 
tym względem jest coraz lepiej. W 2015 roku od-
notowano ponad 1200 różnego rodzaju zdarzeń. 
Jednak ilość przestępstw spada, zarówno tych 
drobnych, najbardziej uciążliwych - kradzieży, 
włamań, uszkodzeń mienia, kradzieży samocho-
dów, ale i  poważniejszych, w  tym przestępstw 
gospodarczych. Wzrosła jednak liczba uszko-
dzeń zdrowia, rozbojów, bójek i pobić.  To wiąże 
się m.in. z pobiciami i przemocą w rodzinach, co 
skutkowało założeniem 176 Niebieskich Kart. Spa-
da także ilość wypadków drogowych, z 58 w 2013 
r. i 35 w 2014 r. do 28 w roku 2015. Nowe prze-
pisy drogowe spowodowały, że za przekroczenie 
prędkości można na trzy miesiące utracić prawo 

jazdy. W ciągu 9 miesięcy obowiązywania przepi-
sów policjanci zatrzymali 76 takich dokumentów.  
Stróże prawa szczególny nacisk kładą na elimino-
wanie z  ruchu pijanych kierowców. W  ubiegłym 
roku zatrzymali 182 osoby (rok wcześniej aż 268), 
choć jak przyznają, problem cały czas jest poważny. 
Zwrócenia uwagi wymaga też przestępczość nielet-
nich. W 2015 r., 18 nieletnich popełniło 29 czynów 
karalnych. Szczególną skutecznością wykazali się 
policjanci w  zatrzymaniu przestępców, wyłudza-
jących pieniądze od starszych osób, tzw. „metodą 
na wnuczka”. Zatrzymano 7 oszustów, a uratowane 
w ten sposób mienie obliczono na 200 tys. zł. 

Jak zapowiedział komendant Grabowski, 
nową zasadą poznawania miejsc najbardziej za-
grożonych, będzie powstawanie mapy zagrożeń 
bezpieczeństwa, która oparta zostanie na wiedzy 
i doświadczeniu służb, z uwzględnieniem oczeki-
wań społecznych. 

Wszystkie zgłoszone podczas debaty wnioski 
zostały skrzętnie zapisane przez policjantów oraz 
gości debaty, którzy na bieżąco odpowiadali na 
zagadnienia lub też obiecali rozwiązać zgłaszane 
problemy. W debacie wzięli udział: starosta cie-
chanowski Sławomir Morawski, wicewojewoda 
mazowiecki Artur Standowicz, zastępca prezy-
denta Ciechanowa Krzysztof Kacprzak, wice-
przewodnicząca samorządu wojewódzkiego Wie-
sława Krawczyk, naczelnik Wydziału Prewencji 

KWP w Radomiu Tomasz Cybulski i gospodarz 
debaty komendant KPP w Ciechanowie Grzegorz 
Grabowski. 

Komendant Grzegorz Grabowski powrócił 
także do wniosków zgłaszanych podczas poprzed-
nich debat i przedstawił sposoby ich realizacji.

Barbara Tokarska-Wójciak

Mieszkańcy powiatu rozmawiali 
o bezpieczeństwie

Spośród problemów, które poruszyli przy-
byli na debatę mieszkańcy miasta i powia-
tu oraz przedstawiciele różnych instytucji, 
na uwagę zasługują propozycje:
· objęcie monitoringiem ul. Narutowicza
· zwiększenie liczby patroli w  rejonie przejścia 

pomiędzy ul. Warszawską i ul. Ściegiennego
· zwiększenie liczby patroli w  rejonie ul. Oryl-

skiej 22 i 24
· zwrócenie szczególnej uwagi na skrzyżowania 

przy ulicach Armii Krajowej i  Rzeczkowskiej, 
gdzie dochodzi do nieustąpienia pierwszeństwa 
pieszym i rowerzystom
· zwrócenie uwagi na problem migrujących dzi-

ko żyjących zwierząt i związanym z tym zagroże-
niem dla uczestników ruchu drogowego, w rejo-
nie lasu w miejscowości Ościsłowo
· wniosek o  budowę chodników i instalację 

oświetlenia ulicznego, budowę ścieżki rowerowej, 
wprowadzenie ograniczenia prędkości (teren za-
budowany) na drodze krajowej nr 60 w  rejonie 
miejscowości Pęchcin
· sprawdzenie procedur na wypadek zagrożenia 

bezpieczeństwa powszechnego w sytuacji wycie-
ku substancji niebezpiecznych z cysterny samo-
chodowej
· przegląd oznakowania dróg na terenie powiatu 

ciechanowskiego
· zwrócenie uwagi na zagrożenie pożarowe 

i  trudności z  dostępem służb ratowniczych 
w związku z budową ogrodzeń budynków wielo-
rodzinnych
· przechodzenie przez torowisko w  rejonie ul. 

