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Witamy czytelników Samorządowca Powiatu Ciechanowskiego 
po wakacyjnej przerwie. 

W wrześniowym numerze gazety przedstawiamy państwu m.in. reportaże z inwestycji realizowanych 

na terenie powiatu ciechanowskiego, wykonywanych z budżetu powiatu, środków zewnętrznych 

oraz z udziałem funduszy gmin powiatu.

W Lekowie powstaje nowy most Dużo dzieje się na terenie inwestycji 

w Lekowie, gdzie budowany jest nowy 

most. W  trzecim tygodniu sierpnia 

montowane były specjalne fi lary, które 

podtrzymają całą konstrukcję.

Koszt inwestycji wyniesie 3  500 mln zł. 

Środki pochodzą z  subwencji mostowo-drogo-

wej Ministerstwa Infrastruktury i  Rozwoju oraz 

Ministerstwa Finansów. Starostwo Powiatowe 

w Ciechanowie złożyło wniosek o takie dofi nan-

sowanie i  zostało ono przyznane w  wysokości 

blisko 50 proc. wartości zadania. Gmina Regimin, 

na terenie której położony jest most dołożyła 300 

tys. zł., reszta środków pochodzi z  budżetu po-

wiatu ciechanowskiego.

Więcej str. 5
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Powiat ciechanowski 
na dożynkach 

w Staroźrebach
W niedzielę 7 września br. na Mazowszu dziękowano za 

tegoroczne plony. Okazją do tego były Dożynki Województwa 

Mazowieckiego i  Diecezji Płockiej, które odbywały się w  Sta-

roźrebach koło Płocka. Powiat ciechanowski reprezentowała 

13 osobowa delegacja, z  członkiem Zarządu Powiatu Jackiem 

Stachiewiczem, pracownikami Starostwa Powiatowego oraz 

powiatowymi starostami dożynkowymi, którymi byli Państwo 

Ewa i Andrzej Kuc z Pomorza, w gminie Opinogóra Górna. Wy-

konawcą chleba dożynkowego była Produkcyjno – Handlowa 

Spółdzielnia „SAMOPOMOCY’ w Ciechanowie, a wieńca Pani 

Agnieszka Brańska z m. Ostrzeniewo. Naszą delegację w koro-

wodzie dożynkowych prowadzili tancerze z Ludowego Zespołu 

Artystycznego „Ciechanów”, w tradycyjnych ludowych strojach.

Red Delegacja powiatu ciechanowskiego na uroczystościach dożynkowych

Budowa mostu w Lekowie zbliża się ku końcowi
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W komendzie straży pożarnej
remontują i modernizują

Ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz funduszy budżetu 

powiatu ciechanowskiego wykonywane są zadania pn. „Termomodernizacja budynku biurowo-garażowego 

Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Płockiej 32 w Ciechanowie”.

W ramach zadania wykonane zostaną: 
1.  Modernizacja instalacji c.o, montaż nowego węzła cieplnego, automatycznych zaworów, płukanie instalacji i jej regulacja.

Przestarzała instalacja c.o wymagała pilnej modernizacji Nowoczesna technologia pozwoli  na bezpieczne i oszczędne ogrzewanie całego obiektu

2.  Wymiana starych wrót garażowych na nowe, o dobrej izolacji cieplnej, o powierzchni 97,8 m2

Stare drewniane drzwi przeszły już do lamusa Nowoczesne drzwi zabezpieczą samochody należące do strażaków

3.   Modernizacja insta-

lacji wentylacyjnej w gara-

żach ciężkich samochodów 

ratowniczych. 

Pozwoli ona na od-

prowadzenie szkodliwych 

spalin, wytwarzanych przez 

ciężkie pojazdy w czasie po-

stoju i podczas ruszania do 

akcji. Ciekawostką jest to, 

że przewód wentylacyjny 

odpina się automatycznie 

w  momencie wyjazdu sa-

mochodu z garażu. W cza-

sie jego postoju przewód 

pobiera spaliny i  wydala je 

specjalną instalacją na ze-

wnątrz.
Wcześniejszy widok garażu, choć nowoczesnego,

to jednak  pozbawionego wyciągów spalin  

Nowoczesne rury wentylacyjne zabezpieczają 

wszystkie samochody ratownicze
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4.   Modernizacja instalacji c.w.u z mon-

tażem układu 12m2 absorberów baterii 

słonecznych wspomagających w  dwufunk-

cyjnym węźle ciepłowniczym, czyli krótko 

pisząc solarów słonecznych.

