
W numerze:

 

 
 

  
 

 

GAZETA SAMORZĄDOWA
POWIATU

CIECHANOWSKIEGO 

 
 

Adres: Starostwo Powiatowe
06-400 Ciechanów
ul. 17 Stycznia 7
tel: 23 673 26 02
fax: 23 672 29 45

Można do nas napisać:
starostwo@ciechanow.powiat.pl
b.tokarska@ciechanow.powiat.pl

Wydawca: 
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego

Rada Programowa:
Sławomir Morawski

Joanna Marzena Pszczółkowska
Zbigniew Ptasiewicz
Maciej Adamkiewicz

Redaguje:
Barbara Tokarska-Wójciak

Skład, łamanie, druk:

czerwiec

Nr 6 (110) 2013

egzemplarz bezpłatny 
nakład 3000 egz

ADRES STRONY INTERNETOWEJ STAROSTWA

www.ciechanow.powiat.pl
ADRES STRONY BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

http://stciechanow.bip.org.pl
ADRES E-MAIL STAROSTWA

starostwo@ciechanow.powiat.pl

ISSN 1640-1476

MIASTO CIECHANÓW - MIASTO I GMINA GLINOJECK

GMINA CIECHANÓW I GMINA GRUDUSK - GMINA OPINOGÓRA GÓRNA

GMINA REGIMIN - GMINA OJRZEŃ - GMINA SOŃSK - GMINA GOŁYMIN OŚRODEK

06-400 Ciechanów  ul. Płońska 61 
tel. 502 11 44 11

e-mail: pexet@pexet.pl  

 

Spotkanie przedsiębiorców 
ze starostą ciechanowskim   1-7 

Nowe samochody dla domów 
pomocy społecznej                1-5

Przegląd najważniejszych 
wydarzeń w powiecie            2-3

Relacja z majowej sesji 
Rady Powiatu 
Ciechanowskiego                      4

I Przegląd Kultury 
i Tradycji „Poznajemy 
Świat” w DPS na Krubinie     6

Kilka słów o strategii rozwoju 
powiatu ciechanowskiego
i konwencie powiatów 
Mazowsza                                  8

Wydarzenia kulturalne            9

Fotorelacje z imprez 
i uroczystości                           10

Niepełnosprawni mieszkańcy DPSNiepełnosprawni mieszkańcy DPS
będą podróżować komfortowo!będą podróżować komfortowo!

Dwa specjalistyczne, nowe samochody do przewozu osób niepełnosprawnych 

zostały przekazane 20 maja br. Domowi Pomocy Społecznej Kombatant i DPS przy 

ul. Kruczej w Ciechanowie. Każdym z nich można przewieźć 9 osób, w tym dwie 

osoby na wózkach bez konieczności przenoszenia ich na siedzenie. Do tego służą 

specjalne szyny, którymi można bezpiecznie umieścić wózek inwalidzki z osobą 

niepełnosprawną. 

Samochody marki opel dostarczyła fi rma Budmat Auto 3 z Płocka, 

która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego. Pojazdy 

kosztowały 221 892 zł. Ich zakup wsparł Państwowy Fundusz Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych.              

Więcej str.5

Nowe komfortowe pojazdy cieszą szefów powiatowych 

DPS, gdyż poprawią komfort jazdy podopiecznych, 

a zmniejszą koszty eksploatacji aut

Przedstawiciele Mazowieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie spotka-

li się  z gospodarzem powiatu 11 czerwca br. w Starostwie Powiatowym 

w Ciechanowie. W miłej atmosferze podjęto wiele ważnych tematów zwią-

zanych z rozwojem powiatu ciechanowskiego. W spotkaniu, ze strony MIG 

wzięli udział przedsiębiorcy reprezentujący różne branże: reklamową, 

handlową, medialną, mleczarską, farmaceutyczną, surowców wtórnych 

i optyczną, a ze strony powiatu – starosta Sławomir Morawski, kierownik 

Powiatowego Zarządu Dróg Józef Borkowski, oraz przedstawiciele lokal-

nych mediów, w tym powiatowej gazety samorządowej. 

Gości powitał starosta, który krótko zaprezentował potencjał powia-

tu oraz dokonania inwestycyjne ostatnich lat. Już na początku spotkania 

goście zaapelowali do starosty o więcej inwestycji na terenie miasta. Dalej 

dyskutowano głównie w dwóch obszarach tematycznych - rozwój szkol-

nictwa zawodowego i współpraca fi rm ze szkołami zawodowymi oraz in-

westycje na terenie powiatu, głównie drogowe.                                                           

Więcej str. 7

Pierwsze spotkanie ciechanowskiego biznesu i władz powiatu 

przebiegało w miłej atmosferze i jest nową formułą wymiany 

informacji miedzy pracodawcami a samorządem
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Redakcja
Samorządowca Powiatu Ciechanowskiego

życzy wszystkim Samorządowcom, czyli także swoim 
Czytelnikom wszystkiego najlepszego, wielu sukcesów 

w życiu osobistym i na niwie zawodowej.

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. 

