
Starosta ciechanowski Sławomir 
Morawski, 31 maja br. odebrał 
w miejscowości Ossa (centralna 
Polska) dyplom i statuetkę za zdo-
bycie 12. miejsca w rankingu po-
wiatów do 120 tys. mieszkańców.  
Jest to jednocześnie 1 miejsce 
wśród samorządów na Mazowszu. 
Nagroda jest przyznawana przez 
Związek Powiatów Polskich za 
działania na rzecz rozwoju samo-
rządności w Polsce. 

Ogólnopolski Ranking Powiatów 
i Gmin oparty jest na zasadzie dobrowol-
nego i bezpłatnego udziału. Uczestniczą 
w  nim samorządy szczebla gminnego 
i powiatowego. Ranking zarządzany jest 
w  trybie on-line. Zwycięzca otrzymuje 
tytuł „Dobry Polski Samorząd”. Samo-
rządy sklasyfikowane w  rankingu oce-
niane są przez ekspertów według wielu 
kryteriów w  dziesięciu grupach tema-
tycznych. Za wszystkie działania powiat 
ciechanowski uzyskał 27 800 punktów. 
Dodajmy, iż celem rankingu jest nie tyl-
ko wyłonienie i nagrodzenie najlepszych 
powiatów w  kraju, promowanie ich 
w skali kraju, ale także integracja miesz-
kańców i środowisk samorządowych.  Więcej str. 5

Wyróżnienie 
dla powiatu ciechanowskiego

Absolwenci gimnazjów już nieba-
wem zaczną nowy etap edukacji. 
Gimnazjaliści mają za sobą I etap 
rekrutacji – rejestrację i składanie 
wniosków o przyjęcie do wybra-
nej szkoły. Od 17-21 czerwca br. 

uczniowie mieli możliwość zmia-
ny wyboru szkoły bądź kierunku 
kształcenia.  

Powiat ciechanowski przygotował 
dla absolwentów gimnazjów: 420 miejsc 

w  liceach ogólnokształcących, 300 
w  technikach, 95 w  zasadniczych szko-
łach zawodowych. W  systemie elektro-
nicznym zarejestrowało się 899 uczniów.                       

Więcej str. 6

Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych
w powiecie ciechanowskim

Starosta S. Morawski prezentuje puchar i dyplom za uzyskanie 12. miejsca 
w rankingu powiatów polskich
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Wydarzyło się:
14 maja – W muzeach w Ciechanowie i na 

terenie powiatu odbyła się Noc Muzeów. W go-
dzinach 17.00 – 23.00, zwiedzającym w  Cie-
chanowie, Gołotczyźnie i Opinogórze udostęp-
nione zostały bezpłatnie wszystkie ekspozycje. 
W  każdej placówce muzealnej odbywały się: 
koncerty, występy teatralne i zajęcia edukacyj-
ne.

15 maja – Po raz czwarty w  Ciechanowie 
przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny ph: Każde 
życie jest bezcenne. Uczestnicy marszu wyru-
szyli z  Placu Jana Pawła II i  przeszli ulicami: 
Warszawską, Placem Kościuszki, Grodzką, 
Ściegiennego do Pomnika Jana Pawła II przy 
farskiej górze, gdzie odbył się  piknik rodzinny, 
a po nim msza św. w intencji Życia i Rodziny. 
W tym roku przedsięwzięciem towarzyszącym 
Marszowi był konkurs fotograficzny pt. „Życie 
cudem jest”. Ogłoszenie wyników nastąpiło 
podczas festynu rodzinnego kończącego 4. Cie-
chanowski Marsz dla Życia i Rodziny.

20 maja - Muzeum Romantyzmu w Opino-
górze świętowało swoje 55-lecie. Obchody za-
inaugurowała msza św. w  kościele parafialnym 
w Opinogórze, po której uczestnicy uroczystości 
jubileuszowych spotkali się w Muzeum. Dyrektor 
Roman Kochanowicz wygłosił wykład pt. „Dzię-
kujemy, że jesteście z  nami już 55 lat”. Po nim, 
z koncertem wystąpił zespół Artes Enseble „Pio-
senka przypomni ci”. Przypomnijmy, iż placówkę 
otwarto 20 maja 1961 r., w 150 rocznicę dekretu 
Napoleona przywracającego Opinogórę Krasiń-
skim. Muzeum gromadzi pamiątki związane z hi-
storią rodziny, ze szczególnym uwzględnieniem 

Zygmunta Krasińskiego. Na Muzeum Roman-
tyzmu składa się kilka obiektów usytuowanych 
na terenie 22-hektarowego parku. Najstarszymi 
są: neogotycki pałacyk Zygmunta z  lat 40. XIX 
w., mieszczący stałą ekspozycję poświęconą Zyg-
muntowi Krasińskiemu oraz neogotycki budynek 
oficyny dworskiej, w którym organizowane są eks-
pozycje czasowe. Do tego dochodzi dwór Krasiń-
skich, wybudowany kilka lat temu oraz najnowsze 
obiekty – oranżeria i powozownia. W parku, tuż 
obok dworu znajduje się jedyny w Polsce pomnik 
Zygmunta Krasińskiego, przedstawiający poetę 
siedzącego w fotelu, odsłonięty w 1989. Autorem 
rzeźby jest Mieczysław Welter. List gratulacyjny, 
w  związku z  jubileuszem przekazał starosta cie-
chanowski Sławomir Morawski, a  samorząd re-
prezentował wicestarosta Andrzej Pawłowski oraz 
dr Zbigniew Ptasiewicz – zastępca kierownika 
Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy Struktu-
ralnych Starostwa Powiatowego. 

28 maja – Motoserce, to hasło imprezy 
plenerowej, która  odbywała się na Placu Jana 
Pawła II w Ciechanowie. Głównym celem wy-
darzenia, była zbiórka krwi i propagowanie idei 
krwiodawstwa. Odbywały się również kon-
certy, pokazy, konkursy, gry i  zabawy. W  ten 
majowy weekend zorganizowano również  

Drużynowy Wielobój Pływacki na krytej pły-
walni. Motoserce to ogólnopolska akcja, której 
organizatorem jest Kongres Polskich Klubów 
Motocyklowych. Za organizację ciechanow-
skich wydarzeń odpowiada Steel Roses M.C. 
Poland oraz Ole Karter FG Ciechanów. Jak 
podkreślają organizatorzy Motoserce to idea 
wynikająca z  potrzeby serca i  chęci działania. 
Przedsięwzięcie ma zwrócić uwagę na problem 
z krwią w polskich szpitalach i zachęcić do jej 
oddawania. Dzięki zaangażowaniu ponad 80 
Klubów Motocyklowych z całej Polski podczas 
zeszłorocznej akcji udało się zebrać 3683,95 

litrów krwi, z czego 30 litrów w Ciechanowie. 
Patronat nad Motosercem w Ciechanowie ob-
jęli: starosta ciechanowski Sławomir Morawski 
i prezydent miasta Krzysztof Kosiński.  

3 czerwca – W  Ciechanowie odbywała się  
XVI Olimpiada Szkół Promocji Zdrowia ph.: „Nie 
daj się zwieść dopalaczom”. Wzięli w niej udział 
uczniowie Szkół Promocji Zdrowia z Ciechano-
wa, Ostrołęki, Siedlec, Radomia, Płocka i  War-
szawy. Wydarzenie zostało zorganizowane przez 
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechano-
wie. W hali sportowej przy ul. 17 Stycznia odby-
wały się różne konkurencje sportowe, konkursy 
i pokazy. Szkoła Promocji Zdrowia to program fi-
nansowany ze środków samorządu województwa 
mazowieckiego. Zajęcia odbywają się na terenie 
szpitala. Prowadzone są wykłady, warsztaty, akcje, 
praktyczne działania na rzecz chorych i niepełno-
sprawnych. W roku szkolnym 2015/2016 w Cie-
chanowie, w programie uczestniczy 257 uczniów 
z 6 klas z I LO im. Z. Krasińskiego oraz z 3 klas z II 
LO im. Adama Mickiewicza. Patronat nad olim-
piadą objął marszałek województwa mazowiec-
kiego, starosta ciechanowski i  prezydent miasta 
Ciechanów.