Śmiecińskiej osób pieszych, pomimo istniejącej 
kładki i tunelu kolejowego
· parkowanie pojazdów przy ul. Wyrzykowskiego

· utrudniony wyjazd na skrzyżowaniu ul. Grodz-
kiej i Pl. Kościuszki
· prośba o  kontrole i  tym samym ograniczenie 

prędkości na ul. Przasnyskiej szczególnie w week-
endy
· niewłaściwe parkowanie zespołów pojazdów 

przy ul. Wojska Polskiego
· zwrócenie uwagi na niewłaściwe oznako-

wanie poziome skrzyżowań kołowych na pętli 
miejskiej i  ich ewentualną przebudowę w  celu 
zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu 
drogowego

· zwrócenie uwagi na długi czas dojazdu kare-
tek pogotowia ratunkowego do miejsca wezwania

· zwrócenie uwagi na brak sporządzanych 
Niebieskich Kart w przypadku podejrzenia stoso-
wania przemocy w rodzinie przez pracowników 
służby zdrowia.

Przebieg debaty nt. bezpieczeństwa zorganizowanej w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie
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Bardzo dobry rok mają na swoim koncie zawod-
nicy Klubu LKS Matsogi Ciechanów w Taekwon-
-do. Podczas konferencji prasowej zorganizowa-
nej przez klub na początku lutego, mogliśmy 
poznać największe osiągnięcia zawodników 
w 2015 roku i plany na najbliższy rok.

Największy sukces odniosła Ilona Omieciń-
ska, która została Mistrzynią Świata w  walkach 
do 62 kg w  Jesolo we Włoszech. To największy 
sukces zawodnika z Ciechanowa w historii w tej 
dyscyplinie sportu. To niezwykle utalentowana 
zawodniczka ma na swoim koncie wiele innych 
sukcesów, m.in. złote medale zdobyte: w Hondu-
rasie w 2006 roku , w Kanadzie w 2007 r. i ostatnie 
mistrzostwo w 2015 r. we Włoszech; złote medale: 
na Mistrzostwach Europy w  2007 
r. na Słowacji, w 2012 r. w Słowenii 
oraz złoto na Mistrzostwach Polski 
w  2007 r. w  Ciechanowie, w  2009 
r. w Częstochowie, w 2012 r. w Cie-
chanowie, w  2013 r. w  Lubartowie, 
w  2014 r. w  Częstochowie i  w  2015 
r. w Kłobudzku. Ilona ma na swoim 
koncie także wiele medali srebrnych 
i innych tytułowych nagród. 

Doskonale w ubiegłym roku spisał 
się inny zawodnik Andrzej Reduch, 
który w Glasgow w Szkocji został Mi-
strzem Europy w układach III Dan. 

Nie możemy zapomnieć o dobrych występach 
pozostałych zawodników z klubu, braci Piotra i Paw-
ła Szwejkowskich, którzy tradycyjnie swoimi osią-
gnięciami dołożyli cegiełki do sukcesów klubu: W 
2015 roku było to: III miejsce w Polsce w klasyfika-
cji klubów - Kłobuck 2015; III miejsce w Mistrzo-
stwach Polski Seniorów drużyny męskiej w ukła-
dach - Kłobuck; mistrzostwo Polski dla Pawła 
Szwejkowskiego w układach IV Dan; III miejsce 
drużyny kobiet w walkach - Kłobuck 2015; tytuł 
najlepszej zawodniczki Mistrzostw Polski dla Ilo-
ny Omiecińskiej; I miejsce Młodzików. 

Do udanych imprez należała kolejna 
Międzynarodowa Gala Mazovia Masters Cup 
2015 w Ciechanowie. I choć klub Matsogi na tych 
zawodach nie zajął czołowych miejsc (zdaniem 
trenera zawodnicy odpoczywali po trudnych wy-
stępach), to gala należała do jednej z najbardziej 
udanych imprez sportowych w mieście i powiecie. 
Wsparcia finansowego w  jej organizacji udzielił 
powiat ciechanowski ze środków budżetowych, 
przeznaczonych na sport i kulturę, a przedstawi-
ciel Starostwa odebrał specjalne podziękowanie za 
wspieranie sportu dla władz powiatu.

