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BęDZIE ROZBUDOWA SPECJALNEGO OśRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W CIECHANOWIE!
W ostatnich miesiącach unijnego okresu finansowania 2007-2013, nadeszła dobra wiadomość dla powiatu
ciechanowskiego. Będą środki na rozbudowę Ośrodka. Inwestycja kosztować będzie 11.997.316 zł. Przewidywana kwota dofinansowania z EFRR wyniesie 83,3%, resztę ze środków własnych wyłoży powiat ciechanowski.
Projekt przeszedł ocenę formalną i merytoryczną w 2010 roku. Uzyskał 86,32 %
maksymalnej liczby punktów możliwych
do zdobycia i umieszczony
został na liście rezerwowej,
z ewentualnymi szansami
na realizację w przypadku
pojawienia się środków zaoszczędzonych w realizacji
projektów zakwalifikowanych w pierwszej kolejności. I doczekał się. Teraz już
wiadomo, że modernizacja
ośrodka zostanie wykonana. Projekt nosi tytuł „Po-

prawa Stanu i Wyposażenia Infrastruktury
Edukacyjnej i Socjalno-Bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Ciechanowie”. Priorytet VII „Tworzenie
i poprawa warunków dla rozwoju kapitału
ludzkiego”, Działanie 7.2 „Infrastruktura
służąca edukacji”. Podpisanie umowy na
realizację projektu przewiduje się po przygotowaniu dokumentacji technicznej budowy i uzyskaniu wszelkich pozwoleń na
budowę.

ciąg dalszy na stronie 2
Dzięki środkom unijnym lepsze warunki
kształcenia niepełnosprawnych dzieci staną
się faktem

Budynek po hotelu Polonia trafi w ręce powiatu
Jest zgoda wojewody mazowieckiego na przekazanie budynku dawnego
hotelu Polonia na rzecz powiatu ciechanowskiego. 10 czerwca Ivetta Biały –
rzecznik prasowy wojewody poinformowała media, że powiat ciechanowski
może otrzymać w formie darowizny nieruchomość przy ul. Warszawskiej 34
w Ciechanowie, zwaną potocznie hotelem Polonia.
W zarządzeniu wojewody z 6 czerwca, które wpłynęło do Starostwa Powiatowego 18 czerwca br. czytamy, że budynek
powinien być wykorzystany na cele związane z upowszechnianiem kultury w tym
potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Ciechanowie, co stanowi zadanie własne
powiatu. Zgoda udzielona przez wojewodę
jest ważna do 31 grudnia 2012 r. Cel darowizny powinien być zrealizowany w ciągu
pięciu lat od daty zawarcia umowy. Jeśli
w tym czasie nie zostanie on wykonany

lub budynek będzie użytkowany w sposób
niezgodny z przeznaczeniem określonym
w umowie – darowizna zostanie odwołana. Starosta ciechanowski zadeklarował
wojewodzie, że w budżecie powiatu ciechanowskiego na 2012 r. zarezerwowano
880 tys. zł. na remont budynku, a w kolejnym roku powiat również przeznaczy
środki finansowe na dostosowanie budynku
do celów związanych z przeznaczeniem darowizny. Środki zapisane w tegorocznym
budżecie, będą wykorzystane na wykona-

Decyzja wojewody mazowieckiego zamyka
temat zagospodarowania nieruchomości.
Zniszczony budynek Polonii zostanie wkrótce zagospodarowany

nie dokumentacji, zarówno projektowej jak
i przetargowej.

ciąg dalszy na stronie 2

Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej odwiedził powiat ciechanowski
Na zaproszenie starosty Sławomira Morawskiego i przewodniczącego Polsko-Szwajcarskiej Grupy Parlamentarnej posła Roberta
Kołakowskiego, 20 czerwca br. powiat ciechanowski odwiedził
Ambasador Szwajcarii w Polsce Lukas Beglinger. Tematem spotkania, które odbyło się w Starostwie Powiatowym było przedstawienie
potencjału Ziemi Ciechanowskiej, określenie obszarów współpracy
pomiędzy samorządem powiatu a zainteresowanymi władzami lokalnymi z obszaru Konfederacji Szwajcarskiej oraz zaprezentowanie
możliwości pozyskania środków z funduszu szwajcarskiego.
Ambasador Lukas Beglinger z wizytą w Ciechanowie

ciąg dalszy na stronie 7
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WYDARZYŁO SIĘ

Będzie rozbudowa Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie!
ciąg dalszy ze strony 1

Jak zapowiada starosta Sławomir Morawski, zakończenie
inwestycji planuje się pod koniec 2014 roku.
Barbara Tokarska-Wójciak

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy, zajmujący się kształceniem i wychowaniem
dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
umiarkowanym i znacznym. Inwestycja realizowana będzie na terenie
Ośrodka przy ul. Sienkiewicza.
W ramach projektu wykonane zostaną: budowa nowego skrzydła budynku – internatu SOSzW, o powierzchni 836 m kw. wraz
z zakupem niezbędnego wyposażenia (sprzęt i wyposażenie rehabilitacyjne, meble), modernizacja istniejącego obiektu dydaktycznego
tj. starego budynku, w którym obecnie odbywają się zajęcia edukacyjno-wychowawcze, budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej tj. wielofunkcyjnego boiska szkolnego ze sztuczną nawierzchnią
(pow. 1500 m kw.) wraz z bezpiecznym placem zabaw (pow. 500 m.
kw.), zagospodarowanie otoczenia wokół obiektów – droga dojazdowa, chodniki, parkingi z podjazdami, modernizacja ogrodzenia.
Wszystko dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

SOSzW wymaga rozbudowy i modernizacji

Budynek po hotelu Polonia trafi w ręce powiatu
ciąg dalszy ze strony 1

Plany powiatu związane z Polonią nie zmieniły się i dotyczą umiejscowienia tam Powiatowej Biblioteki Publicznej
– w tym czytelni, klubu miłośników dobrej książki oraz kawiarni literackiej, kawiarenki internetowej i galerii. Powiat

lokalizację Biblioteki w Polonii uzasadnia tym, iż Powiatowa Biblioteka Publiczna od początku działalności nigdy nie
miała własnej siedziby. Poszczególne jej zbiory są rozproszone w lokalach po całym mieście, co utrudnia czytelnikom korzystanie z bogatej oferty.
Barbara Tokarska-Wójciak

W Ciechanowie i Płocku o efektywności energetycznej
Lokalne i regionalne zagadnienia energetyczne były tematem spotkań w starostwach powiatowych w Ciechanowie i Płocku. Uczestniczył w nich marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i gospodarze
powiatów, w tym starosta ciechanowski Sławomir Morawski. Podczas spotkań, które odbyły się 15 czerwca br.
zaprezentowano projekty i inicjatywy przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej oraz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii w subregionach ciechanowskim oraz płockim. Dyskusje stały się
również okazją do zaprezentowania Mazowieckiego Paktu na rzecz Oszczędności Energii (MPOE).