3-4 czerwca – Pierwszy weekend czerwca 
należał w Ciechanowie do studentów.  Państwo-
wa Wyższa Szkoła Zawodowa w  Ciechanowie 
i Mławie obchodziła swoje 15-lecie. Równolegle 
z  jubileuszem odbywało się święto studentów 
- Juwenalia. Rozpoczęło je seminarium „Ak-
tywność naukowa młodzieży akademickiej”. Na-
stępnie zorganizowano zawody strzeleckie i mecz 
piłkarski o puchar rektora PWSZ w Ciechanowie, 
w którym studenci zmierzyli się z kadrą naukową, 
wzmocnioną przez urzędników UM w Ciechano-
wie i Mławie. Piątkowy wieczór stał pod znakiem 
dobrej muzyki - na dziedzińcu zamku zaśpiewał 
zespół Poparzeni Kawą Trzy. Tradycyjnie klucz do 
bram miasta przekazał studentom prezydent mia-
sta. Jubileuszowe obchody zakończyły się w sobo-
tę 4 czerwca uroczystym posiedzeniem Senatu 
PWSZ w  Ciechanowie, w  którym udział wziął 
m.in. wicepremier, minister nauki i  szkolnictwa 
wyższego Jarosław Gowin. Samorząd powiatowy 
reprezentował Łukasz Kapczyński - członek Za-
rządu Powiatu Ciechanowskiego. A  wieczorem 
odbył się pierwszy bal absolwentów PWSZ.

Barbara Tokarska-Wójciak
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Piętnasta sesja Rady Powiatu Ciecha-
nowskiego V kadencji, odbyła się 30 
maja 2016 roku, w Starostwie Powia-
towym w Ciechanowie. Radni rozpa-
trzyli m.in. sprawozdanie Powiatowego 
Lekarza Weterynarii w Ciechanowie 
z realizacji zadań inspekcji weteryna-
ryjnej na terenie powiatu ciechanow-
skiego w 2015 roku (przedstawił Po-
wiatowy Lekarz Weterynarii Bogdan 
Latko) oraz informację Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożar-
nej w Ciechanowie o zagrożeniach oraz 
działaniach ratowniczych jednostek 
straży pożarnych na terenie powiatu 
ciechanowskiego w 2015 roku (przed-
stawił Komendant Powiatowy Państwo-
wej Straży Pożarnej st. bryg. Arkadiusz 
Muszyński). Radni podjęli też dwie 
uchwały w sprawach: zmiany Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Powiatu 
Ciechanowskiego i zmiany uchwały bu-
dżetowej powiatu ciechanowskiego na 
2016 rok. Obie uchwały przyjęte zostały 
przez radnych jednomyślnie. 

Interpelacje i zapytania zgłoszone podczas 
sesji przez radnych dotyczyły: spółki Ventus 
i jej działalności (zgłosiła radna Ewa Gładysz) 
oraz utrudnień w poruszaniu się osób niepeł-
nosprawnych na wózkach, w  okolicach DPS 
„Kombatant” w  Ciechanowie (zgłosił radny 
Stanisław Kęsik).

Jak poinformował w odpowiedzi na pierw-
szą interpelację członek Zarządu Powiatu Łu-
kasz Kapczyński, w związku z upływem termi-
nu ważności zezwolenia firmy Ventus sp. z o.o. 
na przetwarzanie odpadów przy ulicy Fa-
brycznej w Ciechanowie, starosta ciechanow-
ski wystąpił 23 marca br. do Mazowieckiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środo-
wiska w Warszawie delegatura w Ciechanowie 
o przeprowadzenie kontroli w celu sprawdze-
nia czy spółka posiada uregulowany stan go-
spodarki odpadami. W toku trwania kontroli 
(która jeszcze nie została zakończona) starosta 
ciechanowski otrzymał informację, że zakład 

wystąpił 30 listopada 2015 r. do marszałka 
województwa mazowieckiego o  wydanie ze-
zwolenia na zbieranie i  przetwarzanie odpa-
dów o kodach i masie, jak we wcześniejszym 
zezwoleniu. Decyzją marszałka firma Ventus  
5 lutego 2016 r. uzyskała decyzję zezwalającą 
na zbieranie i  przetwarzanie odpadów. Sta-
rosta ciechanowski nie brał udziału w  tym 
postępowaniu, nie otrzymał także orygina-
łu decyzji, chociaż zgodnie z  rozdzielnikiem 
powinien ją otrzymać do wiadomości (kopię 
za zgodność z  oryginałem otrzymał pod ko-
niec maja w  odpowiedzi na swoje pismo). 
Interpelacja związana z  utrudnieniami dla 
osób niepełnosprawnych przy ul. Batalionów 
Chłopskich zostanie przekazana prezydentowi 
miasta Ciechanów.

Obecni na majowej sesji Rady Powiatu 
parlamentarzyści – poseł Robert Kołakowski, 
posłanka Anna Cicholska oraz kierownik dele-
gatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w  Ciechanowie Krzysztof Bieńkowski złożyli 
samorządowcom z  powiatu ciechanowskiego 
podziękowania na pracę na niwie samorządu 

i życzenia dalszych sukcesów dla rozwoju po-
wiatu. A przyczynkiem do tego był Dzień Sa-
morządu Terytorialnego obchodzony corocz-
nie 27 maja, uchwalony przez Sejm RP w 2000 
roku. Dzień ten upamiętnia pierwsze wolne 
wybory samorządowe z 27 maja 1990 roku.

Miłym akcentem podczas obrad było wrę-
czenie nagród laureatom szczebla powiatowe-
go szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu 
plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi – 
niebezpieczne atrakcje na wakacjach”. 

Na naszym terenie do Konkursu przystąpi-
ło 86 uczniów z 12 szkół podstawowych. Ko-
misja konkursowa na posiedzeniu 5 kwietnia 
br. wyłoniła najciekawsze prace. 

Nagrody i  dyplomy, w  towarzystwie Mi-
rosława Szymańczyka - dyrektora oddziału 
KRUS w  Ciechanowie wręczyli: starosta Sła-
womir Morawski, wicestarosta Andrzej Paw-
łowski oraz przewodniczący Rady Powiatu 
Zbigniew Gutowski. Wszyscy nagrodzeni wy-
konali sobie pamiątkową fotografię z władza-
mi powiatowymi.

Barbara Tokarska - Wójciak

Obradowali radni  
powiatu ciechanowskiego

Ogólnopolski konkurs p
lastyczny dla dzieci

 „Bezpiecznie na wsi -

niebezpieczne atrak
cje na wakacjach” 

I grupa wiekowa kla
sy 0-III

I miejsce Jakub Kow
alski z SP Zeńbok

II miejsce Maria Kasprzycka z SP Krasne

III miejsce Krzysztof Morawski z SP Wola Wierzbowska

 
II grupa wiekowa kla

sy IV-VI

I miejsce Marta Piek
arska z SP Gołymin

 Ośrodek

II miejsce Anna Soko
łowska z SP Sońsk

III miejsce Emilia Chą
dzyńska z SP Gołym

in Ośrodek
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Sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego, 30 maja 2016 r.
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Dwunaste miejsce w kraju, pierwsze na Mazowszu. 
Wyróżnienie dla powiatu ciechanowskiego

Starosta ciechanowski Sławomir Moraw-
ski, 31 maja br. odebrał w miejscowości 
Ossa (centralna Polska) dyplom i statu-
etkę za zdobycie 12. miejsca w rankingu 
powiatów do 120 tys. mieszkańców. Na-
groda jest przyznawana przez Związek 
Powiatów Polskich za działania na rzecz 
rozwoju samorządności w Polsce. 