Zawodnicy Matogi nie spoczywają na laurach. 
Do najważniejszych wydarzeń w 2016 roku należeć 

będą Mistrzostwa Europy z Finlandii, które odbędą 
się w  Tampere od 28 kwietnia do 1 maja oraz je-
sienna jubileuszowa X Gala MMC 2016 w Ciecha-
nowie. Czekając na te wydarzenia, zawodnicy cie-
chanowskiego taekwon-do zaliczyli w lutym 2016 r. 
udany występ w Międzynarodowym Turnieju Ta-
ekwon-do ITF na Łotwie. Trzydziestotrzy osobowa 
ekipa z klubu nad Łydynia spisała się rewelacyjnie, 
zajmując I miejsce w klasyfikacji generalnej, dzięki 
zdobyciu 65 medali, w  tym: 20 złotych, 23 srebr-
nych oraz 22 brązowych.

Przypomnijmy, iż tradycje tej koreańskiej 
sztuki walki sięgają w Ciechanowie 1988 r. Ak-
tualnie w klubie trenuje 280 dzieci i młodzieży. 

Pomysłodawcą i  głównym trenerem klubo-
wym jest Michał Korzybski V dan, który był także 
trenerem Kadry Narodowej Polski w taekwon-do 
ITF.  Wspomagają go: Paweł Szwejkowski IV Dan, 
Andrzej Reduch III Dan i Michał Rząsiński II Dan.

Barbara Tokarska-Wójciak

Klub Matsogi podsumował rok sportowy

Zawodnicy i trenerzy klubu podczas konferencji 
prasowej podsumowującej udany rok dla Matsogi
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Tradycyjnie już, wczesną wiosną na na terenie 
powiatu ciechanowskiego przeprowadzana 
jest  kwalifikacja wojskowa. Powiatowa Komi-
sja Lekarska w dniach od 9 lutego do 10 marca 
2016 roku ma swoją siedzibę  w Ciechanowie 
przy ul. Płockiej 32, w  lokalu Komendy Po-
wiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Komi-
sja  pracuje w dni robocze w godzinach   8.00 
– 14.00. Jak informuje Ministerstwo Obrony 
Narodowej, kwalifikacja w tym roku obejmie 
około 240 tysięcy osób – przede wszystkim 
mężczyzn urodzonych w 1997 roku.

Kwalifikacja wojskowa obejmie też: mężczyzn 
urodzonych w 1997 roku, mężczyzn urodzonych 
w  latach 1992-1996, którzy nie posiadają jeszcze 
określonej kategorii zdolności do czynnej służby 
wojskowej, osoby (mężczyzn i kobiety) urodzone 
w latach 1995 i 1996, które w latach poprzednich 
zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie 
za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej 
(kategoria zdolności B), osoby (mężczyzn i kobie-
ty) urodzone w latach 1995 i 1996, które w latach 
poprzednich zostały przez powiatowe komisje le-
karskie uznane za czasowo niezdolne do czynnej 

służby wojskowej (kategoria zdolności B) a termin, 
na który orzeczona została wobec nich katego-
ria czasowej niezdolności do służby, upłynie po  
29 kwietnia br., kobiety urodzone w latach 1992-
1997, które posiadają kwalifikacje przydatne do 
czynnej służby wojskowej oraz kobiety, które 
w  roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 
kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycz-
nych i  weterynaryjnych oraz na innych kierun-
kach, m.in. psychologia, farmacja, pielęgniarstwo, 
jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej. Ponadto, 
do kwalifikacji mogą zostać wezwane osoby, które 
ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do 
pełnienia służby wojskowej.

Informacje o  szczegółowych terminach 
i miejscach kwalifikacji wojskowej w poszczegól-
nych województwach i powiatach, podane zostały 
do publicznej wiadomości w formie obwieszczeń. 
Dodatkowo, każda osoba podlegająca obowiąz-
kowi kwalifikacji wojskowej otrzyma od wójta lub 
burmistrza (prezydenta miasta) wezwanie imien-
ne. W  wezwaniu określony zostanie dokładny 
termin i miejsce, w którym należy się stawić oraz 

dokumenty, jakie należy ze sobą zabrać.
Osoby, które po raz pierwszy zostaną lub 

zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej po-
winny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny 
dokument potwierdzający tożsamość, dokumen-
tację medyczną (jeżeli taką posiadają), aktualną 
fotografię o  wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia 
głowy, dokumenty potwierdzające wykształcenie 
albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz po-
siadane kwalifikacje zawodowe. Osoby, stawiające 
się do kwalifikacji po raz kolejny, powinny zabrać 
ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument po-
twierdzający tożsamość, dokumentację medycz-
ną, dotyczącą zmian w  stanie zdrowia (w  tym 
wyniki badań specjalistycznych przeprowadzo-
nych w okresie ostatnich 12 miesięcy), książeczkę 
wojskową.