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli samorządów z całego regionu ciechanowskiego

Samorząd Województwa Mazowieckiego,
10 kwietnia br., wraz z dziewięcioma innymi sygnatariuszami dokonał uroczystego podpisania Mazowieckiego Paktu na rzecz Oszczędności Energii.
Poparcie dla MPOE wyrazili już przedstawiciele
samorządów terytorialnych, głównych przedsiębiorstw energetycznych na Mazowszu oraz partnerzy pozarządowi z sektora energetycznego. MPOE,
a co za tym idzie – jego sygnatariusze, będą propagować wszelkie działania na rzecz ochrony środowiska, nowoczesne metody wytwarzania i przesyłania energii oraz transfer nowych technologii
energetycznych. Ponadto będą też wspólnie działać na rzecz promocji racjonalnego wykorzystania
energii, wspierania rozwoju energetyki odnawialnej, wykorzystania lokalnych zasobów energetycznych na Mazowszu oraz zwiększania efektywności
energetycznej.
BTW

Obradowali radni powiatu ciechanowskiego
XV sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego IV kadencji odbyła się 28 maja br., w Starostwie Powiatowym
w Ciechanowie. Radni wysłuchali informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz przyjęli 5 uchwał. Sesja rozpoczęła się miłym akcentem wręczenia „Gwiazd
Afganistanu” i odznaczeń z okazji 20-lecia PSP w Polsce.
W sesji uczestniczyli: radni powiatu, władze powiatu, dyrektorzy jednostek powiatowych, kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego, media, oraz goście – poseł RP Robert Kołakowski oraz radna Sejmiku Województwa
Mazowieckiego Wiesława Krawczyk.
Najważniejsze punkty porządku obrad:

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XV sesji Rady Powiatu IV kadencji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie między
sesjami.
5. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości. Poseł RP Robert Kołakowski złożył wszystkim samorządowcom życzenia z okazji obchodzonego
27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego.
6. Interpelacje i zapytania
7. Rozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze powiatu ciechanowskiego w 2011 roku. Informację przedstawił Powiatowy
Lekarz Weterynarii Bogdan Latko.
8. Rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej w Ciechanowie na temat zagrożeń oraz działań ratowniczych
jednostek straży pożarnych na terenie powiatu ciechanowskiego w roku
2011. Informację przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej st. bryg. Arkadiusz Muszyński.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu ciechanowskiego.
Wynik głosowania: za – 19 głosów. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2012 rok.
Wynik głosowania: za – 19 głosów. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
c) przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Edukacja przyszłych rodziców
w Szkole Rodzenia w okresie od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.”.
Wynik głosowania: za – 19 głosów. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
d) zawarcia umowy z Gminą Ciechanów w przedmiocie przyjęcia pomocy finansowej Gminy Ciechanów dla powiatu ciechanowskiego na
dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej Nr 1239W na odcinku
Ciechanów – Kargoszyn i zasad rozliczania środków.
Wynik głosowania: za – 19 głosów. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
e) zmiany uchwały Nr I/5/41/99 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia
30 czerwca 1999 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.
Wynik głosowania: za – 18 głosów, przy jednym głosie wstrzymującym
się. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
12. Zamknięcie obrad.

Na interpelację radnego S. Kęsika, związaną z przejściem dla pieszych w ulicy Kasprzaka, starosta S. Morawski odpowiedział, że droga
nr 50 nie jest wprawdzie drogą powiatową, ale zostanie skierowany apel
do zarządu dróg krajowych (GDDKiA) w sprawie wyznaczenia pasa dla
pieszych użytkowników.
Na zapytanie radnego W. Balcerzaka starosta odpowiedział, że owszem były starania Muzeum Szlachty Mazowieckiej o przejęcie części
obiektów po byłej jednostce wojskowej w Ciechanowie, ale pomysł nie
zyskał akceptacji władz województwa, które są organem prowadzącym dla
Muzeum. Starosta wyjaśnił też, że 5 maja 2011 roku wpłynął do niego,
jako reprezentanta Skarbu Państwa, wniosek o zniesienie zarządu nad nieruchomością. Zdjęcie trwałego zarządu odbyło się 10 kwietnia 2012 roku
i w tej chwili całe koszary przeszły pod zarząd Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie.
Na interpelację radnego A. Krzemińskiego (na prośbę radnego) odpowiedź w sprawie modernizacji ulicy Sońskiej zostanie udzielona w formie
pisemnej.

Wolne wnioski i oświadczenia
W punkcie tym radny Marcin Stryczyński zwrócił się do władz powiatu o zdiagnozowanie problemu jakim są ukąszenia ludzi przez kleszcze. Prosił o znalezienie specjalistów, którzy udzielą informacji o zagrożeniach, jakie powoduje takie ukąszenie.

Miłym akcentem majowych obrad Rady Powiatu Ciechanowskiego było wręczenie wojskowych odznaczeń o charakterze pamiątkowym „Gwiazd Afganistanu”. Otrzymali je żołnierze, uczestniczący w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Afganistanie:
st. sierż. rez. Zbigniew Dobrzyński – za udział w VI zmianie, wiosną
2010 roku i st. szer. rezer. Sławomir Skibiński za udział w VII zmianie, latem 2010 roku. Odznaczenia „Gwiazdy Afganistanu” w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył płk dypl. Gwidon Karolak – zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Warszawie w towarzystwie ppłk. Dariusza Kossakowskiego – komendanta WKU w Ciechanowie oraz starosty ciechanowskiego Sławomira Morawskiego i przewodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa
Gutowskiego. Podziękowania za służbę dla kraju oraz życzenia osobiste złożyli: poseł na Sejm RP Robert Kołakowski, starosta ciechanowski Sławomir Morawski, komendant WKU w Ciechanowie ppłk
Dariusz Kossakowski oraz przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego Zbigniew Gutowski.

Interpelacje i zapytania
Radny Adam Krzemiński pytał o remont ulicy Sońskiej w Ciechanowie. Radny stwierdził, że samorząd miejski zadeklarował partycypowanie
w kosztach takiego remontu i pyta władze powiatu, kiedy możliwe jest
wykonanie wspólnej inwestycji – modernizacji ulicy Sońskiej.
Radny Stanisław Kęsik potwierdził prośby mieszkańców Krubina
o remont ulicy Sońskiej oraz poinformował, że objazd wykonany przy
ul. Kasprzaka na czas budowy wiaduktu nie zawiera pasa dla pieszych, co
zagraża ich bezpieczeństwu. Radny zwrócił się do Powiatowego Zarządu
Dróg i władz powiatu o interwencję w tej sprawie.
Radny Wiesław Balcerzak zwrócił się z kolei z zapytaniem, czy władze powiatu mogą pomóc w staraniach Muzeum Szlachty Mazowieckiej
o pozyskanie budynków po byłej jednostce wojskowej w Ciechanowie.