Ogólnopolski Ranking Powiatów i  Gmin 
oparty jest na zasadzie dobrowolnego i bezpłatne-
go udziału. Uczestniczą w nim samorządy szcze-
bla gminnego i  powiatowego. Zwycięzca otrzy-
muje tytuł „Dobry Polski Samorząd”. Samorządy 
sklasyfikowane w  rankingu oceniane są przez 
ekspertów według wielu kryteriów w  dziesięciu 
grupach tematycznych: działania proinwestycyj-
ne i  prorozwojowe; rozwiązania poprawiające 
jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowa-
nia jednostki samorządu terytorialnego; rozwój 
społeczeństwa informacyjnego; rozwój społe-
czeństwa obywatelskiego; umacnianie syste-
mów zarządzania bezpieczeństwem informacji; 
promocja rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia 
i pomocy społecznej; wspieranie działań na rzecz 
gospodarki rynkowej; promocja rozwiązań eko-
energetycznych i  proekologicznych; współpraca 
krajowa i międzynarodowa; działania promocyj-
ne. Za takie działania powiat ciechanowski uzy-
skał 27 800 punktów. Przypomnijmy, że organi-
zowany przez ZPP Ogólnopolski Ranking Gmin 
i Powiatów to konkurs unikatowy w skali całego 
kraju. Jest bowiem zarządzany na bieżąco przez 
ekspertów w  trybie on-line. Dodajmy, iż celem 
rankingu jest nie tylko wyłonienie i  nagrodze-
nie najlepszych powiatów w  kraju, promowanie 
ich w skali kraju, a także integracja mieszkańców 
i środowisk samorządowych.

W  powodzenie gminy w  rankingu swój 
wkład mogą wnieść również sami mieszkańcy, 
zgłaszając zrealizowane przez siebie inwestycje 
związane z  instalacjami odnawialnych 
źródeł energii. 

Dla samorządu powiatowego do ko-
lejna statuetka, potwierdzająca przyjęty 
kierunek działań. W  ubiegłych latach 
były to także czołowe miejsca w  kon-
kursie.

Okazją do wręczenia wyróżnień 
i  spotkania się starostów z  całej Polski 
było dziesiąte Zgromadzenie Ogólne 
Związku Powiatów Polskich, które od-
bywało się od 31 maja do 1 czerwca 2016 
r. w Ossie koło Rawy Mazowieckiej. 

Data posiedzenia związku, sku-
piającego przedstawicieli samorządów 
powiatowych nie była przypadkowa. 

27 maja obchodzimy bowiem Dzień Samorządu 
Terytorialnego ustanowiony przez Sejm RP dla 
upamiętnienia pierwszych wyborów samorządo-
wych w 1990 roku. 

Do Ossy przyjechało 280 przedstawicieli po-
wiatów i miast na prawach powiatów. Samorzą-
dowcy spotkali się, by bronić swoich wspólnych 
interesów, dyskutować o  najważniejszych pro-
blemach dotyczących funkcjonowania powiatów 
i przyszłości jednostek samorządu terytorialnego. 
Zgromadzenie jest dla nich okazją do wymiany 
doświadczeń i inicjatyw.

- Powiatom przyszło działać w  niezwykle 
trudnych realiach finansowych. Już na etapie ich 
tworzenia popełniono błąd niedoszacowania ich 
dochodów – mówili uczestnicy kongresu. Podczas 
Zgromadzenia rozmawiano więc m.in o tym, co 
zmienić w  zakresie prawa finansowego, które 
w dalszym ciągu jest bardzo niekorzystne dla sa-
morządów powiatowych. Jak mówił Marek Tramś 
starosta polkowicki, wiceprezes ZPP, Związek 
od kilku lat walczy o  zmianę uchwały o  finan-
sach publicznych, a przede wszystkim o zmianę 
w  ustawie o  dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego, która pozwoliłaby na zwiększenie 
dochodów powiatu. Zaznaczył również, że wiele 
zadań rządowych przenoszonych jest na samo-
rządy, co nie idzie w  parze z  zabezpieczeniem 
finansowym, które pozwoliłoby na należyty po-
ziom realizacji zadań powierzonych powiatom. 

Andrzej Stolpa, starosta płoński mówił o finan-
sowaniu ochrony zdrowia i  nierównym trakto-
waniu sektora prywatnego i  publicznego. - Od 
2010 r. nie wzrosła wartość punktu przeliczenio-
wego w  szpitalach a  wartość stawki kapitacyjnej 
dla lekarzy wzrosła o prawie 50% - przypominał. 
Dużo miejsca poświęcono rozmowom o  finan-
sach JST. - Budżety samorządów są w  dalszym 
ciągu budżetami historycznymi – przypominał 
Ludwik Węgrzyn, prezes Zarządu ZPP, starosta 
bocheński. - Dochody powiatów należy usys-
tematyzować i  w  końcu rząd powinien się tym 
zająć – dodawał Józef Michalik, starosta luba-
czowski. Starostowie zaznaczali jednak, że mimo 
trudności finansowych, wiele udało się osiągnąć. 
Utworzenie powiatów pozwoliło na zrealizowa-
nie wielu inwestycji modernizujących m.in. sieć 
dróg, infrastrukturę szpitali, szkół. Wydatki po-
wiatów, w ciągu ostatnich 15 lat, wyniosły ponad 
150 mld zł. Gromkimi oklaskami zakończyło się 
wystąpienie Jerzego Stępnia. Mówił on o  przy-
szłości samorządów, w tym o ważnej roli powia-
tów. - Podstawową jednostką będzie powiat, a gmi-
ny w większości będą pełniły funkcję pomocniczą 
powiatu. Te słowa mogą budzić oburzenie, ale 
wypowiadam je, patrząc na państwo jako całość, 
a przede wszystkim na więzy wspólnotowe. Te rze-
czywiste odniesienia wyznaczają granice podzia-
łów terytorialnych. Powiat jest więc silny i będzie 
coraz silniejszy! – podkreślił prof. Stępień.

Podczas odbywającego się Zgromadzenia 
Ogólnego Związku Powiatów Polskich, zgroma-
dzeni delegaci przyjęli 10 stanowisk w ważnych sa-
morządowych zadaniach: publicznego transportu 
zbiorowego; funkcjonowania systemu pieczy za-
stępczej; szpitali powiatowych; dróg lokalnych; ko-
niecznych zmian w zakresie dysponowania przez 
samorządy środkami Państwowego Funduszu Re-
habilitacji Osób Niepełnosprawnych; przyszłości 
oświaty; ustrojowych i finansowych podstaw funk-
cjonowania samorządu powiatowego; pełnienia 

dyżurów nocnych przez apteki ogólnodostępne; 
integralności granic jednostek samorządu tery-
torialnego oraz uregulowania sytuacji prawnej 
pojazdów usuniętych z dróg przed 2009 r.