Koszt wykonywanych inwestycji wynie-

sie ponad 450 tys. zł., z czego 50 tys. to środki 

własne powiatu, którymi samorząd wesprze 

komendę. Potrzebne zmiany można przepro-

wadzić dzięki staraniom starosty ciechanow-

skiego i komendanta powiatowego PSP, którzy 

zabiegali o pozyskanie środków. Efektem tych 

starań będzie znaczące dofi nansowanie ze stro-

ny NFOŚiGW. 

To nie koniec zmian w  Komendzie. Jed-

nostka przygotowuje się do wykonania nowej 

nawierzchni na placu KPPSP. I etap - 1200 m2, 

na cele parkingowe, zostanie wykonany jesz-

cze w tym roku i kosztować będzie 100 tys. zł. 

Nowa nawierzchnia bitumiczna o pow. 4,5 tys. 

m2 wykonana będzie w przyszłym roku i kosz-

tować będzie 400 tys. zł. Całe zadanie będzie 

realizowane z udziałem środków powiatu cie-

chanowskiego i  Komendy Wojewódzkiej PSP 

w Warszawie. 

Tymczasem ze środków własnych komendy 

i  własnymi siłami wyremontowano część so-

cjalną dla zawodowych strażaków: pokoje od-

poczynku, kuchnię, łazienki i salę rekreacyjną.

Ciechanowska Komenda Państwowej Stra-

ży Pożarnej jest teraz jednostką w pełni wypo-

sażoną w  nowoczesny sprzęt. Przypomnijmy, 

że w  2010 roku zakupiono i  wyposażono sa-

mochody ratownicze za 2,5 mln. zł.: 2 pojazdy 

ratownictwa gaśniczego, w tym jeden do zadań 

ratownictwa chemicznego ora sprzęt do ratow-

nictwa wodnego.

Barbara Tokarska-Wójciak

Nowe solary, zamontowane na dachu, zmniejszą koszty podgrzania wody

Nowe samochody spełniają wszelkie oczekiwania nowoczesnego ratownictwa pożarowego, chemicznego oraz wodnego

„Krasiniak” już po remoncie„Krasiniak” już po remoncie Przez całe wakacje trwały prace remon-

towe w  I  Liceum Ogólnokształcącym im. 

Zygmunta Krasińskiego w  Ciechanowie. 

Umowa z  wykonawcą, wyłonionym w  try-

bie przetargu nieograniczonego na roboty 

budowlane: naprawę gzymsu, malowanie 

ścian elewacyjnych, wymianę obróbek bla-

charskich podpisana została 21 lipca br. 

z fi rmą Świat Okien Piotr Marcińczyk z Ol-

szewca. Teren budowy został przekazany 

wykonawcy w dniu podpisania umowy.  

Zakres prac objął m.in.: uzupełnienie tyn-

ków gzymsu, dwukrotne malowanie ścian ele-

wacyjnych, wymianę stolarki okiennej drewnia-

nej na nowe okna PCV (poddasze), wykonanie 

nowych obróbek blacharskich z  blachy ocyn-

kowanej, montaż rynien dachowych z  blachy 

ocynkowanej, montaż rur spustowych z blachy 

ocynkowanej. Wartość wykonanych prac zgod-

nie z umową wyniosła 81 254,88 zł. Zakończone 

zostały w  sierpniu. Ciekawostką jest kolorowe 

podświetlenie budynku nocą. Warto zobazyć tę 

iluminację.

Red.
Najstarsze ciechanowskie liceum wygląda teraz bardzo świeżo. 

Nowa elewacja wykonana została w czasie wakacji
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Ładniej przed szkołą przy ul. Powstańców WarszawskichŁadniej przed szkołą przy ul. Powstańców Warszawskich

W Zespole Szkól Nr 1 im. gen. Józefa 

Bema w  Ciechanowie zakończyły się 

prace remontowo-budowlane  przy 

budynku szkolnym. Kosztorys prac 

opiewał na kwotę 80.000 złotych brut-

to. Wykonawca, wyłoniony w  trybie 

przetargu nieograniczonego, wykonał 

zamówienie za kwotę 70.000 zł. 