Gratulacje odznaczonym żołnierzom złożyli przedstawiciele powiatu
– starosta i przewodniczący Rady

ciąg dalszy na stronie 4

Obradowali radni powiatu ciechanowskiego
ciąg dalszy ze strony 1
Wręczenie odznaczeń związane było z przypadającym 29 maja Dniem
Weterana. Dzień ten został ustanowiony Ustawą o weteranach działań poza
granicami kraju. Na świecie ten dzień jest obchodzony jako Międzynarodowy
Dzień Uczestników Misji Pokojowych. Ustawa o weteranach, uchwalona przez
Sejm 19 sierpnia 2011 r. i podpisana przez prezydenta 7 września 2011 r., przewiduje, że żołnierze i funkcjonariusze służb
mundurowych, którzy służyli na misjach
zagranicznych, mogą na swój wniosek uzyskać status weterana lub – jeśli odnieśli rany
– weterana poszkodowanego. Nowe prawo
przyznaje weteranom m.in. dodatki do rent
i emerytur, ulgi na przejazdy komunikacją,
dopłaty do nauki oraz bezpłatną pomoc psychologiczną. Z okazji Dnia Weterana WKU
zorganizowało spotkania uczestników misji
w Iraku i Afganistanie z uczniami klas o
profilu wojskowym w Płońsku i Bieżuniu.
Dodajmy, iż 29 maja, także w I Liceum
im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

odbyło się spotkanie uczniów Liceum z uczestnikami misji w Iraku i Afganistanie – ppłk. Mariuszem Szymańskim oraz mjr. Andrzejem Kamińskim.
Kolejnym miłym akcentem majowej sesji RP było wręczenie medali
z okazji 20-lecia powołania w Polsce Państwowej Straży Pożarnej. Z rąk komendanta powiatowego PSP Arkadiusza Muszyńskiego, okolicznościowe
odznaczenia odebrali: wicestarosta Andrzej Pawłowski, były wicestarosta
Eugeniusz Sadowski (obecnie radny powiatowy), sekretarz powiatu Joanna Marzena Pszczółkowska, skarbnik powiatu Elżbieta Kwiatkowska i Włodzimierz
Fetliński – za działalność na rzecz strażaków jego żony śp. Janiny Fetlińskiej.
Taki sam medal otrzymał także starosta
Sławomir Morawski, ale został on wręczony na początku maja, podczas obchodów
Powiatowego Dnia Strażaka w Gołyminie.
Przypomnijmy, iż Państwowa Straż Pożarna została powołana 1 lipca 1992 roku.
BTW
Wyróżnienia wręczone zostały z okazji
20-lecia PSP w Polsce

Z czerwcowych obrad Rady Powiatu
XVI sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego IV kadencji odbyła się 25 czerwca 2012 roku w sali konferencyjnej budynku Starostwa
Powiatowego w Ciechanowie. Radni wysłuchali dwóch informacji: Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego powiatu ciechanowskiego za 2011 rok i o stanie środowiska w powiecie ciechanowskim oraz przyjęli
17 uchwał. Była to ostatnia przed wakacjami sesja Rady Powiatu.
Obrady toczyły się według następującego porządku:
1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XVI sesji Rady
Powiatu IV kadencji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu
w okresie między sesjami.
5. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.
6. Interpelacje i zapytania.
Dotyczyły stanu ulicy Kąckiej (drogi powiatowej) oraz
uciążliwości związanych z nauką jazdy samochodów ciężarowych, prowadzonej w weekendy w ZDZ przy ul. Płońskiej
w Ciechanowie. Obie interpelacje zgłosił radny Stanisław Kęsik. Natomiast radny Wiesław Balcerzak pytał o termin rozpoczęcia inwestycji powiatowej na drodze Ruszkowo-Sońsk.
7. Rozpatrzenie informacji Państwowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
powiatu ciechanowskiego za 2011 rok. Informację przedstawiła Wiesława Krawczyk – Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ciechanowie.
8. Rozpatrzenie informacji o stanie środowiska w powiecie
ciechanowskim w 2011 roku. Informację przedstawił i na
pytania radnych odpowiadał Andrzej Gwizdała-Czaplicki
z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie – delegatura Ciechanowie.
9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:
a) zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu ciechanowskiego.
b) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego
na 2012 rok (DRUK Nr 4),
c) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny stanowiącego
własność powiatu ciechanowskiego samodzielnego lokalu użytkowego o funkcji gospodarczo-biurowej wraz
z udziałem w częściach wspólnych budynku i gruncie na
rzecz Skarbu Państwa (DRUK Nr 5),
d) zmiany Regulaminu określającego dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w
szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat ciechanowski wysokość stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za wysługę lat, a także szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (DRUK Nr 6),
e) stanowienia o kierunkach działania Zarządu Powiatu
Ciechanowskiego w przedmiocie realizacji Programu pn.
„Aktywny samorząd” (DRUK Nr 7),
f) likwidacji Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie (DRUK Nr 8),
g) likwidacji Szkoły Policealnej, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie (DRUK Nr 9),
h) likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych,
wchodzącego w skład Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Ciechanowie (DRUK Nr 10),

i) likwidacji Technikum dla Dorosłych, wchodzącego w
skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie
(DRUK Nr 11),
j) likwidacji Technikum Uzupełniającego, wchodzącego w
skład Zespołu Szkół Nr 3 w Ciechanowie (DRUK Nr 12),
k) likwidacji Liceum Profilowanego, wchodzącego w skład
Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołotczyźnie (DRUK Nr 13),
l) likwidacji IV Liceum Profilowanego, wchodzącego
w skład Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie
(DRUK Nr 14),
m) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w
Ciechanowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych w Ciechanowie (DRUK Nr 15),
n) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w
Ciechanowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 w
Ciechanowie (DRUK Nr 16),
o) przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w
Ciechanowie, wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 w
Ciechanowie (DRUK Nr 17),
p) przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Ciechanowie, wchodzącego w
skład Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie
(DRUK Nr 18),
Uchwały przyjęto jednomyślnie, 20 głosami – za. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.
q) odmowy uwzględnienia wezwania Agnieszki Wiśniewskiej, Krystyny Adamkiewicz, Doroty Stawińskiej, Jana
Polańskiego, Jana Pawelec, Izabeli Poznańskiej, Beaty
Kowalskiej, Sławomira Kalinowskiego, Marioli Rzeczkowskiej, Marleny Tomaszewskiej i Roberta Tomaszewskiego do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady
Powiatu Ciechanowskiego Nr II/55/451/05 z dnia 26
września 2005 rok. Uchwałę przyjęto 12 głosami za, przy
4 przeciwnych i 4 wstrzymujących się.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Zdaniem Józefa Borkowskiego – kierownika Powiatowego
Zarządu Dróg ulica Kącka w Ciechanowie jest w dobrym stanie. Wiosną odbyła się naprawa nawierzchni, uporządkowane
zostały rowy i pobocza jezdni. Natomiast modernizacja drogi
Ruszkowo-Sońsk odbędzie się na przełomie lipca i sierpnia. Już
wyłoniona została firma, która wykona remont.
11. Wolne wnioski i oświadczenia.
W punkcie tym radny M. Stryczyński zwrócił się do instytucji zajmujących się osobami bezrobotnymi i pomocy społecznej
o natychmiastową pomoc pracownikom firmy Metal-Tech, którzy stracili pracę w wyniku pożaru cynkowni w tej firmie.
12. Zamknięcie obrad.
BTW
W większości, uchwały podjęte jednomyślnie na sesji przez
radnych powiatowych, dotyczyły dostosowaniu struktury
organizacyjnej szkół ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego do nowych regulacji prawnych, które wejdą w