Barbara Tokarska-Wójciak
Ranking powiatów do 120 tys. mieszkańców

    1  Powiat Tomaszowski (lubelskie)  

    2  Powiat Słupski  

    3  Powiat Piotrkowski  

    4  Powiat Jędrzejowski  

    5  Powiat Ostródzki  

    6  Powiat Toruński  

    7  Powiat Lubartowski  

    8  Powiat Świecki  

    9  Powiat Kędzierzyńsko - Kozielski  

   10  Powiat Tomaszowski(łódzkie)  

   11  Powiat Ostrowski  

   12  Powiat Ciechanowski  

   13  Powiat Gliwicki  

 14  Powiat Kwidzyński  

 15  Powiat Krasnostawski

Ranking odbywa się w 6 kategoriach: - Ranking powiatów do 60 tys. miesz-kańców
- Ranking powiatów do 120 tys miesz-kańców
- Ranking powiatów powyżej 120 tys mieszkańców
- Ranking miast na prawach powiatu- Ranking gmin miejskich i miejsko--wiejskich 

- Ranking gmin wiejskich

Starosta odebrał wyróżnienie z rąk L. Węgrzyna, prezesa 
zarządu ZPP
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Absolwenci gimnazjów już niebawem 
zaczną nowy etap edukacji. Gimnazjali-
ści mają za sobą I etap rekrutacji – re-
jestrację i składanie wniosków o przy-
jęcie do wybranej szkoły. Od 17-21 
czerwca br. uczniowie mieli możliwość 
zmiany wyboru szkoły bądź kierunku 
kształcenia. Powiat ciechanowski przy-
gotował dla absolwentów  gimnazjów: 
420 miejsc w liceach ogólnokształcą-
cych, 300 w technikach, 95 w zasadni-
czych szkołach zawodowych. W syste-
mie elektronicznym zarejestrowało się  
899 uczniów.  

Dużym zainteresowaniem cieszą się w lice-
ach ogólnokształcących klasy o profilu: humani-
styczno – prawnym, biologiczno – medycznym, 
w  technikach - technik informatyk oraz klasy 
wielozawodowe w zasadniczych szkołach zawo-
dowych. We wszystkich typach szkół są jeszcze 
wolne miejsca. 

Licea ogólnokształcące dysponują wolnymi 
miejscami w  klasach o  profilu: humanistyczno 
– dziennikarskim, matematyczno – geograficz-

nym, humanistyczno – prawnym, matematycz-
no - informatycznym i medialnym.          

W  technikach są jeszcze wolne miejsca na 
kierunkach: technik energetyk, technik telein-
formatyk, technik logistyk, technik ekonomista, 
technik organizacji reklamy. 

Nabór kandydatów ciągle trwa. Młodzież, 
która jeszcze nie podjęła  decyzji  o  wyborze 
szkoły ponadgimnazjalnej ma możliwość  zapo-
znania się  z „ofertą edukacyjną” szkół na stronie 
internetowej www.ciechanow.powiat.pl

Rekrutacja do szkół w powiecie ciechanow-

skim jest przeprowadzana przez system elektro-
niczny. Logowania można dokonywać na stro-
nie internetowej https://ciechanow.edu.com.pl  
Znajdują się tam również kryteria przyjęć,  zasa-
dy punktacji, wzory dokumentów do pobrania, 
można obejrzeć ciekawe zestawienia dotyczące 
przebiegu rekrutacji w nowo wybranej szkole. 

15 lipca 2016 r. do godziny 16:00, w szkołach 
zostanie podana do wiadomości lista kandyda-
tów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 
do danej klasy. Ostatnim etapem rekrutacji 
będzie potwierdzenie woli podjęcia nauki tj. 
złożenie oryginału świadectwa ukończenia 
gimnazjum, informacja o  wynikach egzaminu 
gimnazjalnego oraz zaświadczenia lekarskiego 
o braku przeciwskazań zdrowotnych do podję-
cia praktycznej nauki w zawodzie. 

26 lipca komisje rekrutacyjne w szkołach po-
dadzą do wiadomości listę przyjętych uczniów.

Wszystkim gimnazjalistom życzymy powo-
dzenia! Oby wyniki, które uzyskacie odpowia-
dały Waszym oczekiwaniom i  dały możliwość 
realizacji życiowych planów.

Red.

Trwa rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych w powiecie ciechanowskim

Tegoroczne Targi Edukacji i Pracy i młodzież ciecha-
nowskich szkół ponadgimnazjalnych podczas prezenta-

cji artystycznych

W 2016 roku, na inwestycje powiat ciechanow-
ski przeznaczy 7 109 999 zł. Za tę kwotę planu-
je się przebudowę 9,75 km dróg powiatowych, 
budowę 912,3 m chodników, 1315 m ścieżek 
rowerowych oraz 633 m kanalizacji deszczo-
wej w ul. Fabrycznej w Glinojecku. Szacuję się, 
że korzystny pod względem finansowym prze-
bieg postępowań przetargowych pozwoli na 
zmniejszenie wydatków inwestycyjnych, przy 
zachowaniu planowanego zakresu robót. 

Jedną z ważniejszych inwestycji tego roku jest 
przebudowa drogi powiatowej Polesie- Luszewo-
-Glinojeck na odcinku Garwarz Stary – Glinojeck, 
na długości 1,7  km. Koszt inwestycji to 2 474 999 
zł. Udział środków zewnętrznych  z Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016 – 2019 wyniesie  1 473 854 
zł. Zadanie wspiera samorząd miasta i gminy Gli-
nojeck kwotą 505 000 zł.

Już po raz siódmy samorząd powiatowy zło-
żył wniosek o dofinansowanie przebudowy drogi 
ze środków rządowych i po raz kolejny takie dofi-
nansowanie otrzymał. W ramach Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruktury dro-
gowej (w ubiegłych latach program nosił nazwę 
Narodowy program przebudowy dróg lokalnych) 
powiat, a w jego imieniu Powiatowy Zarząd Dróg 
prowadzi inwestycję na często uczęszczanej dro-
dze powiatowej, tj. ulicy Fabrycznej w Glinojecku. 
Prace obejmują: wzmocnienie i poszerzenie jezdni 
do 6 metrów oraz poboczy, wykonanie kanaliza-
cji deszczowej, odtworzenie ponad 1 km rowów, 
odbudowę 85 zjazdów, przebudowę chodnika, 
wykonanie ścieżki rowerowej, oświetlenie drogi 

i przebudowę 4 skrzyżowań z drogami gminny-
mi. Inwestycja zakończona zostanie na przełomie 
sierpnia i września br. Przypomnijmy, iż w ubie-
głych latach, w ramach rządowego dofinansowa-
nia przebudowano m.in. drogi: Ojrzeń – Ościsło-
wo; Ościsłowo-Sulerzyż i Sulerzyż – Chotum.

Kolejną  inwestycją, wykonaną w tym roku 
będzie przebudowa drogi powiatowej Przywilcz 
-Nieborzyn – Dzbonie na odcinku Lipa – Dzbonie. 
Ponad 4 km odcinek drogi będzie zmodernizowa-
ny do końca października br. Inwestycja wspiera-
na jest również ze środków samorządów gmin, 
tj. gminy Opinogóra w kwocie 100 tys. zł. i gminy 
Regimin, również 100 tys. zł. Łączna wartość in-
westycji wyniesie 1,8 mln zł. 

Przebudowa drogi powiatowej Kryszpy – 
Bądkowo na odcinku Sarnowa Góra – Bądkowo, 
to już zrealizowane zadanie inwestycyjne w 2016 
roku. Wartość prac wyniosła około 600 tys. zł., 
w tym środki z samorządu gminy Sońsk -300 tys. 
zł. Na inwestycję tę pozyskano również dofinan-
sowanie w kwocie 150 tys. zł. z Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych. Łączna długość przebudowane-
go odcinka  - 2, 7 km. 

Ważnym zadaniem będzie przygotowanie doku-
mentacji technicznej na przebudowę ulicy Sońskiej 
w Ciechanowie. Koszty wykonania dokumentów 
wyniosą około 60 000 zł., i rozłożą się w równych 
częściach na  powiat i miasto  Ciechanów. 