Zakres prac budowlanych objął:

- oczyszczenie ścian fundamentów,

- izolacje pionowe bitumiczne (dwie war-

stwy),

- izolacje pionowe z folii kubełkowej,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- obsadzenie obrzeży betonowych 20x6 cm 

na podsypce piaskowej,

- wykonanie podbudowy betonowej 12 cm 

grubości po zagęszczeniu,

- ułożenie chodnika z kostki betonowej 6 

cm grubości na posypce piaskowej z wypełnie-

niem spoin piaskiem.

Jak poinformował nas dyrektor szkoły 

Eugeniusz Maziński, prace zostały wykonane 

sprawnie i zakończyły się przed rozpoczęciem 

roku szkolnego. Teraz wejście do placówki jest 

odnowione, położony został nowy chodnik 

i - co ważne, izolowane fundamenty. 

                       BTW

Przebieg prac przed szkołą i efekty remontu

Nowa elewacja w bursie szkolnej
Termomodernizacja ściany szczyto-

wej i ściany tylnej części budynku, to 

tegoroczne plany inwestycyjne w  Ze-

spole Placówek Oświatowych, przy 

ul. 17 Stycznia w Ciechanowie (bursa 

szkolna oraz schronisko młodzieżo-

we). 

Zakres prac obejmuje: demontaż obrób-

ki blacharskiej i  montaż nowych elementów 

z blachy (parapetów i rynien), przygotowanie 

ścian do prac ociepleniowych i wyłożenie ich 

styropianem odpowiedniej grubości. Na ko-

niec wykonanie nowej elewacji. 

Prace wykonuje fi rma „Świat Okien” Piotr 

Marcińczyk z Olszewca. Wartość prac wynie-

sie 46 550 062 zł. Umowę na wykonanie robót 

podpisano 2 września, a  ich zakończenie pla-

nowane jest na 1 października. 

W  czasie wakacji, w  środku obiektu odno-

wiono i  wymalowano stołówkę bursy i  schro-

niska. Będzie ona w następnych latach służyła 

uczniom mieszkającym w internacie.

Przypomnijmy, że elewację główną, fron-

tową budynku odnowiono w 2010 roku. 

BTW

Stołówka internatu po remoncie Elewacja tylnej części budynku wymagała pilnej naprawy, nadal trwają tam 

prace modernizacyjne

 Prace już trwają
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Prace związane z palowaniem żelbetowych elementów, podpory mostu

Przypomnijmy, iż poprzednia prze-

prawa łącząca Lekowo z Regiminem po-

wstała w 1970 roku. Jej nośność wyno-

siła zaledwie 15 ton (dla samochodów 

ciężarowych), co znacznie ograniczało 

ruch pojazdów, a to z kolei rozwój dzia-

łalności gospodarczej na tym terenie. 

Nowy most będzie miał 18,5 metra dłu-

gości, 11,2 m szerokości, a jego nośność 

wzrośnie do 40 ton. Przez most będzie 

przebiegała 6 metrowa jezdnia oraz 

ścieżka na przejazd rowerów i  chodnik 

dla pieszych. Inwestycja realizowana 

jest także z  korzyścią dla rzeki Łydyni. 

Poprzedni most miał podporę usytu-

owaną po środku koryta rzeki, nowy 

obiekt takiej podpory będzie pozba-

wiony co poprawi przepływ wody na 

tym odcinku rzeki (jest to szczególnie 

ważne w  czasie wiosennych roztopów 

i przepływu kry). Ponadto koryto rzeki 

będzie wzmocnione w górnym i dolnym 

odcinku tzw. materacami gabionowymi. 

Dodatkowo zmodernizowane zostaną 

drogi dojazdowe na odcinku 2 km do 

mostu od strony Lekowa i  w  centrum 

Regimina oraz  położone 900 metrów 

nowego chodnika od strony Lekowa 

i przebudowany stary chodnik w samym 

Regiminie. 