Jest to święto (ale nie dzień wolny od pracy) uchwalone przez Sejm 

w 2000 roku, dla upamiętnienia pierwszych wyborów samorządowych

27 maja 1990 roku.



14 maja - W Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki odbył się 

VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Regionie. Dzieci i młodzież ze 

szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu ciechanowskie-

go prezentowały swoją wiedzę o regionie ciechanowskim w ramach 

konkursu, który tradycyjnie odbywa się wiosną każdego roku w po-

wiatowej jednostce kultury. Komisja konkursowa, po wysłuchaniu 

dwudziestu dziewięciu uczestników, postanowiła przyznać nagrody 

i wyróżnienia. Kategoria - Szkoła Podstawowa: I nagroda - Maciej Pod-

lecki - SP w Młocku, dwie drugie nagrody - Adam Antoszkiewicz - SP 

w Młocku, Małgorzata Brzezińska - SP w Młocku i III nagroda - Mag-

dalena Zalewska - SP w Glinojecku; wyróżnienia - Olga Zawadzka - 

SP nr 5 w Ciechanowie, Julia Nowczyk - SP w Gumowie, Angelika Przyby-

łowska - SP w Gumowie, Kinga Kutrowska - SP w Glinojecku. Kategoria – 

Gimnazja: I nagroda - Narcyza Rychlińska - SP w Glinojecku, II nagroda 

- Alicja Włodarska - SP w Młocku i III nagroda - Anita Wrońska - SP w Młoc-

ku; wyróżnienia - Mateusz Brzeziński - SP w Młocku, Klaudia Kołakowska - 

SP TWP w Ciechanowie,  Natalia Majkowska - SP TWP w Ciechanowie, 

Julia Szcześniak - SP TWP w Ciechanowie.

Dzieci i młodzież ze szkół powiatu ciechanowskiego, maja dużą wiedzę 

o historii regionu, co udowodnili podczas zmagań konkursowych

18 maja - W Kraszewie gm. Ojrzeń świętowali strażacy 

z całego powiatu ciechanowskiego. Okazją do tego był Powiatowy Dzień 

Strażaka. Oprawę muzyczną uroczystości przygotowała Ciechanowska 

Orkiestra Straży Pożarnej. Wszyscy strażacy (zawodowi oraz ochotnicy 

z jednostek OSP) oraz goście wzięli udział w mszy św., w koście-

le parafi alnym w Kraszewie. Po jej zakończeniu, przemaszerowa-

li na plac apelowy przy Domu Strażaka, gdzie odbył się uroczysty 

apel. Na uroczystości nie mogło zabraknąć przedstawicieli władz 

powiatowych ze starostą Sławomirem Morawskim, pełniącym jed-

nocześnie funkcję prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP RP, przed-

stawicieli Sejmu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego, instytucji 

i mediów. Po ofi cjalnych przemówieniach, wyróżnienia i medale za 

trudną i odpowiedzialną  pracę otrzymało wielu strażaków zawodo-

wych oraz ochotników. Medale odebrali również: wójt Gminy Opi-

nogóra Stanisław Wieteska, prezydent Miasta Ciechanów Walde-

mar Wardziński, poseł Mirosław Koźlakiewicz, zastępca dyrektora 

w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta 

Szymanik i rzecznik KPP Ciechanów Leszek Goździewski.

Przemarsz strażaków na nabożeństwo to stały 

i malowniczy element corocznych uroczystości 

18-19 maja – Członkowie i sympatycy Polskiego Stron-

nictwa Ludowego w Ciechanowie spotkali się podczas obchodów Świę-

ta Ludowego. Zainaugurował je mecz piłki siatkowej między druży-
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nami PSL Glinojeck - PSL Ciechanów, który odbył się w hali sportowej 

w Glinojecku. W niedzielę działacze ruchu ludowego złożyli kwiaty pod 

pomnikiem Wincentego Witosa, a w kościele św. Tekli odprawiona została 

uroczysta msza święta. Po niej miało miejsce spotkanie ludowe w siedzibie 

PSL.

Pomnik W. Witosa – działacza ruchu ludowego jest miejscem składania 

kwiatów przez ciechanowskich ludowców

19 maja - Towarzy-

stwo Miłośników Ziemi Cie-

chanowskiej zorganizowało 

w Gołotczyźnie uroczystość 

wręczenia nagrody im. Fran-

ciszka Rajkowskiego. Tego-

rocznym Laureatem został 

Zdzisław Moszczyński. W Mu-

zeum Szlachty Mazowieckiej 

w Gołotczyźnie - „Krzewni” 

– Domu Aleksandra Święto-

chowskiego, gratulacje Laure-

atowi złożyli: rodzina, przy-

jaciele, członkowie TMZC 

oraz mieszkańcy Ciechano-

wa i gminy Sońsk. Następnie 

minikoncert wykonała Orkie-

stra Strażacka z Ciechanowa. 

21 maja - Jadwiga Paprocka odebrała wyróżnienie „Wykrzyk-

nik 2012”, przyznawane przez redakcję Tygodnika Ciechanowskiego. 