życie 1 września 2012 roku. Wtedy to znikają trzyletnie licea
profilowane, zarówno dla młodzieży jak i dorosłych. Zgodnie z właściwymi przepisami,z dniem 1 września likwiduje
się klasy pierwsze liceów profilowanych, a w latach następnych kolejne klasy, aż do wygaśnięcia dotychczasowego
toku kształcenia. W powiecie ciechanowskim funkcjonują
trzy licea profilowane dla młodzieży i jedno dla dorosłych
(zaoczne) i we wszystkich, zamierza się wszcząć proces
stopniowej likwidacji. Dotyczy to Liceum Profilowanego
w ZS nr 1, ZS nr 2, ZS nr 3 oraz Liceum Profilowanego dla
Dorosłych w CKU w Ciechanowie. Przepisy ustawy przewidują z dniem 1 września 2012 r. zaprzestanie naboru do szkół
dla dorosłych, z wyjątkiem technikum uzupełniającego (od
1 września 2013 r.) oraz możliwość przekształcenia tych
szkół w licea ogólnokształcące dla dorosłych najpóźniej
do 31 sierpnia 2015 r. W wyniku tych regulacji w powiecie
ciechanowskim zamierza się zlikwidować Liceum Profilowane dla Dorosłych, a Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w CKU w Ciechanowie przekształcić
w trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych z możliwością rekrutacji na nowy rok szkolny 2012/2013. Równocześnie planuje się zlikwidować dwie szkoły zawodowe
dla dorosłych – Technikum i Technikum Uzupełniające,
w których od kilku lat nie prowadzono rekrutacji wskutek
znikomego zainteresowania osób dorosłych tą formą kształcenia. W związku z ujednoliceniem długości cyklu kształcenia w zasadniczej szkole zawodowej ustawa zobowiązuje
właśnie jednostki samorządu terytorialnego do przekształceń
z dniem z dniem 1 września 2012 r. dotychczasowych 2-letnich zasadniczych szkół zawodowych w zasadnicze szkoły
zawodowe o 3-letnim cyklu kształcenia. W związku z tym
powiat ciechanowski zamierza przekształcić trzy szkoły
zasadnicze: w ZS nr 2, ZS nr 3 oraz ZST w Ciechanowie.
W pozostałych szkołach zawodowych kształcenie odbywało się wyłącznie w cyklu trzyletnim. Zmiany w sieci szkół
powiatu ciechanowskiego dotyczą też szkół, w których aktualnie nie ma już uczniów i od kilku lat nie prowadzi się
już w nich naboru. Dyrektorzy tych szkół wnioskowali
o ich zamknięcie w związku z zaprzestaniem kształcenia. Są
to wyłącznie szkoły, które nie znajdą się w nowej strukturze
ustroju szkolnego w Polsce. Proces likwidacji zamierza się
wszcząć w Liceum Profilowanym w Gołotczyźnie, Liceum
Profilowanym w ZST, Technikum Uzupełniającym w ZS
nr 3, w Szkole Policealnej w ZS nr 2 oraz ZST w Ciechanowie, w których to szkołach nie rozpoczęto kształcenia od
chwili utworzenia.
W rozmowie z telewizją internetową CiechTivi, starosta
Sławomir Morawski poinformował, że 25 czerwca rano
spotkał się z właścicielami firmy MetalTech i ustalono, że
Powiatowy Urząd Pracy w trybie pilnym przygotuje program pomocy, którym objęci zostaną zwalniani pracownicy
cynkowni. Według zapewnień właścicieli firmy, cynkownia
ma zostać odbudowana. Na czas budowy, pracownicy będą
objęci pomocą służb zatrudnienia.

Inwestycje na drogach powiatowych będą realizowane wspólnie z gminami
W 2012 roku zmodernizowanych zostanie 5,7 km dróg powiatowych. Wartość inwestycji wyniesie blisko 2,5 mln zł.
Zadania sfinansowane będą ze środków powiatu ciechanowskiego oraz zewnętrznych źródeł finansowania, m.in. środków
unijnych, dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i gmin powiatu. Na wszystkie inwestycje wyłoniono już
wykonawców, na niektórych odcinkach rozpoczęły się już przebudowy, wszystkie prace zakończą się sierpniu.
Jak poinformował nas Józef Borkowski –
kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie, w ramach projektów z dofinansowaniem
Unii Europejskiej, w porozumieniu z gminą Grudusk realizowana będzie przebudowa drogi Grudusk – Kołaki Wielkie o długości 2,7 km i wartości 821 082 zł. oraz Przywilcz-Zakrzewo-Żmijewo-Kuce na odcinku w miejscowości Przywilcz o
długości 0,5 km i wartości 383 274 zł. Natomiast
przy dofinansowaniu gminy Regimin odbywać
się będzie przebudowa drogi Grzybowo-Regimin-Szulmierz na odcinku Włosty-Szulmierz,
długości 1 km i wartości 690 568 zł.

Kolejną inwestycją powiatu będzie przebudowa drogi – Sońsk-Ciemniewo-Gołymin
Ośrodek – na odcinku Ciemniewo-Ruszkowo
o długości 1,5 km i wartości 546 928 zł.
W bieżącym roku, w ramach wzmocnień
nawierzchni bitumicznej, podwójnym powierzchniowym utrwaleniem objęte zostaną następujące odcinki dróg: Ciechanów-Młock (odcinek 2 km od Gostomina do Młocka), Nasielsk-Strzegocin-Szyszki-Gołymin (odcinek 2 km od
Garnowa do Ostaszewa) oraz Szczepanki-Wola
Wierzbowska (odcinek 2 km do granicy powiatu). Dodatkowo na drodze powiatowej Ojrzeń-

-Bronisławie położona zostanie nowa nakładka
bitumiczna o długości 350 m.
Niezależnie od zaplanowanych inwestycji,
po wiosennym przeglądzie stanu technicznego
dróg, Powiatowy Zarząd Dróg prowadzi prace
obejmujące usuwanie uszkodzeń dróg: ubytki
i spękania nawierzchni bitumicznej, naprawy
i wzmocnienia poboczy, a na drogach gruntowych i żwirowych profilowanie nawierzchni
równiarką. Wiosenny przegląd dróg wskazał, że
łagodniejszy przebieg zimy, w porównaniu do
ubiegłego roku, nie spowodował aż tak wielu
uszkodzeń nawierzchni. Obecnie naprawy odbywają się na wielu odcinkach dróg, w tym: Wola
Wierzbowska-Szczepanki, Ojrzeń-Bronisławie,
Ościsłowo-Sulerzyż-Chotum, Wróblewo-Sławki-Gołymin, Pniewo-Czeruchy – granica powiatu, Dzbonie-Kołaki Wielkie, Kryszpy-Bądkowo.
– Skala inwestycji zaplanowanych na 2012
rok jest mniejsza, niż w latach ubiegłych, ale należy podkreślić, iż większość zadań drogowych,
z udziałem środków unijnych została wykonana w latach 2010-2012 – podkreślił kierownik
J. Borkowski.
Barbara Tokarska-Wójciak
Jedna z dróg powiatowych Wróblewo-Pałuki,
wykonana przy wsparciu środków unijnych