Prace wykonuje fi rma Wapnopol 

z  Glinojecka oraz podwykonawcy tej 

fi rmy. Rozpoczęły się one 10 czerwca 

2014 r. i tego dnia została wprowadzona 

zmiana organizacji ruchu, wynikająca 

z zamknięcia mostu. Ruch drogowy zo-

stał skierowany objazdem w miejscowo-

ści Grzybowo, na drogę gminną przez 

miejscowość Targonie do miejscowości 

Regimin. Objazd oznakowany jest tabli-

cami objazdowymi typu F-8. Powiatowy 

Zarząd Dróg planuje, że zmiana organi-

zacji ruchu potrwa do dnia 31 paździer-

nika 2014 r.

Barbara Tokarska-Wójciak

Inwestycję realizuje Powiatowy Za-

rząd Dróg w  Ciechanowie. Polega 

ona na przebudowie mostu ( nr ewi-

dencyjny JNI-30003285) nad rzeką 

Łydynią, w  ciągu drogi powiatowej 

nr 1215W Grzybowo - Regimin – 

Szulmierz. Koszt inwestycji wyniesie 

3 500 mln zł. Środki pochodzą z sub-

wencji mostowo-drogowej Minister-

stwa Infrastruktury i  Rozwoju oraz 

Ministerstwa Finansów. Starostwo 

Powiatowe w  Ciechanowie złoży-

ło wniosek o  takie dofi nansowanie 

i  zostało ono przyznane w  wysoko-

ści blisko 50 proc. wartości zadania. 

Gmina Regimin, na terenie której 

położony jest most dołożyła 300 tys. 

zł., reszta środków pochodzi z  bu-

dżetu powiatu ciechanowskiego. 

W  drugiej połowie sierpnia wykonany 

został jeden z  najważniejszych etapów bu-

dowy - palowanie żelbetowych elementów, 

na których oparta będzie konstrukcja mostu. 

Towarzyszyliśmy ekipie budowlanej w cza-

sie tych prac. 

Trwa budowa Trwa budowa 

mostu w Lekowiemostu w Lekowie
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Powiatowa placówka kultury cała po remonciePowiatowa placówka kultury cała po remoncie
Letni remont objął w  tym roku tak-

że powiatową jednostkę kultury. Za-

kończono drugi etap przebudowy 

i  termomodernizacji budynku Powia-

towego Centrum Kultury im. Marii 

Konopnickiej w Ciechanowie. Umowa 

z  wykonawcą - fi rmą A. Kapitański, 

T. Niedziałkowski PPUH „IKAN’ s.c. 

z  Ciechanowa, wyłonionym w  trybie 

przetargu nieograniczonego na roboty 

budowlane podpisana została 29 lipca 

br. i  od tego momentu wykonywane 

były prace modernizacyjne.

Zakres prac objął m.in.: remont schodów 

zewnętrznych do Kawiarni Artystycznej, na-

prawę i  malowanie balustrad stalowych tara-

sów, remont schodów wyjścia z  kina, remont 

rampy, słupków i  tynku ścian pod tarasem 

i zejścia do kotłowni, docieplenie ścian piwnic 

pod tarasem, oraz nowy podjazd dla osób nie-

pełnosprawnych przy wyjściu z kina.

Wartość prac zgodnie z podpisaną umową 

wyniesie 89 404,04 zł.  

Dodajmy, iż pierwszy etap moderniza-

cji budynku odbył się przed dwoma laty (po 

raz pierwszy zresztą od czasu wybudowania 

obiektu). Wykonano nową elewację, zmo-

dernizowano okna, drzwi wejściowe oraz 

wykonano szereg zmian w  środku budynku. 

Remont nie objął tarasów, których nie można 

było rozebrać, gdyż nie zgodziła się na to ko-

misja urbanistyczno-architektoniczna Urzędu 

Miasta. Wykonanie ostatnich prac na zewnątrz 

budynku możliwe było do wykonania w  tym 

roku, o czym zdecydowali radni powiatowi po-

dejmując odpowiednią uchwałę na czerwcowej 

sesji Rady Powiatu.

BTW

Tak przebiegał II etap prac remontowych w PCKiSz

. 
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Będzie nowocześnie i bezpiecznieBędzie nowocześnie i bezpiecznie
Rozbudowa Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego przy ul. Sien-

kiewicza w Ciechanowie powoli staje 

się faktem. Zakończone zostały prace 

budowlane nowego obiektu - internatu, 

boiska sportowego, placu zabaw, dróg 

dojazdowych oraz prace towarzyszące. 

Teraz zostaje tylko wyposażyć nowy 

obiekt w odpowiedni sprzęt. 