Laureatka nagrody jest znaną ciechanowską działaczką społeczną, preze-

sem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. A samo wręczenie nagrody odbyło 

się w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Były wspomnie-

nia  z okresu powstania TDP, wiele ciepłych słów od rodziców dzieci 

i przyjaciół związanych z tą organizacją. Jadwiga Paprocka opowiadała 

o wieloletniej pracy na rzecz dzieci najbardziej pokrzywdzonych przez 

los - chorych i niepełnosprawnych. Wspominała darczyńców i sponso-

rów, bez których wiele przedsięwzięć nie udałoby się przeprowadzić. Ży-

czenia i podziękowania za ciężką, społeczną pracę złożył Laureatce także 

starosta ciechanowski Sławomir Morawski. 

 „Pani Jadzia”, bo tak wszyscy mówią o Jadwidze Paprockiej, 

zawsze jest blisko swoich podopiecznych 

Laureat nagrody im. F. Rajkowskiego jest 

związany ze strażą pożarną oraz orkiestrą 

strażacką, której przewodniczy od wielu lat.
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22 maja - W Ciechanowie odbył się drugi etap konkursu recyta-

torskiego pt. „Tuwim... nie tylko lirycznie”. Miejscem zmagań młodych lite-

ratów była czytelnia Powiatowej Biblioteki Publicznej. Jury pod przewodnic-

twem Moniki Zbyszyńskiej-Matusiak  przesłuchało 28 uczniów gimnazjów 

oraz szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ciechanowskiego i przy-

znało 3 nagrody i 9 wyróżnień. Laureatami zostali : I nagroda - Adrianna 

Betlińska - Gimnazjum w Regiminie, II nagroda - Natalia Milewska - Gim-

nazjum nr 1 w Ciechanowie, III nagroda - Kinga Szpojankowska - Gimna-

zjum nr 3 w Ciechanowie. Wyróżnienia otrzymali: Maria Pietrzak - I LO 

w Ciechanowie, Kinga Zembrzuska - Gimnazjum nr 1 w Ciechanowie, 

Kacper Gortat - Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie, Zuzanna Ząbczyk - Gim-

nazjum nr 1 w Glinojecku, Aleksandra Ozimkowska - Gimnazjum nr 1 

w Glinojecku, Sandra Pszczółkowska - Gimnazjum w Gołyminie 

Ośrodku, Maja Ki-

rzyc - Gimnazjum 

w Kraszewie, Ilona 

Boniakowska - Gim-

nazjum w Regiminie, 

Krzysztof Koźniew-

ski - Gimnazjum nr 2 

w Ciechanowie. Na-

grody dla zwycięzców, 

w postaci gier plan-

szowych, ufundowało 

Starostwo Powiatowe 

w Ciechanowie.

24 maja - Na rok szkolny 2013/2014 Samorząd Województwa 

Mazowieckiego przygotował VI edycję projektu „Regionalny program 

stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych” współfi nansowany 

z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. 

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gim-

nazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowiec-

kiego, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju 

edukacyjnym. Szczegółowe zasady i procedurę przyznawania stypendiów 

określa regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów 

gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w województwie mazowieckim 

w roku szkolnym 2013/2014, który wraz z pozostałymi wzorami dokumen-

tów jest zamieszczony na stronie internetowej www.mazovia.pl odnośnik: 

Mazowsze - stypendia dla uczniów oraz na stronie internetowej www.

stypendia.oeiizk.waw.pl. Rejestracja wniosków stypendialnych na portalu 

informatycznym będzie dostępna od dnia 28 czerwca 2013 r. do 5 lipca 

2013 r.

26 maja - W Ciechanowie odbył się Marsz dla Życia i Rodzi-

ny. Wzięło w nim udział wielu mieszkańców miasta i okolicznych pa-

rafii. Trasa marszu prowadziła ulicami: ks. P. Ściegiennego, Grodzką, 

Pl. Kościuszki, Warszawską do Pl. Jana Pawła II, gdzie na zakoń-

czenie miał miejsce piknik rodzinny z wieloma atrakcjami dla dzie-

ci, młodzieży i dorosłych. Tym samym Ciechanów włączył się do 

ogólnopolskiej akcji Marsz dla Życia i Rodziny, której celem było 

promowanie rodzin, także wielodzietnych oraz działań i zachowań 

prorodzinnych.

3 czerwca - Spotkanie przebiegające pod hasłem „Skrypt 

jako element rozdarcia wewnętrznego” odbyło się w czytelni Powia-

towej Biblioteki Publicznej przy ul. Sikorskiego w Ciechanowie. Pre-

legentem był Leszek Wróblewski – pedagog profilaktyki i resocjaliza-

cji, certyfikowany socjoterapeuta, autor tomiku poezji „Światło życia” 

i książki „Wieża zagubionych dusz”. Tematem bibliotecznego spotkania 

były codzienne dylematy dotykające wszystkich ludzi: kim jestem, do-

kąd zmierzam, co powinienem wybrać, na co mnie stać, co mogę osią-

gnąć... itp. Powiatowa Biblioteka Publiczna zapowiada zorganizowanie 

cyklicznych  spotkań, poruszających ważne dla wszystkich  tematy, pod 

hasłem ”Biblioteka otwarta dla wszystkich”.