BTW

Na terenie powiatu ciechanowskiego trwa kwalifikacja wojskowa

Oszuści działający metodą „na wnuczka” czy 
„na policjanta” wciąż oszukują starszych ludzi 
i  wyłudzają pieniądze. Wychodząc naprzeciw 
zagrożeniu, ciechanowska Policja prowadzi 
kampanię informacyjno-ostrzegawczą BEZ-
PIECZNY SENIOR, NIE DAJ NABRAĆ SIĘ 
„NA WNUCZKA”. Ma ona nacelu dotarcie do 
jak największej grupy mieszkańców powiatu. 

Kampania skierowana jest głównie do seniorów 
i polega na szerokim informowaniu osób starszych 
o  zagrożeniach, sposobach, które wykorzystują 
oszuści oraz środkach ostrożności, jakie należy 
zachować. Powstała w  tym celu specjalna ulotka 
z  ważnymi numerami telefonów, wymienionymi 
i opisanymi rodzajami przestępstw (między innymi 
oszustwo „na wnuczka”) oraz z praktycznymi wska-
zówkami. Ulotki są przekazywane starszym oso-
bom w mieście podczas spotkań seniorów, spotkań 
policji z seniorami, przez dzielnicowych oraz przez 
pracowników Urzędu Miasta w Ciechanowie.

Na terenie Mazowsza wciąż jednak dochodzi 
do kolejnych oszustw. Wspólnie zadbajmy więc o to, 
żeby żaden ciechanowianin nie został pozbawiony 
oszczędności całego życia.

Coraz częściej członkowie grup przestępczych 
podają się za policjantów zajmujących się rozpraco-
wywaniem oszustów. Bądźmy ostrożni i nie ufajmy 
takim telefonom! 

Jak nie stać się ofiarą oszustów? Przede wszystkim 

należy zachować ostrożność – jeżeli dzwoni do nas ktoś, 
kto podszywa się pod członka naszej rodziny i prosi 
o  pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych 
działań. Nie informujmy nikogo telefonicznie o ilości 
pieniędzy, które mamy w domu 
lub jakie przechowujemy na 
koncie. Nie wypłacajmy z banku 
wszystkich oszczędności.

Zadzwońmy do kogoś 
z  rodziny, zapytajmy o  to czy 
osoba, która prosiła nas o po-
moc, rzeczywiście jej potrze-
buje. Pamiętajmy, że nikt nie 
będzie nam miał za złe tego, 
że zachowujemy się rozsądnie. 
Nie ulegajmy presji czasu wy-
wieranej przez oszustów. Nie-
zwykle ważna jest także czuj-
ność pracowników banków.

W  szczególności pamię-
tajmy o tym, że w momencie, 
kiedy ktoś będzie chciał nas 
oszukać, podając się przez te-
lefon za policjanta – zakończ-
my rozmowę telefoniczną! 
Nie wdawajmy się w rozmowę 
z  oszustem. Jeżeli nie wiemy 
jak zareagować, powiedzmy 
o  podejrzanym telefonie ko-
muś z  bliskich. Kolejne połą-

czenia telefoniczne wykonujmy z  innego aparatu, 
np. od sąsiada. Niestety zdarza się, że przestępcy 
przechwytują połączenia telefoniczne.

  Oby w  tym roku żaden ciechanowianin nie 
padł ofiarą oszustów !

Informacja na podstawie 
materiałów prasowych Zespołu Prasowego 

KWP zs. w Radomiu oraz 
podkom. Jolanta Bym z KPP w Ciechanowie

Policja radzi jak nie dać się oszukać 
metoda na wnuczka

Prawdziwi policjanci NIGDY nie informują o prowadzonych 
przez siebie sprawach telefonicznie i nigdy nie proszą też o przekazanie 

pieniędzy nieznanej osobie.
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Dziennikarka, literatka, anima-
torka kultury mieszkająca w Ciecha-
nowie (piąty rok kierująca Powiato-
wym Centrum Kultury i  Sztuki im. 
Marii Konopnickiej w Ciechanowie), 
autorka kilkunastu książek, m.in. 
„Dzieci Katynia”, która miała już trzy 
wydania w Polsce oraz dwa w języku 
angielskim w  USA, otrzymała ważną 
nagrodę za najnowszą książkę opo-
wiadającą o  tragicznych wydarze-
niach na Suwalszczyźnie. 