WIOSNA LITERATURY ZAWITAŁA DO GOŁOTCZYZNY
Promocja książki pt. „Ostatnie promienie słońca”, autorstwa Stefana Chojnowskiego była jednym z punktów obchodów XXIII Wiosny Literatury w Gołotczyźnie, która odbywała się 22 czerwca. Jej organizatorami byli: Muzeum
Szlachty Mazowieckiej, Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki oraz Związek Literatów na Mazowszu. Złożyły się na
nią: spotkania autorskie pisarzy w szkołach gminy Sońsk, złożenie kwiatów na grobach Aleksandra Świętochowskiego
i Grzegorza Roszko na cmentarzu w Sońsku, koncert w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gąsocinie oraz
laudacja dr Teresy Kaczorowskiej.
Wiosny Literatury w Gołotczyźnie jest cykliczną imprezą literacką, organizowaną od ponad 20 lat. Uczestniczą w niej poeci i pisarze
z Polski oraz za granicy. Każdego roku odbywa
się promocja książki. W tym roku poznaliśmy
najnowszą publikację Stefana Chojnowskiego,
seniora ciechanowskich twórców. Podobnie,
jak w poprzednich Jego publikacjach, tak i teraz
dostrzegamy zauroczenie poety ziemią rodzinną, nie brakuje akcentów związanych z przemijaniem, starością i kresem życia. W lirykach
poznajemy wzruszające portrety matki, ojca i
brata. Poeta zadebiutował na początku lat 50tych na łamach pisma „Gromada – Rolnik Polski”. Uprawia lirykę intymna, osobistą, wśród
których są pieśni, wiersze religijne, satyryczne,
ballady, fraszki i erotyki. Wydał tomiki poezji:
Lubię oddechy pól (1980), Narodziny tęczy
(1985), W zieloności Mazowsza (1994), List do
serc (2003), w zadumie mazowieckich drzew
(2007) i w tym roku (2012) Ostatnie promienie
słońca. Stefan Chojnowski to społecznik, oddany swojej „małej ojczyźnie”. Senior literatów
wciąż pisze, bywa na imprezach literackich, odbywa spotkania autorskie z młodzieżą w szkołach.

Poeta w 2011 roku, w 85. rocznicę urodzin,
otrzymał Nagrodę Powiatu Ciechanowskiego za
osiągnięcia w upowszechnianiu kultury. W tym
samym roku przez marszałka województwa mazowieckiego został uhonorowany medalem pro
Mazovia za zasługi dla Województwa Mazo-

wieckiego. Za swoją pracę kulturalną i społeczną był nagradzany odznaczeniami państwowymi
i nagrodami artystycznymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym
Krzyżem Zasługi.
Barbara Tokarska-Wójciak

Podczas spotkania w Gołotczyźnie gratulacje poecie składa starosta S. Morawski

Wychowankowie „Krasiniaka”
spotkali się na zjeździe absolwentów
Blisko 400 osób wzięło udział w XIII Zjeździe Koleżeńskim Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Zygmunta
Krasińskiego w Ciechanowie, zorganizowanego w dwusetną rocznicę urodzin patrona oraz z okazji 100-lecia istnienia
szkoły. Wśród przybyłych do Ciechanowa absolwentów zauważyliśmy gości z Polski, Niemiec, Stanów Zjednoczonych,
Kanady, Wielkiej Brytanii. Byli wśród nich wybitni przedstawiciele kultury, nauki i polityki, którzy szkołę średnią kończyli
właśnie w Ciechanowie, m.in.: prof. Jerzy Bralczyk, prof. Andrzej Rzepliński, prof. Bibiana Mossakowska, doc. Zbigniew
Siemiątkowski oraz lekarze – Aleksander Sopliński, Wiesław Niesłuchowski i wielu, wielu innych gości. Obecni byli też
gospodarze powiatu starosta Sławomir Morawski i wicestarosta Andrzej Pawłowski (także absolwent szkoły).
Zjazd otworzył najstarszy absolwent „Krasiniaka” Pan Jerzy
Hieronim Olszewski, który maturę zdawał w 1938 roku. Znany ciechanowski aptekarz, działacz społeczny, „skarbnica wiedzy” o mieście
i regionie, dzwoniąc zabytkowym dzwonkiem dał sygnał do uroczystego spotkania absolwentom szkoły.

Skromny, ale wybitny językoznawca prof. J. Bralczyk
Po raz pierwszy gościem zjazdu był Piotr Krasiński – potomek
wieszcza, który często przyjeżdża do Ciechanowa i Opinogóry, opowiadając różne anegdoty z charakterystycznym sobie humorem, tym
razem o swojej szkole i swoich zjazdach (wychowywał i uczył się
w Anglii). Minutą ciszy uczczono zmarłych nauczycieli i wychowanków szkoły. W ciągu trzech dni, dla uczestników przygotowano więcej
atrakcji – spotkań oficjalnych, towarzyskich i kulturalnych, m.in.: piknik, mszę św. w Klasztorku i bal absolwentów. Była radość ze spotkania dawnych kolegów i koleżanek, często łzy w oczach.

Jerzy H. Olszewski – najstarszy absolwent szkoły

W zjeździe wziął udział także Pan Włodzimierz Cieszkowski, który maturę zdawał w 1939 roku.
W pierwszym dniu zjazdu, po odśpiewaniu hymnu narodowego, złożeniu kwiatów pod popiersiem Zygmunta Krasińskiego przed
budynkiem szkoły i odsłonięciu tablicy pamiątkowej w holu szkoły
– ufundowanej patronowi przez Bernarda Grzankowskiego – wiceprezesa TMZC, uczestnicy i goście przeszli do sali gimnastycznej, gdzie
miały miejsce okolicznościowe przemówienia, wręczenie medali pamiątkowych i krótkie wspomnienia.

Rozmowy, radość, wspomnienia, to charakterystyczny element
spotkań absolwentów „Krasiniaka”

Wśród absolwentów zauważyliśmy
prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. A. Rzeplińskiego

Gospodarzem Zjazdu było I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego. To szkoła o stuletniej tradycji, utworzona z połączenia Państwowego Gimnazjum Męskiego Filologicznego (istniejącego od 1918 roku) i Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego. I Liceum
Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego jest szkołą, która na
trwałe wpisała się w historię miasta i wciąż odgrywa znaczącą rolę
edukacyjną i kulturotwórczą.
Z okazji zjazdu wydana została książka Katarzyny Pełki-Ślesickiej
pt:” Krasiniak – 100 lat kuźni talentów”. W czerwcu ukazała się także książka Jana Andrzeja Kaluszkiewicza – „Zaczęło się w Ciechanowie”, która jest kontynuacją pozycji „My z Krasiniaka”, wydanej
w 2010 roku. Jest to cykl rozmów, wywiadów z niezwykłymi ludźmi urodzonymi w naszym mieście. Kolejne postaci, kolejne losy ludzi, którzy tu wyrośli, ukształtowali się i osiągnęli życiowy sukces. Traktują
Ciechanów jak miejsce magiczne. Los rozrzucił ich po całym świecie.
Nie wypierają się korzeni, chętnie tu wracają. Ciepłe, serdeczne wspomnienia, bez tkliwości z nutką melancholii, ale przede wszystkim życie,
pracowite życie każdego z bohaterów.
Barbara Tokarska-Wójciak
Foto: BTW

Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej odwiedził powiat ciechanowski
ciąg dalszy ze strony 1