 L. Wróblewski przedstawił ważne, bliskie każdemu człowiekowi zagadnienia 

związane z życiem. Gościa przedstawiła T. Sadowska - dyrektor PBP 

w Ciechanowie

5 czerwca – Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych 

zorganizowało Rowerowy Rajd Pamięci Powstania Styczniowego. 

Była to 12. edycja imprezy sportowej, która tym razem poświęcona 

była śladom Powstania Styczniowego na Mazowszu. Młodzi cykli-

ści zwiedzili Muzeum Szlachty Mazowieckiej, a potem trasą przez 

Gąski i Rutki dojechali do Sulerzyża, gdzie oddali hołd powstań-

com poległym w bitwie pod Rydzewem. W Ościsłowie brali udział 

w różnego rodzaju konkursach. Rajd zakończył się w Ciechanowie. 

Jego patronami byli: starosta ciechanowski Sławomir Morawski, 

prezydent miasta Waldemar Wardziński oraz komendant powiato-

wy policji Grzegorz Grabowski. Wśród wspierających rajd znalazły 

się: Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Dro-

gowego i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej.

14 czerwca - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 

w Ciechanowie po raz  czwarty był organizatorem Sympozjum 

Naukowego Kardiologia Interdyscyplinarnie – przebiegającym po 

hasłem: „Kardiologia i endokrynologia” i będącym ogólnopol-

skim forum wymiany doświadczeń lekarzy kardiologów. Spotka-

nie odbywało się w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. Wy-

kłady wygłosiło wielu znanych naukowców i lekarzy związanych 

z tą dyscypliną zdrowia. Jeden z referatów wygłosił prof. Zbi-

gniew Lew-Starowicz. Przypomnijmy, że podczas poprzednich 

sympozjów dyskutowano o leczeniu schorzeń kardiologicznych 

kobiet w ciąży i problemach pacjentów z obciążeniami kardio-

logicznymi poddawanych zabiegom chirurgicznym, innym niż 

kardiochirurgiczne oraz poruszane były  problemy serca w eks-

tremach dojrzałości.

Barbara Tokarska - Wójciak
Marsz odbył się w Ciechanowie po raz pierwszy i był jedną ze stu 

manifestacji, które odbywały się w całym kraju

Konkurs zorganizowano w ramach obchodów 

„Roku Tuwima”
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Obradowali radni 
powiatu ciechanowskiego
Dwudziesta czwarta sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego IV kadencji odbyła się 

27 maja 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. Radni przyjęli dwie 

uchwały oraz wysłuchali informacji o pracy dwóch służb powiatowych. Zapoznali się też 

z raportami o wynikach matur i realizacji strategii rozwoju powiatu ciechanowskie-

go. W sesji uczestniczyli tradycyjnie radni, władze powiatu, kierownicy powiatowych 

inspekcji i straży, przedstawiciele samorządów lokalnych, dyrektorzy jednostek orga-

nizacyjnych powiatu, kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego, przedstawiciele 

mediów lokalnych i inni zaproszeni goście.

Obrady rozpoczęły się miłym akcentem, 

wręczeniem nagród laureatom szczebla powiato-

wego trzeciej edycji Ogólnokrajowego Konkur-

su plastycznego „Bezpiecznie na wsi – powiedz 

STOP upadkom”, dla uczniów szkół podstawo-

wych. Celem konkursu jest uczulenie dzieci na 

bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rol-

nych. Wzięło w nim udział 10 szkół z całego re-

gionu. Dzieci i młodzież przygotowały 102 prace. 

W grupie uczniów klas 0 - III: I m. zajęła Ju-

lia Jankowska ze SP w Węgrze (gm. Czerni-

ce Borowe), II m. – Klaudia Maglarska ze SP 

w Gołyminie, III m. Małgorzata Kącka ze SP 

w Regiminie. Wyróżnienia otrzymała Amelia 

Kijewska ze SP w Opinogórze. Natomiast wśród 

uczniów klas IV-VI zwyciężyła Maria Kudlak ze 

SP w Regiminie, II m. zajął Daniel Kołodziej-

czyk ze SP w Gołyminie, a III m. Kinga Mi-

klaszewska ze SP w Opinogórze. Wyróżnienie 

w tej kategorii zdobył Mateusz Benkie ze SP 

w Woli Wierzbowskiej (gm. Opinogóra). Nagro-

dy zwycięzcom wręczyli: starosta Sławomir Mo-

rawski, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew 

Gutowski oraz kierownik Oddziału Kasy Rolni-

czego Ubezpieczenia Społecznego w Ciechanowie 

Mirosław Szymańczyk.

Nagrody i wyróżnienia w konkursach zawsze 

budzą uśmiech na buziach dzieci. Wspólne 

zdjęcie laureatów konkursu z przedstawicielami 

samorządu powiatowego oraz kierownictwa 

KRUS w Ciechanowie

Program obrad:

- Stwierdzenie prawomocności i otwarcie 

XXIV sesji Rady Powiatu IV kadencji.