Przyznanie Nagrody Specjalnej 
Fundacja Solidarności Dziennikarskiej 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
dr. Teresie Kaczorowskiej za książ-
kę „Obława Augustowska” uzasadni-
ła słowami: „Z  wielkim uznaniem za 
podjęcie tematu niezwykle ważnego, 
a  zaniedbanego już przez 70 lat przez 
dziennikarzy, pisarzy i  filmowców. 
Z  wielkim koleżeńskim szacunkiem 
za skuteczną pracę reportera, za od-
nalezienie świadków historii ocalałych 
z  Obławy Augustowskiej – morder-
stwa sowieckiego porównywalnego do 
zbrodni katyńskiej” . 

 Wręczenie dorocznych nagród 
dziennikarskich („polskich Pulit-
zerów”) odbyło się już po raz 23. 

w  Centrum Prasowym w  Warszawie. 
W  uroczystej Gali wręczania laurów, 
w czwartek  28 stycznia 2016 r., trwa-
jącej ponad cztery godziny, uczestni-
czyła elita dziennikarstwa polskiego. 
Nagrodę specjalną wręczał prezes SDP, 
a  zarazem przewodniczący Jury Na-
gród SDP, Krzysztof Skowroński. Na 
spotkaniu byli m.in.: wydawca – dyr. 
Bellony S.A. Waldemar Michalski oraz 
burmistrz Augustowa. 

Warto dodać, że nagrody SDP są 
od 23 lat przyznawane w  kilkunastu 
kategoriach. Laur SDP w 2015 r. otrzy-
mał Bronisław Wildstein, natomiast 
dwie równorzędne Nagrody Wolności 
Słowa - za publikacje w  obronie de-
mokracji i  praworządności, dema-
skujące nadużycia władzy, korupcję, 
naruszanie praw obywatelskich, praw 
człowieka – trafiły do Doroty Kani, Je-
rzego Targalskiego i Macieja Marosza 
za książkę „Resortowe dzieci. Służby” 
(Wydawnictwo Fronda, 2015), a  tak-
że do Michała Rachonia za relację na 
żywo z  zeznań prezydenta B. Komo-
rowskiego w  sprawie Afery Marszał-
kowej (Telewizja Republika, 18 grud-
nia 2015).

Red.

Specjalny „polski Pulitzer” dla Teresy Kaczorowskiej

Laureatka z dyplomem potwierdzającym nagrodę. 
Foto: Ze zbiorów Bellona S.A

Trzydziesta ósma nagroda im. doktora 
Franciszka Rajkowskiego została wręczona 
w sobotę 23 stycznia br. w Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej w  Ciechanowie. Za 2015 
rok Towarzystwo Miłośników Ziemi Cie-
chanowskiej nagrodą uhonorowało An-
drzeja Piotrowskiego. 

Laureat to regionalista, miłośnik historii, 
od 1961 roku członek TMZC. Jest absolwen-
tem Liceum Ogólnokształcącego im. Z. Krasiń-
skiego, emerytowanym pracownikiem admi-
nistracji państwowej i  gospodarczej. Kapituła 
przyznała mu nagrodę doceniając aktywność 
społeczną oraz działalność na rzecz Towarzy-

stwa, ZHP „Lamus” i innych środowisk.
Andrzej Piotrowski w  2002 roku zainicjo-

wał powołanie grupy założycielskiej Obywatel-
skiego Komitetu Wspierania Odbudowy Zamku 
w  Ciechanowie. Zaangażowany był również 
w prace Komitetu Przywracania Pamięci o So-
kołówku oraz przygotowanie tablicy na ciecha-
nowskim ratuszu, poświęconej zamordowa-
nym w 1945 roku patriotom.

Nagroda, z  którą związany jest także tytuł 
Ciechanowianina Roku w  Dziedzinie Kultu-
ry jest przyznawana od 35 lat. Jest statuetką 
z  brązu, w  kształcie wawrzynu, z  nazwiskiem 
Laureata. Jego sylwetkę podczas uroczystości 
przedstawił historyk doc. dr Aleksander Ko-
ciszewski. Kilka znanych pieśni, m.in. Bułata 
Okudżawy i Alicji Majewskiej zaprezentowała 
Bogumiła Nasierowska, której towarzyszył na 
instrumentach klawiszowych Michał Krebs

W  imieniu starosty ciechanowskiego, 
gratulacje Andrzejowi Piotrowskiemu zło-
żył Zbigniew Ptasiewicz, zastępca kierowni-
ka Wydziału Rozwoju, Promocji i  Funduszy 
Strukturalnych Starostwa Powiatowego w Cie-
chanowie.  

Barbara Tokarska-Wójciak

Nagroda im. Franciszka Rajkowskiego 
trafiła do Andrzeja Piotrowskiego
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