Ambasadora, któremu towarzyszyła Małżonka Barbara i pracownicy ambasady oraz
sejmowej administracji Polsko-Szwajcarskiej
Grupy Parlamentarnej, powitał gospodarz
powiatu. Z krótkimi przemówieniami, których
głównym tematem była historia i potencjał
regionu wystąpili m.in. poseł Robert Kołakowski, wójt gminy Grudusk Jacek Oglęcki, rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof.
Andrzej Kolasa, dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki dr Teresa Kaczorowska
i dyrektor biura Mazowieckiej Izby Gospodarczej Danuta Drzewiecka. Nie zabrakło też
prezentacji multimedialnych, promujących

powiat ciechanowski, PWSZ i filmu o miejscu
urodzenia Ignacego Mościckiego. Tej postaci podczas wizyty ambasadora poświęcona
dużo miejsca. Prof. Ignacy Mościcki, urodzony
w niedalekim Mierzanowie (gmina Grudusk) był wielkim uczonym, ale też najdłużej,
w międzywojennej Polsce, urzędującym Prezydentem RP. Większość swojego naukowego
życia spędził w Szwajcarii w Fryburgu, gdzie
prowadził badania naukowe.
Po spotkaniu w Starostwie Powiatowym,
w którym uczestniczyli dyrektorzy i prezesi
ciechanowskich firm i instytucji, szkół oraz
przedsiębiorcy i działacze organizacji pozarządowych, delegacja oraz gospodarze spotkania
odwiedzili Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, gdzie zaprezentowane zostały: blok ope-

racyjny, wybudowany ze środków unijnych
oraz pracownia hemodynamiczna Oddziału
Kardiologicznego.
Następnie delegacja odwiedziła Opinogórę, gdzie ambasador złożył wiązankę kwiatów
w krypcie, w której pochowany jest wieszcz
narodowy Zygmunt Krasiński. Następnie goście wysłuchali krótkiego występu chóru Sine
Nomine, pianisty Andrzeja Kaluszkiewicza
i jego wnuczki oraz obejrzeli niezwykle piękny
występ Ludowego Zespołu Artystycznego Ciechanów.
Barbara Tokarska-Wójciak
Fotoreportaż z wizyty ambasadora
w powiecie ciechanowskim prezentujemy
na stronie 10

Dyrektorzy szkół powiatowych przystąpili do konkursów
Dwa konkursy rozstrzygnięte, trzeci zakończył się remisem zdobytych punktów. Takie były wyniki postępowania konkursowego, dotyczącego trzech szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez powiat. Konkursy przeprowadzone zostały 25 czerwca br. Zgłosiły się do nich 4 osoby, na dyrektora ZS nr 1 Eugeniusz Maziński, ZS nr 2
Tomasz Gumulak i dwie osoby na dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego, dotychczasowa dyrektor Bożena
Chrzanowska i druga kandydatka Wiesława Pełka.
W przypadku dwóch pierwszych szkół
wyłonieni zostali kandydaci na dyrektorów: ZS nr 1 – Eugeniusz Maziński i ZS Nr 2
Tomasz Gumulak. Natomiast w przypadku
Centrum Kształcenia Ustawicznego obie
kandydatki w postępowaniu konkursowych uzyskały (mimo dwukrotnego głosowania) taką samą liczbę punktów. Teraz o
wyłonieniu kandydatki na dyrektora CKU

zdecyduje Zarząd Powiatu. Gdy zamykaliśmy ten numer gazety, Zarząd tej kwestii
jeszcze nie rozpatrywał.
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego na
posiedzeniu 14 czerwca br. powołał trzy
komisje do przeprowadzenia konkursów na dyrektorów szkół, prowadzonych
przez powiat, tj. ZS nr 1, ZS nr 2 i Centrum
Kształcenia Ustawicznego. Przewodniczą-

cym komisji został wicestarosta Andrzej
Pawłowski. W ich skład weszli: przedstawiciele organu prowadzącego, czyli
powiatu (3 osoby), Kuratorium Oświaty
w Ciechanowie (2 osoby), Rady Pedagogicznej (1 osoba), Rady Rodziców (1 osoba) i po jednej ze Związku Nauczycielstwa
Polskiego i NSZZ Solidarność.
BTW

Niepełnosprawni mieszkańcy DPS Krucza zdobywali medale
na olimpiadzie w Miszewie

Ośmiu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Ciechanowie uczestniczyło 14 czerwca 2012 r.
w XX Jubileuszowej Letniej Olimpiadzie Sportowej dla Osób Niepełnosprawnych Nowe Miszewo 2012”. Organizatorami Olimpiady były: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej”, Dom Pomocy Społecznej
„Nad Jarem” i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowym Miszewie.
Ducha zdrowej rywalizacji i radości ze wspólnej
zabawy nie zgasił nawet
deszcz, który towarzyszył
sportowym zmaganiom od
samego początku imprezy.
Drużyna z DPS przy Kruczej
przywiozła srebrny medal
(zdobyty przez Bartosza
Brasse w skoku w dal), dyplomy za udział i prezenty
w postaci drobnego sprzętu sportowego, maskotek
i słodyczy, oraz satysfakcję
że wśród młodszych uczestników zawodów nasi za-

wodnicy zajmowali miejsca
w pierwszej piątce.
Na zakończenie Olimpiady odbyła się zabawa
przy akompaniamencie zespołu muzycznego. Wśród
wielu sponsorów tej miłej
imprezy obecny był piosenkarz Iwan Komarenko, który wystąpił z koncertem na
rozpoczęcie Olimpiady.
Red.
Drużyna ciechanowskiego
DPS w Miszewie

Trwają obchody Roku Krasińskiego

Rozstrzygnięto konkurs recytatorski
„Różne odcienie miłości w twórczości Zygmunta Krasińskiego”
W czytelni Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie, 23 maja br. odbyły się przesłuchania
młodych recytatorów prezentujących wybrane przez siebie utwory Zygmunta Krasińskiego,
w ramach konkursu recytatorskiego z cyklu „Słowa bliskie młodym”, tym razem propagującego twórczość
Zygmunta Krasińskiego. Udział w powiatowym finale konkursu wzięło ostatecznie 17 osób
z 7 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego.
wyróżnienia:

Jury konkursu pod przewodnictwem Moniki Zbyszyńskiej-Matusiak, wykładowcy
PWSZ w Ciechanowie, z udziałem Teresy Sadowskiej, dyrektora PBP i Zofii Furman, przewodniczącej ciechanowskiego Oddziału SBP,
wysłuchało i oceniło występy recytatorów.
Biorąc pod uwagę ogólny wyraz artystyczny,
dobór repertuaru, dykcję i kulturę słowa wyłoniono laureatów konkursu.