Placówka zyskała 800 m2 powierzchni na po-

koje internatowe. Teraz mieszczą się one w wygo-

spodarowanej części budynku szkoły. Zakupione 

zostanie nowe wyposażenie i zamontowane w po-

kojach. Cały obiekt ładnie wygląda też od strony 

torów. Odnowiony stary budynek szkoły, dobudo-

wane nowe skrzydło, nowe boisko wielofunkcyjne 

i  poprawa estetyki otoczenia (nowe nasadzenia 

zieleni) zwracają uwagę i  robią wrażenie. Są też 

parkingi wyłożone kostką i drogi dojazdowe. Do-

datkowy wjazd na teren szkoły wygospodarowano 

także od strony ul. Nowokolejowej.

Przypomnijmy, że w 2009 roku powiat cie-

chanowski złożył wniosek o  dofi nansowanie 

tego projektu pn. „Poprawa Stanu i Wyposaże-

nia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno-Byto-

wej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-

czego w Ciechanowie”. Uzyskał dobrą ocenę, ale 

znalazł się pod kreską oczekujących. Dopiero 

w  2012 roku otrzymano dofi nansowanie. Pra-

ce postępowały ekspresowo. Ich efekty będzie 

można zobaczyć już w październiku tego roku. 

Cała inwestycja poprawi też warunki pracy 

w  szkole, gdyż odzyskane pomieszczenia interna-

towe będą przeznaczone z powrotem na klasy lek-

cyjne.

Pokoje przygotowane są dla dwóch osób, 

każdy z nich ma łazienkę i przedpokój. Na dole 

są też sale do zajęć specjalistycznych: kinezyte-

rapii, fi zykoterapii i hydroterapii. 

Rozbudowa placówki specjalnej kosztować 

będzie 8  966  417 zł. Pieniądze pochodzą ze 

środków Regionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 

(83,3 proc). Reszta to wkład własny powiatu. 

Prace wykonała fi rma CiechBud z Działdowa. 

W tej chwili w Specjalnym Ośrodku Szkol-

no-Wychowawczym, placówce prowadzonej 

przez powiat ciechanowski uczy się ok. 150 

dzieci i  młodzieży. Uczęszcza do niego także 

60 dzieci korzystających z  zajęć wczesnego 

wspomagania rozwoju. Jest to jedyna placów-

ka na terenie powiatu ciechanowskiego, która 

zajmuje się edukacją i rozwojem dzieci niepeł-

nosprawnych intelektualnie. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Nowy obiekt wygląda imponująco. Znacząco poprawi warunki mieszkaniowe uczniów i pracy w szkole
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Nowa elewacja Nowa elewacja 
już w październikujuż w październiku

W Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie 

trwa remont elewacji budynku wraz z ocieple-

niem. To ostatnia szkoła ponadgimnazjalna, 

prowadzona przez powiat, w  której wykony-

wana jest elewacja zewnętrzna budynku. Re-

mont kosztował będzie 220 713,7 zł. Prace wy-

kona Zakład Ogólnobudowlany T. Jastrzębski 

z Ostrołęki. 

Przewidywany termin zakończenia prac 

do druga połowa października br. Firma 

weszła na plac budowy pod koniec sierpnia. 

Rozłożone rusztowania i budowlańcy pracu-

jący na nich od rana do wieczora świadczą, że 

prace postępują pełną parą.

Przypomnijmy, że na remont elewacji 

w ZST przeznaczono ponad 360 tys. zł., z  tzw. 

wolnych środków budżetu powiatu. W  wyni-

ku przetargu, na wykonawcę robót udało się 

zaoszczędzić 140 tys. zł. Pieniądze te zostaną 

przeznaczone na ciąg dalszy zmian w  szko-

le, czyli kapitalny remont sali gimnastycznej. 

Zmieniona zostanie podłoga, na nowoczesną, 

przystosowaną do zajęć sportowych, wygła-

dzone i pomalowane ściany, wymienione drzwi 

i okna, obudowane grzejniki oraz zamontowa-

ne nowe kosze do gry w koszykówkę. Te prace 

potrwają nieco dłużej, niż remont zewnętrznej 

elewacji. Na ich wykonanie zostanie ogłoszony 

odrębny przetarg. 