Jest to niezwykle ważna inwestycja, planowa-
na do wykonania w 2017 roku. Ulica Sońska ob-
sługuje miejskie osiedla mieszkaniowe, miejskie 
kąpielisko i dojazd do dwóch ogrodów działko-
wych. W tym rejonie zakończyła się przebudowa 
kanalizacji na osiedlu Krubin, i nic nie stoi na prze-

szkodzie, aby rozpocząć tak długo wyczekiwaną 
modernizację. 18 września 2015 roku, podczas 
plenerowej konferencji prasowej, zorganizowanej 
przy  ulicy Sońskiej, starosta ciechanowski pod-
pisał porozumienie  z prezydentem Ciechanowa, 
które  zakłada, że droga może być zmodernizowa-
na w obecnej szerokości pasa drogowego, który 
spełnia wszelkie wymagania drogi publicznej.

Ostatnia ważną drogą, przebudowywaną 
w tym roku jest 1,1 km odcinek drogi powiatowej 
Opinogóra – Pałuki – Nieradowo. Wartość inwe-
stycji 475 000 zł. Zakończenie robót planuje się 
w październiku br. 

Ponadto, w ramach rozszerzonego zakresu re-
montów, Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi nastę-
pujące prace na drogach powiatowych:

- budowa nowej nawierzchni bitumicznej 
o dług. 350 metrów,  z wykonaniem odwodnienia, 
odtworzenia rowów przydrożnych i zjazdów do 
nieruchomości w miejscowości Wróblewo;

- wykonanie nowej nawierzchni o dług. 365 m, 
wraz z odwodnieniem drogi w miejscowości Stry-
jewo gm. Grudusk;

- ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej 
o długości 900 m na odcinku drogi Koziczyn-Lipa, 
gmina Regimin;

- ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej 
o długości  900 m, na odcinku Sońsk-Marusy, na 
terenie gminy Sońsk. Na wymienione zadania pla-
nuje się przeznaczyć 530 tys. zł.

Łącznie, w ramach realizowanych inwestycji 
i remontów przebudowanych zostanie 12,3 km 
dróg, co wpłynie na poprawę stanu sieci dróg po-
wiatowych.   

Barbara Tokarska-Wójciak

Remonty i modernizacje dróg powiatowych



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www .ciechanow .powiat.pl

7

„Poprawa spójności komunikacyjnej 
i przestrzennej obszaru północnego 
Mazowsza poprzez przebudowę 
drogi powiatowej nr 1233W 
Ościsłowo - Ojrzeń” 

Powiat Ciechanowski uzyskał refundację kosztów 
przebudowy dróg

W poprzedniej perspektywie unijnej na lata 2007-2013 Powiat 
Ciechanowski w ramach realizacji RPO WM 2007-2013 uzyskał 
pozytywną ocenę aż sześciu drogowych projektów inwestycyj-
nych. Trzy z nich uzyskały dofinansowanie a trzy kolejne zna-
lazły się na tzw. liście rezerwowej. Powiat zrealizował jednak 
wszystkie sześć projektów, również te trzy ostatnie, które wów-
czas nie doczekały się dofinansowania. Po rozliczeniu wydat-
ków ze wspomnianej wyżej perspektywy 2007-2013 okazało 

się, że pozostała pewna ilość środków, które można było wy-
korzystać na wsparcie projektów również ze wspomnianej listy 
rezerwowej. Powiat postanowił skorzystać z tej możliwości.

Starostwo Powiatowe we współpracy z Powiatowym Zarządem Dróg 
przygotowało wymagane dokumentacje i  Powiat Ciechanowski złożył 
wnioski o refundacje kosztów realizacji wszystkich trzech rezerwowych 
projektów inwestycyjnych:

Wnioski zostały pozytywnie ocenione, podpisane zostały stosowne umowy z MJWPO i do budżetu Powiatu 
wpłynęły dodatkowe środki w wysokości prawie 6,4 mln. zł.

  Zbigniew Ptasiewicz

„Poprawa spójności komunikacyjnej 
i przestrzennej obszaru północnego 
Mazowsza poprzez przebudowę 
drogi powiatowej nr 1232W 
Ościsłowo –Sulerzyż – Chotum”

„Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej 
obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę drogi 

powiatowejnr 1215W Grzybowo-Regimin-Szulmierz 
na odcinku Karniewo-Szulmierz”
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Grupa młodzieży z opiekunami z nie-
mieckiego Professor-Friedrich-Förster-
-Gymnasium z Haldensleben gościła 
w Ciechanowie od 30 maja do 3 czerwca 
br. Gospodarzami byli uczniowie i na-
uczyciele z II Liceum Ogólnokształcące-
go w Ciechanowie im. Adama Mickiewi-
cza. Była to wizyta w ramach wymiany 
między szkołami partnerskimi.

Współpraca między szkołami ma już dłu-
goletnią tradycję, trwa od 1997 roku. Partner-
stwo miast kojarzy się uczniom obydwu szkół 
z  konkretnymi osobami, zwiedzanymi miej-
scami, wspólnymi przeżyciami i doświadcze-
niami.

 Podczas tegorocznego spotkania w  mie-
ście nad Łydynią grupa polsko-niemiecka 
wspólnie realizowała projekt pt. „W zdrowym 
ciele, zdrowy duch” (projekt współfinanso-
wany przez Polsko-Niemiecką Współpracę 
Młodzieży w Warszawie). Zajęcia tematyczne 
skupione były w  dwóch blokach: gastrono-

micznym i sportowym. Uczniowie dyskutowa-
li o  zdrowym żywieniu, sami przygotowując 
pożywne posiłki i próbowali je zareklamować. 
Nie zabrakło również aktywności sportowej, 
która jest nieodłącznym elementem zdrowego 
stylu życia.

Obok wymienionych punktów pojawiła 
się też zabawa w  teatr, wspólne uczestnictwo 
w zajęciach lekcyjnych, wieczorki integracyj-
ne i  uroczysty obiad, na który zostali zapro-
szenie przedstawiciele władz miasta i powiatu. 
Ze strony organu prowadzącego z gośćmi spo-
tkał się wicestarosta Andrzej Pawłowski.

Dużą atrakcją dla gości była wycieczka 
do Warszawy. Oprócz zwiedzania Zamku 
Królewskiego, był też spacer po Starówce, 
podziwianie panoramy stolicy z perspektywy 
30 piętra Pałacu Kultury i Nauki i obejrzenie 
wystawy „Niewidzialni”, która w  szczególny 
sposób zapadła w pamięci gości zza Odry. 

Jak zawsze takim spotkaniom towarzyszy-
ło wiele ciekawych, nowych doświadczeń, na-
wiązanie przyjaźni i oczywiście doskonalenie 
języka. 

Koordynatorami wizyty w  ZS nr 2 byli 
nauczyciele języka niemieckiego - Wioletta 
Ostrowska-Żerek i  Marek Cesarz, którzy to-
warzyszyli wszystkim jako tłumacze.

BTW

Goście z Niemiec w „Dwójce”

Prezentacja gospodarzy powiatu i szkoły oraz gości

Młodzież podczas wspólnego poczęstunku w restauracji 
szkolnej

W niemieckim mieście Ernsthofen, od 25 
do 29 kwietnia 2016 r., trwał projekt Eu-
ropean Youth Conference. Uczestniczyli 
w nim przedstawiciele 6 zaproszonych 
państw: Izraela, Włoch Węgier, Niemiec, 
Francji i Polski. Nasz kraj reprezento-
wali dwaj uczniowie I LO im. Zygmunta 
Krasińskiego w Ciechanowie: Mateusz 
Jankowski i Anatol Jaśkowiec pod opieką 
anglistki Agnieszki Janowskiej.