Konrad Benbenkowski – Gimnazjum Nr 3
w Ciechanowie
Monika Stojak – Gimnazjum Nr 1 w Glinojecku
Sandra Pszczółkowska – Publiczne Gimnazjum w Gołyminie Ośrodku.
Nagrody rzeczowe dla laureatów – sprzęt
turystyczny – ufundowało Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.
BTW

nagrody:
I miejsce – Magdalena Szymańska – LO
w Glinojecku
II miejsce – Paweł Kuczborski – Publiczne
Gimnazjum w Gołyminie-Ośrodku
II miejsce – Edyta Szwejkowska – LO Zespół Szkół Nr 1 w Ciechanowie
III miejsce – Milena Mączewska – Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie

Uczestnicy konkursu recytowali wybrane przez
siebie utwory Zygmunta Krasińskiego

Delegacja OCHOTNICZyCH HUFCóW PRACy
przebywała z wizytą studyjną w Danii
W grupie, która odwiedziła Kopenhagę od 22 do 26 maja br., była reprezentantka Hufca OHP z Ciechanowa Barbara
Ropelewska, z-ca komendanta Środowiskowego Hufca Pracy w naszym mieście. Celem wizyty było zapoznanie z funkcjonowaniem instytucji zarówno sektora publicznego, jak i pozarządowego działających na rzecz poprawy warunków startu
życiowego młodzieży oraz reintegracji młodych ludzi zagrożonych z przyczyn środowiskowych – marginalizacją lub wykluczeniem społecznym oraz pozyskanie wiedzy o innowacyjnych metodach i formach stosowanych w tych instytucjach
w codziennej pracy z młodzieżą.
W programie znalazły się więc dyskusje,
spotkania, warsztaty umożliwiające uczestnikom poznanie innowacyjnych metod, form
edukacyjno-wychowawczych oraz przyjętych
rozwiązań za rzecz pomocy młodzieży na rynku pracy.
Delegacja odwiedziła różne instytucje,
m.in.: Duńską Agencję ds. Szkolnictwa Wyższego i Internacjonalizacji (gdzie odbyło się
zapoznanie z metodami pracy edukacyjnej
i metodami, jakie są stosowanie w Dani na
rzecz młodzieży zagrożonej), Duńskie Stowarzyszenie Młodzieży (promujące zainteresowanie się nauką i techniką), Duński Krajowy Ośrodek Badań Społecznych (największa
organizacja badająca społeczeństwo, w tym
badania dotyczące polityki państwa opiekuńczego i upowszechnia wyniki), Ministerstwo Pracy (zajmujące się wszystkim grupami bezrobotnych) i Duńskie Ministerstwo
Spraw Społecznych i Integracji. Delegacja
odwiedziła też dzielnicę Christiana, która jest
swoistą enklawą dla osób uzależnionych. Jej
mieszkańcy organizują czas wolny oraz prowadzą stowarzyszenia, które wspierają osoby
bezrobotne, uzależnione, np. pomagając im
zakładać sklepy, kawiarnie, apteki. Następnie
w takich miejscach w zakupy i usługi zaopatrują się biedniejsi Duńczycy.

Podczas pobytu polskiej delegacji nie zabrakło czasu na podziwianie architektury Kopenhagi, w tym starego miasta.
Jak zapewnia Barbara Ropelewska, zdobyte doświadczenia będą analizowane przez
służby OHP. Jednak już wiadomo, że nie
wszystkie rozwiązania da się przenieść na
grunt polski, gdyż duńskie organizacje mają
specjalistyczną kadrę, ogromne wsparcie finansowe ze strony państwa, osłonę socjalną
i zaplecze lokalowe. – Z obserwacji wynika,

że młodzież nie popełnia aż tylu przestępstw,
jak w Polsce. Jest większe poszanowanie prawa, a z drugiej strony ogromne wsparcie dla
osoby zagrożonej – podkreśla szefowa ciechanowskiego OHP.
Podczas pobytu w Kopenhadze, przedstawicielom duńskich organizacji wręczone
zostały materiały promocyjne powiatu ciechanowskiego.
Barbara Tokarska-Wójciak

Polska delegacja OHP w Kopenhadze

Mistrzowie Taekwon-do ITF walczyli na ciechanowskich matach
Ponad 200 zawodników i zawodniczek z 45 klubów z całej Polski, wyłonionych podczas dwóch ogólnopolskich eliminacji, wzięło udział
w Jubileuszowych XXV Mistrzostwach Polski Seniorów i Młodzieżowców w Taekwon-do ITF, które odbyły się od 8 do 10 czerwca br.
w Ciechanowie. W hali sportowej MOSiR rywalizacja sportowa toczyła się na bardzo wysokim poziomie, nie brakowało emocji i pięknych
chwil podczas zwycięstw, upływających w gorącej atmosferze, przy wsparciu kibiców. Trzeba pamiętać, że stawką mistrzostw oprócz tytułów Mistrza Polski był awans do Kadry Narodowej na październikowy Puchar Świata, który odbędzie się w angielskim Brighton.
Jak zawsze, tak i tym razem mogliśmy liczyć na ciechanowskich zawodników z klubu Matsogi, którzy już nie
raz udowodnili, że są w polskiej czołówce. Najlepiej z zawodników ciechanowskiego klubu Matsogi wypadł Piotr
Pełka, który zdobył dwa złote oraz jeden medal brązowy
i został najlepszym zawodnikiem Mistrzostw! Ten student
gdańskiego AWF był najlepszy w konkurencji technik
specjalnych oraz dość nieoczekiwanie, ale zupełnie zasłużenie, wygrał walki w najcięższej kategorii wagowej.
W testach siły „dorzucił” brązowy medal pieczętując tym
samym tytuł najlepszego zawodnika imprezy! Niewiele
do tytułu „najlepszej zawodniczki” zabrakło aktualnej
Mistrzyni Europy Ilonie Omiecińskiej, która potwierdziła swoją dominację w Polsce w wadze 63 kg, zdobywając
złoty medal oraz brązowy w konkurencji układów formalnych. Piąty tytuł Mistrza Polski w konkurencji układów
formalnych III Dan zdobył Piotr Szwejkowski. Na uwagę
zasługują również dwa medale drużyny męskiej w składzie: Piotr Pełka (II Dan), Piotr Szwejkowski (III Dan),
Paweł Szwejkowski (III Dan), Andrzej Reduch (II dan),
Michał Rząsiński (I Dan), Karol Nalewajk ( 4 kup), której
bardzo niewiele zabrakło do złota w widowiskowej konkurencji drużynowych układów formalnych. Zawodnicy
przegrali w finale nieznacznie z Lewartem Lubartów zdobywając ostatecznie srebrny medal.
Wyniki zawodników LKS Matsogi Ciechanów:
Złote medale

• Ilona Omiecińska - walki do 63 kg
• Piotr Pełka – walki powyżej 80 kg
• Piotr Pełka – techniki specjalne
• Piotr Szwejkowski – układy formalne III Dan
Srebrne medale
• Drużyna męska w układach drużynowych

Brązowe medale

•
•
•
•
•
•

Ilona Omiecińska – układy formalne I dan
Paweł Szwejkowski – walki do 63 kg
Kamil Czajkowski – walki do 54 kg
Piotr Pełka – testy siły
Drużyna męska w walkach drużynowych
Piotr i Paweł Szwejkowscy walka aranżowana
Mistrzostwa cieszyły się w Ciechanowie dużym powodzeniem, choć niestety przegrywały z toczącym się
Euro 2012. W ceremonii otwarcia 25 Mistrzostw Polski Taekwon-do wzięli udział m.in.: władze Polskiego
Związku Taekwon-do, Andrzej Pawłowski - wicestarosta
ciechanowski, Cezary Chodkowski – z-ca prezydenta
Ciechanowa, Agnieszka Korzybska – dyrektor Oddziału
Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie, Eugeniusz Maziński – dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie, Jarosław Sadkowski – prezes Firmy SKAN w
Przasnyszu, rodziny i przyjaciele zawodników oraz wielu
sympatyków tej niezwykłej dyscypliny sportu.