Barbara Tokarska-Wójciak Przebieg remontu elewacji w ZST w Ciechanowie

Roboty remontowo - budowlane, polegające na likwi-

dacji pomieszczenia nieczynnej kotłowni oraz utwar-

dzenie drogi dojazdowej na terenie DPS, to zadanie 

inwestycyjne realizowane wczesną jesienią na tere-

nie placówki. Środki fi nansowe na ten cel pochodziły 

z  budżetu powiatu. W  wyniku ogłoszonego przetar-

gu wybrana została najkorzystniejsza oferta, złożona 

przez  Firmę TRANS-BUD Piątki, która wykona prace 

za kwotę  98.753,60 zł. 

Likwidacja pomieszczenia nieczynnej od wielu lat sta-

rej  kotłowni była konieczna. Zły stan techniczny, grożący 

zapadnięciem się pomieszczenia i  drogi dojazdowej do 

magazynu nad nim położonej wymagały pilnego przepro-

wadzenia prac. Ze względu na bezpieczeństwo mieszkań-

ców, jak i utrudnione możliwości dowozu towaru podjęto 

decyzję o likwidacji tego pomieszczenia i położeniu nowej 

nawierzchni drogi wewnętrznej. 

BTW

W Domu Pomocy W Domu Pomocy 
Społecznej przy ul. KruczejSpołecznej przy ul. Kruczej  

też wykonywane są też wykonywane są 
prace budowlaneprace budowlane

Rozbiórka starej kotłowni to ważne działanie, chociażby ze względu 

na bezpieczeństwo mieszkańców
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W trosce o osoby niepełnosprawne 
i wykluczone społecznie

Już po raz siódmy, w  ma-
lowniczo położonym zajeź-
dzie Tur w  Niestumiu od-
był się festyn integracyjno 
– kulturalno - rekreacyjny, 
dla osób niepełnospraw-
nych oraz ich rodzin i opie-
kunów z  terenu powiatu 
ciechanowskiego. Spotka-
nie zorganizowane zostało 
28 sierpnia br. przez Po-
wiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w  Ciechanowie. 
Pogoda dopisała, uczestni-
cy również, nie brakowało 

więc uśmiechu i radości.

Jak podkreśliła na początku 

spotkania Anna Karaś  -  kierownik PCPR, 

pozytywne doświadczenia z  poprzednich 

edycji festynu i  społeczna jego akceptacja 

utwierdziły organizatorów w przekonaniu, 

że festyn posiada olbrzymią siłę niwelującą 

wykluczenie społeczne, a  przede wszyst-

kim eliminuje samotność osób niepeł-

nosprawnych. - Wspólne niezapomniane 

przeżycia z festynu z poprzednich lat mobi-

lizują całą załogę Powiatowego Centrum do 

kontynuowania przedsięwzięcia, a  głównie 

jego celów – dodała kierownik otwierając 

spotkanie. Warto zauważyć,  iż spotkanie 

realizowane jest cyklicznie od 2008 r. Nie-

stumski piknik był także podsumowaniem 

tego, co wspólnie przeżywali jego uczest-

nicy przez minione 7 lat. A wydarzyło się 

wiele, gościło wiele gwiazd, ale przede 

wszystkim liczna, niezapomniana grupa 

osób niepełnosprawnych. Na przestrzeni 

tych lat udało się zintegrować aż ponad ty-

siąc osób. - To już ostatni festyn w tej edycji 

projektu, ale mam nadzieję, że w  nowym 

okresie aplikowania o  środki unijne uda 

nam się na ten ważny cel rehabilitacji spo-

łecznej osób niepełnosprawnych pozyskać 

środki – wyraziła nadzieję Anna Karaś. 

Przypomnijmy, że możliwość zintegrowa-

nia środowiska niepełnosprawnych dawał projekt 

pn. „Aktywność szansą na zatrudnienie i  usa-

modzielnienie” – współfi nansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego  w  ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego 

realizacja kończy się w grudniu 2014 roku. 

Festyn  stał się popularnym wydarzeniem inte-

gracyjnym i wpisał się w kalendarz przedsięwzięć 

powiatowych, jako uroczystość integrująca wiele 

środowisk na szczeblu powiatu ciechanowskiego. 