Hasłem przewodnim konferencji było bu-
dowanie społeczeństwa demokratycznego. Za-
jęcia w ramach projektu odbywały się w języku 
angielskim, pod kierunkiem dwóch animatorek 
ze Szwajcarii.

Młodzież brała udział w debatach na forum 
ogólnym, wykonywała też różne ciekawe i niety-
powe zadania po to, aby poznawać się nawzajem 

oraz przełamywać stereotypy narodowe i uprze-
dzenia.

Uczestnicy konferencji debatowali o  tra-
dycjach demokratycznych w  różnych krajach 
oraz o wartościach, które stoją u podstaw Unii 
Europejskiej. Istotną część projektu stanowił 
program turystyczny – zwiedzanie Heidelbergu, 
miasta o bogatej historii i kulturze.

A już od 12 do 18 czerwca grupę młodzieży 
niemieckiej ze szkoły Alexander-von-Humboldt-
-Schule, Europa Schule z  Viernheim w  Hesji 
gościliśmy w  Ciechanowie. Uczniowie podczas 
wizyty w  naszym mieście mieszkali u  swoich 
polskich rówieśników. Razem z  nimi zwiedzali 
zabytki w mieście (zamek Książąt Mazowieckich) 
i powiecie (Opinogórę), odwiedzili też Warszawę, 
Sierpc i Toruń. Brali udział w lekcjach i spotka-
niach edukacyjnych oraz wieczorach integracyj-
nych. Całą grupą, wraz z opiekunami byli podjęci 

także przez władze powiatu. Gośćmi opiekowali 
się nie tylko rówieśnicy, ale przede wszystkim 
dwie nauczycielki z I Liceum – germanistka Ha-
lina Borkowska i anglistka Izabela Nadratowska.

Początki współpracy obu szkół sięgają 2012 
roku. Wtedy, podczas obchodów 20-lecia współ-
pracy miast partnerskich Ciechanowa i  Halden-
sleben, została nawiązana współpraca. Rok później 
zespół KRACHBAND reprezentował miasto Cie-
chanów w projekcie muzycznym „KRACHBAND 
w  Viernheim Sommerbühne Viernheim”. W  Ko-
lejnym roku Ciechanowianie uczestniczyli w  IV 
Europejskiej Konferencji Młodych na temat: ,,Get 
in Politics- Uprising of the European Youth’’ w Ern-
sthofen. Polskę reprezentowało 2 uczniów I LO im. 
Zygmunta Krasińskiego zaproszonych przez Ale-
xander-von-Humboldt-Schule. Ten rok dla obu 
szkół jest wyjątkowy, gdyż udało się doprowadzić 
do wzajemnej wymiany młodzieży z obu szkół. 

BTW

Uczniowie „Krasiniaka” na konferencji w Niemczech 
i rewizyta sąsiadów w Ciechanowie

Reprezentanci Ciechanowa Mateusz Jankowski i Anatol 
Jaśkowiec podczas zajęć w ramach projektu European 

Youth Conference

Goście z Niemiec i Polski podczas wizyty u władz powiatu ciechanowskiego
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Uroczyste spotkanie z tej okazji, połączo-
ne z obchodami 95-lecia Ruchu Młodzie-
żowego PCK, zorganizowane zostało 16 
maja br. Najpierw w Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej w Ciechanowie odbyła się 
Gala, podczas której nie zabrakło odzna-
czeń i wyróżnień. Ważnym momentem 
było wręczenie ks. infułatowi Ludomiro-
wi Kokosińskiemu godności Członka Ho-
norowego PCK. 

Wieloletni proboszcz parafii św. Tekli wyróż-
nienie otrzymał za piękną postawę, zaangażowanie, 
wypełnianie misji humanitarnej oraz za szczególne 
zasługi dla Stowarzyszenia. Odznaczenie wręczyli: 
Dorota Małecka, dyrektor generalna PCK, prof. 
Jerzy Kotlewicz, prezes zarządu mazowieckiego 
oddziału PCK w Warszawie oraz Zdzisław Petry-
kowski prezes Zarządu Okręgowego PCK w Cie-
chanowie. Ks. Infułat podziękował za tak znaczące 
i szczególne wyróżnienie. Ze wszystkimi podzielił 
się informacją, iż dawniej był dawcą honorowym 
krwi i organizacja PCK jest bliska jego sercu. 

Podczas spotkania wręczono zasłużonym ho-
norowym krwiodawcom odznaczenia państwowe: 
Złoty Krzyż Zasługi: Dariusz Buraczyński, Walde-
mar Ciarkowski, Mirosław Dalecki, Ludwik Jasz-
czak, Jan Stanisław Pawlak, Tadeusz Zając, Edward 
Zimowski; Srebrny Krzyż Zasługi: Adam Falkow-
ski, Bogdan Nawrocki, Mirosław Popieliński, Ma-
rek Więckowski, Andrzej Wilczewski; Brązowy 
Krzyż Zasługi: Marek Bem, Marek Cedler, Michał 
Czarnewicz, Sławomir Kamiński, Sławomir Osiec-
ki, Mieczysław Andrzej Strzeliński. 

Ponadto grupa zasłużonych krwiodawców 
otrzymała od dyrektora regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa w  Warszawie 

imienne podziękowania oraz upominki rzeczowe, 
które wręczyła podczas uroczystości Danuta Ma-
tuszewska – Koziara kierownik ciechanowskiego 
Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa. 

Zasłużeni Krwiodawcy, którzy zostali uhono-
rowani 16 maja 2016 r. – to osoby, które honoro-
wo oddały ponad 20, 30 i nawet powyżej 40 litrów 
krwi, a  także społecznie uczestniczą w  realizacji 
działań oraz aktywnie promują honorowe krwio-
dawstwo. 

Podziękowania i dyplomy za współpracę ode-
brali także dyrektorzy szkół podstawowych, gim-
nazjalnych i  ponadgimnazjalnych, szczególnie 
zaangażowanych w działalność czerwonokrzyską. 

Jak podkreślił podczas gali PCK starosta cie-
chanowski Sławomir Morawski, od początku funk-
cjonowania Polski Czerwony Krzyż skupiał ludzi, 
którzy chcieli nieść pomoc innym i  w  wymiarze 
materialnym i w pomocy duchowej. - Przez orga-
nizację czerwonokrzyską przewinęły się tysiące wo-
lontariuszy – dodał starosta. Sławomir Morawski 
podzielił radość z faktu, że ciechanowska organiza-
cja działa tak prężnie, pomaga ludziom, że działa 

jadłodajnia, która pomaga najbardziej potrzebują-
cym. - Ale ważne jest również to, że w przypadku 
honorowego krwiodawstwa oddanie cząsteczki siebie 
komuś innemu to najważniejsza cecha człowieczeń-
stwa – podkreślił S. Morawski. Na koniec swojego 
wystąpienia życzył, aby tej krwi nigdy nie zabrakło. 
A na ręce dyrektor biura Bożeny Podleńskiej wrę-
czył kwiaty dla całego środowiska organizacji.

Jednym z głównych zadań realizowanych przez 
Polski Czerwony Krzyż, Oddział Rejonowy w Cie-
chanowie jest promowanie i organizowanie hono-
rowego krwiodawstwa.

W Ciechanowie honorowi dawcy krwi zrzesze-
ni są w 17 klubach HDK PCK tj.7 Młodzieżowych 
Klubach ( młodzież szkolna i akademicka) oraz 10 
klubach środowiskowych.

Następnie na terenie Oddziału Rejonowego 
PCK przy ul. Rzeczkowskiej odbyło się podsumo-
wanie programu „Profilaktyka i promocja zdrowia 
wśród młodzieży czerwonokrzyskiej” oraz pod-
sumowanie Mistrzostw Pierwszej Pomocy. Były 
nagrody, dyplomy i  wyróżnienia oraz spotkanie 
towarzyskie.