Impreza została wsparta finansowo ze środków powiatu ciechanowskiego.
Barbara Tokarska-Wójciak
Ciechanowska drużyna LKS Matsogi z trenerem
Michałem Korzybskim

Tytuł najlepszej zawodniczki wywalczyła Ilona
Działa z MKS AGS Lewart Lubartów zdobywając
dwa złote medale, w walkach do 58 kg i układach
II Dan.
Podobnym dorobkiem medalowym legitymował
się najlepszy zawodnik, którym został Piotr Pełka
z LKS Matsogi Ciechanów, który zdobył dwa złote
medale w walkach powyżej 80 kg i technikach specjalnych oraz brązowy w testach siły.
Tytuł najlepszego trenera zdobył Łukasz Stawarz
z Legnickiego Klubu Taekwon-Do.
Najlepsi zawodnicy i trener w nagrodę otrzymali
skutery.

Na dwa tygodnie przed Euro 2012 na
boiskach piłkarskich w Legionowie, Serocku, Wieliszewie i Jabłonnej odbyły się
5. Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Samorządów w Piłce Nożnej „Mazovia Cup 2012”.
Wśród 28 drużyn znalazła się również reprezentacja powiatu ciechanowskiego.

2012

Piłkarzy powitał gospodarz imprezy – starosta legionowski i wójt gminy Wieliszew, ale prawdziwe zainteresowanie wzbudził występ cheeleaderek z grupy Bellarto.
Po krótkich emocjach artystycznych przyszedł czas na
prawdziwe emocje sportowe. Drużyna powiatu ciechanowskiego, składająca się z nauczycieli wychowania
fizycznego szkół ponadgimnazjalnych oraz strażaków
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
rozegrała w pierwszym dniu 5 meczów: wygraliśmy 2:0
z Nieporętem, zremisowaliśmy 1:1 z Powiatem Otwockim, przegraliśmy niestety z Urzędem Marszałkowskim
(0:1), Nadarzynem (0:4) i Górą Kalwarią (0:3). Trzy kolejne porażki, zwłaszcza nieznaczna i bolesna z Urzędem
Marszałkowskim, spowodowały, że nasza drużyna drugiego dnia mistrzostw grała już tylko o miejsca 21 – 28.
Wygraliśmy z Serockiem (3:2) i Cegłowem (2:1) i zremisowaliśmy z gminą Łyse (4:4). W meczu o 21 miejsce w
turnieju przegraliśmy niestety 4:1 z drużyną Nieporętu.
W ubiegłym roku zajęliśmy VII miejsce, stąd też
tegoroczna lokata to raczej nie powód do chwały. Podstawowym mankamentem okazały sie braki kondycyjne, zwłaszcza wśród nauczycieli. Za usprawiedliwienie
można uznać dużą ilość bolesnych kontuzji i brak szczęścia. No, ale tym tłumaczy się każdą porażkę.

MEDALOWA KLASyFIKACJA KLUBóW:
1 miejsce zajął Legnicki Klub TKD zdobywając 5 złotych, 3 srebrne i 4 brązowe medale,
2 miejsce MKS „Lewart” AGS Lubartów zdobywając
5 złotych, 2 srebrne i 6 brązowych medali,
3 miejsce Wrocławski Sportowy Klub TKD zdobywając
4 złote, 2 srebrne i 8 brązowych medali,
4 miejsce LKS Matsogi Ciechanów zdobywając 4 złote,
1 srebrny i 6 brązowych medali,
5 miejsce zdobyła Częstochowska Akademia TKD uzyskując 3 złote i 1 srebrny medal.
Następną imprezą w Ciechanowie będzie 6 edycja International Masters Mazovia Cup, która odbędzie się od
23 do 25 listopada 2012 roku.

Turniej wygrała reprezentacja Zakładu Transportu
Miejskiego w Legionowie, która pokonała w finale tegorocznych debiutantów z Góry Kalwarii. Trzecia była
reprezentacja Płocka, ubiegłoroczny Mistrz Mazowsza.
Nam pozostał rok na poprawę kondycji, wzmocnienie zespołu i opracowanie przemyślanej strategii. Całe
szczęście, że w tego rodzaju zawodach bardziej liczy się
piłkarska zabawa i atmosfera, a nie czysty wynik sportowy. W tym sensie nasz udział w zawodach był na pewno
udany. Przywieźliśmy nowe doświadczenia i znajomości, statuetkę, dyplom oraz medal uczestnictwa.
Reprezentacja Powiatu Ciechanowskiego wystąpiła
w następującym składzie: Tomasz Żebrowski – bramkarz
(ZS nr 1), Mariusz Suwiński (ZS nr 1), Marek Sobiech
(ZS nr 1), Michał Korzybski (ZS nr 1), Daniel Suchoparski (ZST), Cezary Moleda (ZS nr 3), Krzysztof Pietras (ZS nr 3), Krzysztof Poznański (KP PSP), Cezary
Humięcki (KP PSP), Piotr Oleszczuk (KP PSP), Andrzej
Gostkowski (KP PSP), Maciej Adamkiewicz – kapitan
drużyny (SP).
Maciej Adamkiewicz
Drużyna powiatu ciechanowskiego

KUPALNOCKA 2012
Zespoły z Turcji, Słowacji, Gruzji,
Białorusi, Albanii oraz Polski zaprezentują się w XXI Międzynarodowych
Spotkaniach Folklorystycznych „KUPALNOCKA 2012”. Ciechanowski
Koncert Galowy odbędzie się w sobotę
7 lipca o godz. 18.00 na Błoniach, obok
Zamku Książąt Mazowieckich. Tradycyjnie koncerty odbywać się też będą
w Glinojecku (5 VII), Płońsku (6 VII)
i Serocku (8 VII).
Kupalnocce towarzyszyć będą pikniki w poszczególnych miastach, podczas trwania koncertów. Wszystkie zespoły spotkają się jeszcze integracyjnie w Glinojecku, podczas specjalnego pikniku dla artystów. Odbędą się też warsztaty taneczne
dla LZA Ciechanów, które poprowadzą tancerze
z Albanii. Zespoły, podobnie jak w ubiegłych
latach, będą prezentowały się w placówkach na
terenie powiatu, m.in. w DPS Kombatant i DPS
Krucza.
Podczas spotkania władz powiatu i miasta
z artystami odbędzie się otwarcie wystawy
„XXIII Biennale Ilustracji Bratysława 2011”. Jest
to wystawa prac nagrodzonych podczas prestiżowego międzynarodowego przeglądu autorskich
ilustracji książek dla dzieci i młodzieży. Zostaną
zaprezentowane w Galerii im. Bolesława Biegasa PCKiSz w Ciechanowie. Wernisaż 7 lipca (sobota) 2012 r. o godz. 16.00 zainauguruje Koncert
Galowy XXI Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Kupalnocka 2012”.
Kupalnocka to festiwal, który wpisany jest
w kalendarz wydarzeń kulturalnych Mazowsza
jako barwne spotkanie artystów i publiczności poświęcone poznawaniu i promocji światowego folkloru. W ciągu 20-letniej historii gościliśmy zespoły
z 37 państw świata.
BTW
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Ambasador Konfederacji Szwajcarskiej odwiedził powiat ciechanowski

Foto: Barbara Tokarska-Wójciak