 - Przedstawienie porządku obrad.

- Przyjęcie  protokołu z  XXII  i XXIII sesji Rady 

Powiatu. Protokoły przyjęto 19 głosami – za, przy 

braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

- Sprawozdanie Starosty z działalności 

Zarządu Powiatu w okresie 

między sesjami. Sprawozdanie 

przedstawił przewodniczący Za-

rządu Sławomir Morawski.

- Wystąpienia przedstawicieli 

samorządów lokalnych, orga-

nizacji pozarządowych oraz 

innych zaproszonych gości.  

W tym punkcie nikt nie zabrał 

głosu.

- Interpelacje i zapytania.

Dotyczyły terminu ma-

lowania znaków poziomych 

na drogach powiatowych 

(interpelację zgłosił radny 

Stanisław Kęsik), wystąpie-

nia do Generalnej Dyrekcji 

dróg Krajowych i Autostrad 

z wnioskiem o uruchomie-

nie sygnalizacji świetlnej na 

przejściu dla pieszych przez ul. Tatarską, na 

wysokości kładki (zgłosił radny Adam Krze-

miński) oraz podjęcie działań prewencyjnych 

przez policję wobec rowerzystów, przejeżdża-

jących na jednośladach przez przejścia dla pie-

szych oraz poruszających się po chodnikach 

(także radny Adam Krzemiński). Ostatnia in-

terpelacja (radnego Wiesława Balcerzaka) dotyczy-

ła zmiany zasad korzystania z płatnych parkingów 

w centrum Ciechanowa na czas krótkiego postoju. 

Odpowiadając na interpelację dotyczącą 

malowania znaków poziomych (zwyczajo-

wo odbywało się ono na początku maja), 

starosta Sławomir Morawski poinformował, 

że malowanie oznakowania odbędzie się 

w późniejszym czasie, gdyż teraz wykonywa-

ne są pilniejsze zadania, czyli remonty ubytków 

w jezdniach, spowodowane zimą. Starosta 

poinformował też, że Zarząd Powiatu wystąpi 

z pismem do GDDKiA o zainstalowanie sy-

gnalizacji w niebezpiecznym miejscu w ulicy 

Tatarskiej w Ciechanowie.

W związku z tym, że na drogach powiato-

wych nie ma płatnych miejsc parkingowych, prośba 

radnego W. Balcerzaka 

o zmianę zasad nalicza-

nia czasu postoju (np. 

w czasie załatwiania 

spraw w urzędach), 

na płatnych miejskich 

parkingach, zostanie 

skierowana do władz 

miasta Ciechanowa.

Ponadto radni 

rozpatrzyli informacje:

- Powiatowego 

Lekarza Weterynarii 

w Ciechanowie o stanie 

bezpieczeństwa sanitar-

no-weterynaryjnego na 

obszarze powiatu cie-

chanowskiego w 2012 

roku, którą przedstawił 

Powiatowy Lekarz We-

terynarii Bogdan Latko, 

- Komendanta Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Ciechanowie w zakresie zagrożeń 

oraz działań ratowniczych jednostek straży po-

żarnych na terenie powiatu ciechanowskiego 

w 2012 roku, którą omówił Arkadiusz Muszyń-

ski – Komendant Powiatowy PSP,

- o wynikach egzaminu maturalnego oraz 

egzaminów potwierdzających kwalifi kacje za-

wodowe w liceach ogólnokształcących i techni-

kach powiatu ciechanowskiego w latach 2010 – 

2012 na podstawie materiału przygotowanego 

przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego, którą 

przedstawił wicestarosta Andrzej Pawłowski,

- o stanie realizacji ‚Strategii rozwoju powiatu 

ciechanowskiego do roku 2020” w latach 2008 

– 2012, raport zaprezentował z-ca kierowni-

ka Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy 

Strukturalnych dr Zbigniew Ptasiewicz (o tym 

piszemy więcej na str. 8).

W części uchwałodawczej radni głosowali 

nad projektami uchwał w sprawach:

a) likwidacji Technikum Nr 2 w Gołotczyźnie 

wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu 

Szkół Ponadgimnazjalnych w Gołotczyźnie.

Wynik głosowania: za - 20 głosów, przy bra-

ku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. 

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

b) wystąpienia Powiatu Ciechanowskiego 

ze stowarzyszenia Lokalna Organizacja Tury-

styczna Północnego Mazowsza.                                  

Wynik głosowania: za - 20 głosów, w głoso-

waniu wzięło udział 20 radnych.

BTW

Radni powiatu ciechanowskiego
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Niepełnosprawni mieszkańcy DPS
będą podróżować komfortowo!

Dwa specjalistyczne, nowe samochody do przewozu osób niepełnosprawnych 
zostały przekazane 20 maja br. Domowi Pomocy Społecznej Kombatant i DPS 
przy ul. Kruczej. Każdym z nich można przewieźć dziewięć osób, w tym dwie osoby 
na wózkach bez konieczności przenoszenia ich na siedzenie. Do tego służą 
specjalne szyny, którymi można bezpiecznie umieścić wózek inwalidzki  z osobą 
niepełnosprawną.