Barbara Tokarska-Wójciak

Blisko 30 uczniów ze szkół z Ciechano-
wa i z Glinojecka wystartowało w środo-
we przedpołudnie 8 czerwca br. w trasę 
piętnastego Rajdu Rowerowego Polskie-
go Towarzystwa Schronisk Młodzieżo-
wych. Trasa tegorocznego rajdu liczyła 
25 km i wiodła przez miejscowości Ro-
pele-Targonie-Regimin-Karniewo-Szul-
mierz i z powrotem przez Włosty-Koz-
droje-Trzciankę-Niestum-Kargoszyn.

Rozpoczęcie rajdu odbyło się na Kargoszy-
nie, na placu przed kościołem św. Piotra, a za-
kończenie na terenie Szkoły Podstawowej nr 5. 
Uczniowie ruszyli w trasę, mijając malownicze 
zakątki. Wszystkich uczestników pobłogosła-
wił na drogę ks. prałat Eugeniusz Graczyk – 
proboszcz parafii św. Piotra Apostoła.

Młodzież, oprócz podziwiania przyrody na 
trasie przejazdu, zatrzymała się w leśniczówce 

w Szulmierzu, gdzie odbyło się spotkanie inte-
gracyjne. Było ognisko i grill, zabawy (przecią-
ganie liny), rowerowy tor przeszkód, konkurs 
z  zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i konkurs turystyczno-ekologiczny. Komando-
rowania rajdem podjął się Piotr Zając.

Rajd PTSM odbywa się pod honorowym 
patronatem starosty ciechanowskiego Sławo-
mira Morawskiego. W tym roku patronat me-

dialny nad imprezą objęła również redakcja 
Samorządowca Powiatu Ciechanowskiego. 
W  przygotowanie imprezy, oprócz główne-
go organizatora - Polskiego Stowarzyszenia 
Schronisk Młodzieżowych, włączyło się wiele 
osób i instytucji, m.in.: Wydział Ruchu Dro-
gowego, Komendy Powiatowej Policji w Cie-
chanowie, Straż Miejska w  Ciechanowie, 
Ochotnicza Straż Pożarna w  Rydzewie (gm. 
wiejska Ciechanów), Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w  Ciechanowie, oddział 
ciechanowski Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej, 
parafia św. Piotra w  Ciechanowie, Szkoła 
Podstawowa nr 5, DPS „Kombatant”.

Starostwo Powiatowe przekazało też uczest-
nikom gadżety, m.in. kamizelki odblaskowe, 
w  których uczniowie podróżowali na trasie 
przejazdu.

BTW

Gala czerwonokrzyska w Ciechanowie

Młodzież zwiedza ziemię ciechanowską. 
X Rajd rowerowy PTSM

Młodzież wyrusza w trasę. Przed nimi do pokonania 
25 km

W Ciechanowie obchodziliśmy Dni Polskiego Czerwonego Krzyża
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 Blisko pół miliona złotych środ-
ków  zewnętrznych pozyskało Powia-
towe Centrum Kultury i Sztuki  w Cie-
chanowie na kolejny etap remontu 
budynku oraz działania kulturalne 
w 2016 roku. Łącznie, ze wsparciem 
finansowym organu prowadzącego, 
czyli samorządu powiatowego, jed-
nostka na prace inwestycyjne i różne 
ciekawe formy kulturalne wyda w tym 
roku 667 080 zł.

O planach remontowych i programie ob-
chodów 50-lecia Domu Kultury w Ciechano-
wie, w  nowym budynku przy ul. Strażackiej, 
poinformowała dyrektor placówki dr Teresa 
Kaczorowska podczas konferencji prasowej, 
która odbyła się 23 maja br. w  PCKiSz. Dy-
rektor towarzyszyli kierownicy: Kina „Łydy-
nia” – Andrzej Liszewski oraz Działu Imprez 
- Małgorzata Kaczorek. Gościem konferencji 
był przedstawiciel organu prowadzącego - wi-
cestarosta Andrzej Pawłowski.

Pieniądze na działania powiatowej jed-
nostki kultury zostały przyznane z  Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W bieżą-
cym roku pracownicy domu kultury przygoto-
wali i złożyli 12 wniosków, a 7 z nich otrzyma-
ło dofinansowanie.

W  ramach remontu wykonane zostaną: 
remont Studia Nagrań (m.in. konieczne pro-
fesjonalne wyciszenie pomieszczenia), remont 
łazienek, holu i szatni dolnego parteru (prze-
znaczono na ten cel 214 322 zł.) oraz  remont 
sali Małe Kino „Łydynia” (pozyskano na ten 
cel za 291 886 zł.). Razem na kapitalny remont 
tzw. dolnego parteru planuje się przeznaczyć  
506 208 zł. Jak podkreśliła dyrektor Teresa 
Kaczorowska, w  ramach remontu niezbędne 
jest wykonanie nowej instalacji elektrycznej 
(obecna nie była zmieniana od czasu powsta-
nia budynku i  często ulega awarii), profesjo-
nalnej wentylacji (niezbędnej w  pomieszcze-
niach, gdzie organizowane są koncerty i  inne 
imprezy), wykonanie dodatkowych drzwi 
ewakuacyjnych, wjazdu do Kawiarni Arty-
stycznej dla osób niepełnosprawnych, odno-
wienie ścian i poprawa ich estetyki.

Wszystkie prace mają być wykonane do 
końca 2016 roku. W tej chwili przygotowywa-
ne są  projekty prac remontowych.

Jak powiedział podczas konferencji wice-
starosta Andrzej Pawłowski, Zarząd Powiatu 
Ciechanowskiego pozytywnie przyjął informa-
cję o pozyskaniu tak dużej kwoty pieniędzy na 

kolejny etap remontu Powiatowego Centrum 
Kultury i  Sztuki oraz zapewnił dyrekcję jed-
nostki o dofinansowaniu wszystkich planowa-
nych prac (tzw. wkład własny w  inwestycje). 
Wicestarosta dodał też, że w ten sposób, w cią-
gu 5 lat  wykonano większość najważniejszych 
i  najbardziej potrzebnych prac remontowych 
w PCKISz.

Na działania kulturalne w 2016 roku pra-
cownikom PCKISz udało się pozyskać do-
datkowe 109 tys. zł, co z  dofinansowaniem 
powiatu wyniesie łącznie 160 872 zł. Pienią-
dze zostaną przeznaczone na: I  Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki Polskiej im. Urszuli Rzecz-
kowskiej, projekt edukacyjny „Spacerow-
nik po Ciechanowie” - działania edukacyjne 
z zakresu plastyki, fotografii, tańca i muzyki, 
50-lecie Kina „Łydynia” i Domu Kultury w Cie-
chanowie - obchody jubileuszowe, prezentację 
filmów w ramach DKF oraz  dofinansowanie 
cykli filmowych.

W  dalszej części konferencji dyrektor 
Kaczorowska oraz jej pracownicy przedsta-
wili ciechanowskim mediom szczegółowy 
program imprez kulturalnych związanych 
z  50-leciem powstania Kina „Łydynia” oraz 
50-leciem działalności Domu Kultury w  no-
wym budynku przy ul. Strażackiej.

Gala Jubileuszowa odbędzie się 22 lipca 

– w 50. rocznicę otwarcia budynku (22 lipca 
1966 rok). Złożą się na nią: prezentacja histo-
rii PCKiSz i  Kina „Łydynia” oraz promocja 
publikacji Ewy Krysiewicz, wręczenie jubi-
leuszowych gratulacji osobom i  instytucjom 
współpracującym z  PCKiSz, krótka prezen-
tacja filmów z  udziałem Ignacego Gogolew-
skiego i spotkanie z autorem, koncert „Jak być 
kobietą” w wykonaniu Ewy Ziętek i Tomasza 
Bajerskiego.