Osoby niepełnosprawne na festynie to podopiecz-

ni placówek, instytucji, samorządów, stowarzy-

szeń, ale również  uczestnicy Projektu, bez których 

całe przedsięwzięcie nie mogłoby być realizowane. 

Celem spotkania jest przede wszystkim aspekt in-

tegracji, istotny i  potrzebny niepełnosprawnym. 

Poprzez udział zaproszonych gości zwraca się uwa-

gę na liczne  grono osób niepełnosprawnych, funk-

cjonujących w naszej lokalnej i ponadlokalnej spo-

łeczności, ich problemy, sukcesy, porażki, bariery, 

ale i radości wynikające z pokonywanych trudno-

ści życia codziennego.  Miejmy tylko  nadzieję, że 

cykliczne od 2008 r. spotkania inte-

gracyjne spowodowały pozytywne 

postrzeganie osób niepełnospraw-

nych i ukształtowały właściwe po-

stawy społeczne. A  dopełnieniem 

tego jest ich akceptacja i zrozumienie 

w środowisku. Powiat Ciechanowski 

poprzez tego typu działania likwiduje 

bariery społeczne a  instytucje które 

funkcjonują na jego terenie świadczą 

o ich zdecydowanym zaangażowaniu 

w problematykę niepełnosprawności.

Do Niestumia w tym roku przy-

jechały: 30-osobowa grupa uczest-

ników Projektu „Aktywność szansą 

na zatrudnienie i usamodzielnienie” 

wraz z  opiekunami; ponad 60-oso-

bowa grupa niepełnosprawnych 

mieszkańców gmin powiatu wraz z opie-

kunami i  pracownikami ośrodków po-

mocy społecznej; a  także 40-osobowa 

grupa reprezentowana przez mieszkań-

ców dwóch domów pomocy społecznej 

oraz uczestników Ośrodka Wsparcia, 

Środowiskowego domu samopomocy 

typu A i B,  Warsztatu Terapii Zajęciowej 

z Ciechanowa wraz z pracownikami tych 

placówek.

Nie zabrakło też gości, wśród nich 

znaleźli się: starosta Sławomir Moraw-

ski,   który powitał wszystkich uczestni-

ków spotkania, podkreślając w  swoim 

wystąpieniu wagę integracji osób nie-

pełnosprawnych,   wicestarosta Andrzej 

Pawłowski oraz przedstawiciele Zarządu 

Powiatu, radni powiatowi, przedstawiciel 

wojewody mazowieckiego, samorządu 

województwa mazowieckiego, Mazowiec-

kiej Jednostki Wdrażania Programów 

Unijnych, Urzędu Marszałkowskiego, 

Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób 

Niepełnosprawnych działającej przy Sta-

roście Ciechanowskim, pracownicy Staro-

stwa Powiatowego, dyrektorzy i kierowni-

cy jednostek pomocy społecznej z terenu 

powiatu oraz przedstawiciele mediów.

W programie festynu znalazły się: poczęstu-

nek dla wszystkich uczestników, występ gwiazdy, 

a był nią w tym roku zespół Milano  oraz zaba-

wa integracyjna, przy akompaniamencie zespołu 

muzycznego Sławka Skiby, przejażdżki bryczka-

mi, ciuchcią, spacery po terenie Zajazdu TUR 

oraz zwiedzanie Mini ZOO.

Około  godz. 17.00 uczestnicy festynu wrócili 

do swoich miejsc zamieszkania.

Barbara Tokarska-Wójciak

Festyn w Niestumiu dał możliwość integracji osób niepełnosprawnych
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Działacze kultury odznaczeniDziałacze kultury odznaczeni

Wręczenie odznaczeń państwowych prezydenta Rzeczypospo-

litej Polskiej Bronisława Komorowskiego odbyło się 5 września br. 

w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki. W imieniu prezydenta 

RP,  wicewojewoda mazowiecki Dariusz Piątek  wręczył:  Złoty 

Krzyż Zasługi - Hannie Długoszewskiej - Nadratowskiej, Srebrny 

Krzyż Zasługi - Ricie Tarczyńskiej oraz trzy Złote Medale za Dłu-

goletnią Służbę - Anicie Dworeckiej, Jerzemu Szpojankowskiemu 

i Danucie Ostapowicz. 

Red.