Jolanta Przybyłowska – dyrektor DPS przy 

ul. Kruczej uważa, że będzie to ogromna pomoc 

dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy 

dowożą chore osoby do lekarza, szpitala, czy też 

w inne miejsca. – To, że niepełnosprawną osobę nie 

trzeba będzie wyjmować z wózka i przekładać na 

siedzenie auta, a będzie ona podróżować w swoim 

wózku, jest dużym udogodnieniem dla obu stron – 

podkreśla szefowa domu pomocy. 

W DPS Krucza są w tej chwili dwa samo-

chody, jeden z nich ma już 18 lat, drugi 6. Tylko 

w tej placówce mieszka 15 osób, poruszających 

się na wózkach, a więc przejazd nowoczesnym 

samochodem, przystosowanym do potrzeb nie-

pełnosprawnych, będzie dużym ułatwieniem dla 

wszystkich. 

Z zakupów, które wsparł Państwowy Fun-

dusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 

cieszy się też Dariusz Marchlewski – dyrektor 

DPS Kombatant. Uważa, że osoby na wózkach 

będą mogły bezpiecznie (w specjalnych pa-

sach) podróżować na większe odległości oraz 

na terenie Ciechanowa. 

Dariusz Marchlewski wyznaje, że placówka 

posiada samochód, ale 20 - letni, bardzo zuży-

ty technicznie. - Nowym 

autem przewożeni będą 

mieszkańcy naszej placów-

ki, ale będzie on też wyko-

rzystywany do przejazdu 

mieszkańców Ciechanowa 

i powiatu, gdyż nasza pla-

cówka świadczy usługi na 

przewóz osób niepełno-

sprawnych dla lokalnego 

środowiska – dodaje. 

Oboje dyrektorzy zazna-

czają też, że zakup nowych 

pojazdów spowoduje zmniejszenie kosztów eks-

ploatacji, a zwiększy jednocześnie komfort jazdy.  

Samochody marki opel dostarczyła fi rma 

Budmat Auto 3 z Płocka. Salon został wyłoniony 

w drodze przetargu nieograniczonego. Pojazdy 

kosztowały łącznie 221 892 zł. 

Ich zalety to: przystosowanie do przewozu 

osób na wózkach inwalidzkich, nowoczesne pa-

rametry techniczne, klimatyzacja, stanowisko na 

dwa wózki z każdym samochodzie, pełen pakiet 

ubezpieczeniowy w cenie samochodu. 

Obydwa samochody wyprodukowano 

w 2013 roku. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Odbiór samochodów odbył się w Ciechanowie, na placu fi rmy Budmat Auto 2. Przedsta-

wiciele Starostwa Powiatowego sprawdzili parametry techniczne nowych nabytków i ich 

zgodność z warunkami zamówienia

Zbigniew Andres - I zastępca KPP w Ciechanowie

Komendant Grabowski 
ma już zastępcę

Podinspektor Z. Andres ma 44 lata, w policji 

służy od 1994 roku. Pracował w Wydziale Prewen-

cji, Wydziale Kryminalnym, był kadrowcem, przed 

odejściem do Warszawy pracował też w Inspektora-

Podinspektor Zbigniew Andres został I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie 
- Grzegorza Grabowskiego. Na to stanowisko mianował go z dniem 1 czerwca 2013 r. Mazowiecki 
Komendant Wojewódzki. 

cie Komendanta Powiatowego Policji w Ciechanowie. 

Przez ostatnie 5 i pół roku pracował w Biurze Spraw 

Wewnętrznych Komendy Głównej Policji w Warszawie.

BTW
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Patriotycznie i wesoło 
w DPS na Krubinie

Dom Pomocy Społecznej w Krubinie był 12 czerwca br. organizatorem I Przeglądu Kul-

tury i Tradycji „Poznajemy Świat – Przystanek Polska – Moja Mała Ojczyzna”. Tego dnia 

do placówki przyjechało kilkudziesięciu mieszkańców z innych placówek z Mazowsza. 

A, że pogoda dopisała, w miłej i serdecznej atmosferze mogliśmy podziwiać pracę osób 

niepełnosprawnych i chorych, podopiecznych kilku jednostek pomocy społecznej.

Festiwal otworzył starosta ciechanowski 

Sławomir Morawski, który wyraził nadzieję, że 

Przegląd będzie odbywać się cyklicznie. Starosta 

podkreślił, że ta nowa inicjatywa może być przy-

kładem dla innych domów pomocy i placówek 

opiekuńczych, jak zorganizować ciekawą i udaną 

imprezę. 

Radna Sejmiku Województwa Mazowieckie-

go Wiesława Krawczyk odczytała list od marszał-

ka Adama Struzika, dodając także życzenia dobrej 

zabawy i integracji. Natomiast radny Benedykt 

Pszczółkowski wyraził nadzieję, że przegląd twór-

czości jest pierwszym, ale nie ostatnim tego typu 

wydarzeniem. 