Natomiast na jubileusz kina przygotowa-
no bezpłatny, pięćdziesięciogodzinny Mara-
ton Filmowy z  najciekawszymi i  najgłośniej-
szymi filmami ostatniego pięćdziesięciolecia 
oraz – na początek maratonu - projekcję filmu 
niemego „Mania Pracownica Fabryki papie-
rosów”, z  Polą Negri w  roli głównej, z  pod-
kładem muzycznym na żywo, w  wykonaniu 
zespołu „Czerwie Band”. Maraton Filmowy 
będzie odbywał się w Małym Kinie „Łydynia” 
-  Kawiarnia Artystyczna.

Ponadto przez cały czerwiec i  lipiec będą 
odbywały się: warsztaty artystyczne dla dzieci 
i młodzieży, wernisaże, wieczory poezji, kon-
certy fortepianowe, spotkania z  ciekawymi 
ludźmi, koncerty i recitale muzyczne, spotka-
nia folklorystyczne oraz tworzenie na elewacji 
budynku PCKiSz muralu.  

Barbara Tokarska-Wójciak

Powiatowa jednostka kultury zapowiada 
rok remontów i ciekawych imprez kulturalnych

Konferencja prasowa nt. planowanych prac remontowych w PCKiSz i wydarzeń kulturalnych w 2016 roku
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Niedziela 29 maja br., należała w Cie-
chanowie do działaczy kultury. W Ka-
wiarni Artystycznej PCKiSz odbyły się 
uroczystości z okazji Dnia Działacza 
Kultury i Drukarza. Podobnie jak w la-
tach ubiegłych, uhonorowane i odzna-
czone zostały osoby, działające na tej 
niwie.

Na wniosek dyrektor PCKiSz dr Teresy Ka-
czorowskiej, Odznaką Honorową „Zasłużony 
dla Kultury Polskiej”, przyznaną przez ministra 
kultury i  dziedzictwa narodowego, uhonoro-
wano trzech twórców kultury: Tadeusza Króla 
(pasjonata kina, pracującego w Kinie „Łydynia” 
jako kasjer-kinooperator od 19 lat), Krzysztofa 
Sowińskiego (artystę malarza, kulturoznawcę, 
prezesa Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Cie-
chanowie) i  Dariusza Węcławskiego (poetę, 
dyrektora Krajowego Ośrodka Mieszkalno-
-Rehabilitacyjnego dla Osób Chorych na SM 
w  Dąbku, wydawcę i  współautora tomików 
poezji osób chorych na stwardnienie rozsiane, 
działacza stowarzyszeń).  Natomiast Złoty Me-
dal „Za Długoletnią Służbę”  otrzymała Leonar-
da Ząbkowska (specjalista ds. administracji 
w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. 
Marii Konopnickiej w Ciechanowie, koordyna-
torka  Funduszu „Sztuka Młodych”, współpra-
cująca z  organizacjami pozarządowymi i  spo-
łecznymi, pomagająca w  organizacji spotkań 
pisarzy, przygotowywaniu festiwali, angażująca 
się także w kolportaż książek).

Odznaczenia wręczyli przybyli na uroczy-
stość:  Robert Kołakowski - poseł na Sejm RP, 
Andrzej Pawłowski - wicestarosta ciechanow-
ski oraz dyrektor PCKiSz dr Teresa Kaczorow-
ska. Ceremonię wręczania prowadziła Renata 
Chodowska z  ciechanowskiej delegatury Ma-

zowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Na uro-
czystość przybyli także: była dyrektor Domu 
Kultury w Ciechanowie Bożenna Śliwczak-Ga-
lanciak, były dyrektor, radny powiatu ciecha-
nowskiego, poeta Stanisław Kęsik oraz wielu 
innych artystów skupionych wokół ciechanow-
skiej placówki kultury.

Na scenie Kawiarni Artystycznej zaprezen-
towali się młodzi artyści ze Studium Piosenki 
„dEs” Grzegorza Chodkiewicza: Szymon Po-
gorzelski i Iwona Abramczyk. Natomiast Teatr 
„Rozmyty Kontrast” kierowany przez Andrzeja 
Liszewskiego zaprezentował 3 jednoaktówki 
Tadeusza Różewicza: „Dzidzibobo czyli miłość 
czeka za drzwiami”, „Sobowtór” oraz „Spagetti 
i miecz”.

BTW

Medale i odznaczenia dla działaczy kultury

Odznaczeni i wyróżnieni działacze kultury podczas Dnia Działacza Kultury i Drukarza

Występ Szymona Pogorzelskiego na scenie Kawiarni 
Artystycznej

Powiatowa placówka kultury w Ciecha-
nowie po raz pierwszy wzięła udział 
w ogólnopolskiej Nocy Bibliotek prze-
biegającej w tym roku pod hasłem 
„Wolno czytać”. Każda z bibliotek przy-
gotowała 4 czerwca br. na tę wyjątkową 
noc ciekawe atrakcje.

Czytelnia przy ul. Sikorskiego przygotowała 
pokaz multimedialny pod tytułem „Dzieje Pol-
ski w  poezji,  pieśni i  malarstwie. Uczestnicy, 
m.in. słuchacze Uniwersytetu III 
wieku, z  zainteresowaniem przy-
jęli referat na ten temat, oglądali 
obrazy polskich batalistów, recy-
towali wiersze i wspólnie śpiewa-
li, korzystając z  przygotowanych 
tekstów, patriotyczne pieśni to-
warzyszące Polakom przez stule-
cia. Na keyboardzie śpiewającym 
akompaniowała Wiesława Finik.

Wypożyczalnia Główna przy 
ul. Warszawskiej imprezę rozpo-
częła  na deptaku przed własną 
siedzibą od czytania dzieciom 
przez panie związane z  kulturą, 

sztuką i  dziennikarstwem. Wewnątrz lokalu 
wypożyczalni dzieci z rodzicami oddawały się 
plastycznemu szaleństwu, m.in. techniką deco-
upage. W międzyczasie można było korzystać 
z rodzinnych gier planszowych lub wykonywać 
prace plastyczne. Pamiątką z  Nocy Bibliotek 
były fotografie z ulubioną książką.

W  Wypożyczalni Nr 1 przy ul. Okrzei 
dzieci poznawały technikę plastyczną quillin-
gu, a  dorośli mogli posłuchać „Krzyżaków”  
H. Sienkiewicza, których fragmenty czytali: 

ks. proboszcz parafii św. Piotra Apostoła Eu-
geniusz Graczyk, Ryszard Sobotko, Helena 
Lipka - długoletnia kierownik biblioteki oraz 
Grażyna Czaplicka. Wieczór uświetniły swo-
im występem dziewczęta i chłopiec z Ciecha-
nowskiego Bractwa Rycerskiego. Zademon-
strowali stroje średniowieczne i  opowiedzieli 
o  ich tajnikach. Przedstawili fragmenty daw-
nych tańców oraz opowiedzieli o działalności 
bractwa.

W  Czytelni Regionalnej przy ul. Pułtuskiej 
odbywał się ciągły po-
kaz slajdów z fotografia-
mi starego Ciechanowa. 
Zainteresowane osoby 
mogły skorzystać z  po-
rad genealogicznych, 
a czytelnicy - miłośnicy 
regionu mogli „uwolnić 
książkę” t.j. przynieść 
własne książki o  te-
matyce mazowieckiej, 
a  w  zamian otrzymać 
inną pozycję z dubletów 
biblioteki. 

Red.

Noc Bibliotek w Powiatowej Bibliotece Publicznej

Słuchacze Uniwersytetu III wieku sami prezentowali poezję i prozę
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