Nad Łydynią czytali Sienkiewicza Nad Łydynią czytali Sienkiewicza 

Podobnie jak w całym kraju, także w naszym mieście czytano 

dzieła Henryka Sienkiewicza. Tym samym Ciechanów włączył się 

w zainicjowaną w 2012 r. przez prezydenta Bronisława Komorow-

skiego, ogólnopolską akcję publicznego czytania największych pol-

skich dzieł literackich. „Trylogię” czytało na scenie, przygotowanej 

na schodach powiatowej jednostki kultury aż 30 osób. Fragmenty 

zaprezentowali m.in. starosta S. Morawski, wicestarosta A. Pawłow-

ski, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta, twór-

cy, nauczyciele, księża, dziennikarze. Zaproszeni goście (niektórzy 

przebrani w  sarmackie kontusze) oraz członkowie Ludowego Ze-

społu Artystycznego „Ciechanów” zatańczyli wspólnie najważniej-

szy taniec narodowy - poloneza. Organizatorami akcji były dwie 

powiatowe instytucje kultury: Powiatowa Biblioteka Publiczna i Po-

wiatowe Centrum Kultury i Sztuki. 

Red.

Twórcy kultury zostali wyróżnieni przez prezydenta RP

Fragmenty Trylogii czytał starosta S. Morawski

Uhonorowano Bolesława Uhonorowano Bolesława 

Biegasa w rocznicę jego śmierciBiegasa w rocznicę jego śmierci

„Wędrówka ducha myśli”, to wystawa którą już teraz może-

my zaliczyć do najważniejszych wydarzeń kulturalnych regionu 

w 2014 roku. Przyczynkiem do otwarcia ekspozycji były obcho-

dy 60. rocznicy śmierci Bolesława  Biegasa. Wernisaż odbył się 

18 lipca 2014 roku, w Galerii jego imienia, w Powiatowym Cen-

trum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie. 

Bolesław Biegas (1877-1954), to największy artysta ziemi cie-

chanowskiej, ceniony do dziś w świecie rzeźbiarz, malarz, literat. 

Urodził się kilkanaście kilometrów od Ciechanowa - w Koziczy-

nie, gm. Regimin. Tylko dzięki pomocy proboszcza tamtejszej 

parafi i a potem mecenasów kultury, dr Franciszka Rajkowskiego 

i  Aleksandra Świętochowskiego, ukończył szkołę i  mógł rozpo-

cząć edukację artystyczną w Polsce i we Francji. Tam Biegas stał 

się sławny i  dorównywał nawet najwybitniejszym artystom. Do 

dziś nad Sekwaną jest najwięcej jego prac. W Paryżu (w Bibliotece 

Polskiej) istnieje Muzeum Biegasa.

Red.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej, poświęconej wybitnemu artyście, 

urodzonemu na ziemi ciechanowskiej

Pisanie jest dla mnie wolnością Pisanie jest dla mnie wolnością 

- spotkanie z Janem Nowickim- spotkanie z Janem Nowickim

Gościem jedenastego „Spotkania z książką” w Galerii był 9 wrze-

śnia br. Jan Nowicki - aktor teatralny i fi lmowy, a także autor książek. 

Jak sam powiedział podczas spotkania z widzami, zagrał w 260 fi lmach 

w kraju i za granicą oraz w setkach spektakli teatralnych. Kilka lat temu 

skupił się jednak na pisaniu książek. W maju br. na rynku ukazała się 

najnowsza jego książka „Białe walce”. Jan Nowicki podczas spotkania 

w Galerii im. B. Biegasa opowiadał o swoim aktorstwie, inspiracjach, 

czerpaniu radości z życia, powrocie do swojej rodzinnej miejscowości 

Kowal na Kujawach, kontaktach z miejscową ludnością oraz o warto-

ściach, które są dla niego w życiu najważniejsze. A czynił to niezwykle 

ciekawie, z ciepłem i serdecznością oraz dużym poczuciem humoru. 

Rozmowę prowadził dziennikarz Tygodnika Ciechanowskiego Marek 

Żbikowski, a gospodarzem spotkania była dyrektor PCKiSz dr Tere-

sa Kaczorowska. Po spotkaniu Jan Nowicki długo podpisywał swoje 

książki, a chętnych do zdobycia autografu nie brakowało. 

BTW

Znany aktor fi lmowy i teatralny tym razem opowiadał 

o swojej twórczości pisarskiej