Po ofi cjalnych przemówieniach, na scenie 

wystąpiło dziewięć zespołów, m.in.: z DPS Krucza 

i DPS Kombatant w Ciechanowie, z DPS im. Jacka 

Kuronia w Wyszogrodzie, MOPS w Mławie, ze Śro-

dowiskowego Domu Samopomocy typu A i B w Cie-

chanowie, ŚDS w Strzegowie, Ośrodka Wsparcia 

w Ciechanowie oraz przedstawiciele Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Ciechanowie. Mogliśmy po-

dziwiać scenki teatralne i kabaretowe: „Legendę 

o Łydyni”, „Darcie pierza”, piosenkę „Kukułecz-

ka ku-ka”, czy „Łowiczanka jestem”, scenkę z fi l-

mu „Janosik” oraz program słowno muzyczny 

„Mój kawałek Ojczyzny”. Wszystkie występy były 

nagradzane brawami zarówno przez uczestników 

imprezy, jak i gości.

Jednym z punktów Przeglądu było rozstrzy-

gnięcie konkursu kulinarnego, w którym ocenia-

no oryginalne, ciekawe potrawy przygotowane 

przez dziewięć placówek pomocy społecznej. Jury 

po skosztowaniu wszystkich potraw nagrodziło:   

I miejsce - Środowiskowy Dom Samopomocy 

w Strzegowie -  za potrawę - sakiewki wójta, 

wiejskie jadło; II miejsce -  Dom Pomocy Spo-

łecznej   „Nad Jarem” w Miszewie - za potrawę  - 

miód z mniszka lekarskiego, ciasto jabłuszkowe, 

III miejsce - Dom Pomocy Społecznej w Zakrze-

wie - za potrawę - schab suszony w ziołach, miód 

z mniszka lekarskiego. Przyznano także dwa wy-

różnienia dla Domu Pomocy Społecznej „Przy-

jaznych Serc” w Płocku za kwaśnicę oraz Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

w Ciechanowie za ciasto  szarlotka  jabłecznik. 

Kiedy już rozstrzygnięto wszystkie konkursy, 

a emocje związane z występami na scenie opadły, przy-

szła pora na odrobinę zabawy, której dostarczył ze-

spół Cliver - znana 

gwiazda disco polo 

z Ciechanowa.   

Tańcom i zabawie nie było końca, bo dla 

wszystkich uczestników przygotowano jeszcze 

wiele konkursów z nagrodami, pokazy motocy-

klowe, zabawę taneczną oraz ognisko. 

I Przegląd Przeglądu Kultury i Tradycji „Po-

znajemy Świat” okazał się bardzo udaną inicjaty-

wą, tym bardziej, że mało jest w najbliższej okolicy 

tego typu festiwali czy przeglądów, które prezen-

tują twórczość osób specjalnej troski. 

Występy sceniczne oraz doskonałą organi-

zację imprezy podziwiali tego dnia, m.in.: sta-

rosta Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej 

Pawłowski, kierownik delegatury UW Grzegorz 

Wróblewski, radni Sejmiku Województwa Ma-

zowieckiego Wiesława Krawczyk i Benedykt 

Pszczółkowski, komendanci - ciechanowskiej po-

licji -  Grzegorz Grabowski i straży pożarnej Arka-

diusz Muszyński, dyrektorzy i kierownicy instytu-

cji i ośrodków pomocy społecznej z Ciechanowa 

i gmin powiatu, pracownicy DPS przy ul. Kruczej 

oraz lokalne i regionalne media. 

Organizatorem imprezy był Dom Pomocy 

Społecznej, mieszczący się przy ul. Kruczej w dziel-

nicy Ciechanowa Krubin.  Jest to jednostka organi-

zacyjna podległa Staroście Ciechanowskiemu. Za-

pewnia całodobową opiekę 180 osobom przewlekle 

psychicznie chorym. DPS mieści się w ładnych bu-

dynkach, otoczonych pięknym parkiem. Cały teren 

pozbawiony jest barier architektonicznych. 

Barbara Tokarska-Wójciak
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Gości powitał starosta, który krótko zaprezento-

wał potencjał powiatu oraz dokonania inwestycyjne 

ostatnich lat. Zwrócił uwagę na niepokojące nadal 

wysokie bezrobocie, utrzymujące się w powiecie na 

poziomie 14%, co powoduje, że młodzi, wykształceni 

ludzie (głównie humaniści) nie mogą znaleźć pracy. 

Dodał też, że osoby z wykształceniem technicznym 

raczej nie mają problemu z podjęciem pracy zawo-

dowej, co oznacza, że trzeba kłaść nacisk na kształ-

cenie zawodowe zarówno na poziomie średnim jak 

i wyższym.  

Już na początku spotkania goście zaapelowali do 

starosty o więcej inwestycji na terenie miasta. Dalej 

dyskutowano głównie w dwóch obszarach tematycz-

nych - rozwój szkolnictwa zawodowego i współpraca 

fi rm ze szkołami zawodowymi oraz inwestycje na te-

renie powiatu, głównie drogowe. 

Podczas pierwszej wizyty ludzi związanych 

z biznesem i ciechanowską organizacją MIG, dużo 

miejsca poświęcono współpracy powiatu z przedsię-

biorcami, w przygotowaniu młodzieży do pracy za-

wodowej. Zdaniem pracodawców, młodzi ludzie nie 

są zbyt dobrze przygotowani do wykonywania pracy. 

Niepokoi brak w szkołach warsztatów do kształcenia 

zawodowego, lekceważący stosunek do pracodaw-

ców podczas praktyk w fi rmach oraz brak wystarcza-

jącej liczby stażów zawodowych. Postulowali również 

o większą współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy 

w celu dostosowania predyspozycji młodzieży do 

oferowanych miejsc pracy. Jednym zdaniem, przed-

siębiorcy potrzebują do pracy ludzi wykształco-

nych, dobrze przygotowanych do zawodu i przede 

wszystkim chętnych do pracy. - Dla takich osób praca 

w Ciechanowie jest – podkreślali.

Starosta wypowiadając się w tym temacie po-

wiedział, że szkoły zawodowe (tak jak inne szkoły 

prowadzone przez powiat, przyp. red.) są doposażane 

w nowoczesny sprzęt, powstają pracownie informa-

tyczne i techniczne, co pozwala młodzieży rozwijać 

się w wielu dziedzinach. Tylko w tym roku szkoły 

zawodowe złożyły wnioski o dofi nansowanie unijne 

z EFS na kilka milionów złotych zł. Środki pozwo-

lą  na powstanie nowych pracowni doskonalenia 

zawodowego. Starosta zaznaczył też, że trudno jest za-

trudnić specjalistów kształcenia zawodowego. Wielu 

nauczycieli przechodzi na emeryturę, a inżynierowie 

kończący studia techniczne, niechętnie szukają pracy 

w szkołach. - Do odrodzenia szkolnictwa zawodowego 

jeszcze długa droga – podkreślił starosta. Ale dodał 

przy tym, że władze powiatu widzą problem i robią 

wszystko, aby odbudować szkoły zawodowe, kilka lat 

temu zdegradowane do roli najgorszych typów szkół. 

Dyrektor biura MIG Danuta Drzewiecka zapro-

ponowała podpisywanie umów partnerskich szkół 

z przedsiębiorstwami, które pozwoliłyby na wymia-

nę doświadczeń zawodowych, a przy zmieniających 

się ciągle przepisach na pozyskiwanie od fi rm nowej 

wiedzy, także prawnej.  Przedstawiciele MIG zapro-

ponowali pomoc w kształceniu zawodowym mło-

dzieży i promocję szkół zawodowych.

Drugim ważnym zagadnieniem były inwe-

stycje realizowane na terenie powiatu, z dofi nan-

sowaniem środków unijnych. Starosta wymienia-

jąc te inwestycje, podkreślił modernizacje dróg 

powiatowych, które wykonano na prawie 160 

km. dróg (na 420 km. zarządzanych przez po-

wiat), co jest znaczącym sukcesem samorządu. 

Najwięcej środków powiat pozyskał i wykorzystał 

w 2010 roku, kiedy to zbudowano aż 36 km dróg, 

w tym duże fragmenty południowej obwodnicy dro-

gowej powiatu, prowadzącej od powiatu pułtuskie-

go, przez Gąsocin, Ojrzeń, Ościsłowo do wysypiska 

w Woli Pawłowskiej, jako traktu do przewożenia od-

padów miedzy powiatami. - Stan dróg wyraźnie popra-

wił się - zaznaczył starosta Morawski. Niestety nowo 

budowane odcinki są niszczone przez ciężki sprzęt 

i samochody ciężarowe, głównie w miejscach budowy 

wiaduktów kolejowych. Drogi modernizowane 3-4 

lata temu na wielu odcinkach zostały już zniszczone. 

Przedsiębiorcy, którzy sami reprezentują róż-

ne branże, także transportowe, pytali w jaki sposób 

można uzyskać zezwolenie na przejazd drogami po-

wiatowymi, bez narażenia się na zakaz transportu 

ciężkimi samochodami, a co za tym idzie na manda-

ty? Zasady uzyskiwania takich zezwoleń przedstawił 

Józef Borkowski – kierownik PZD w Ciechanowie, 

który opowiedział także o właśnie wykonywanych 

i planowanych inwestycjach drogowych. Przedsię-

biorcy podczas spotkania, zaapelowali też o poro-

zumienie z samorządem miejskim w kwestii mo-

dernizacji ulicy Sońskiej, aby stworzyć  bezpieczną 

drogę do kąpieliska Krubin. Starosta odpowiedział, 

że przy założeniach planu zagospodarowania prze-

strzennego tej dzielnicy, będzie to trudne, gdyż nowy 

plan zakłada rozbudowę pasa drogowego do 28 me-

trów, co wiązałoby się z dużymi kosztami wykupu 

gruntów. Zdaniem kierownika Borkowskiego nie 

jest to potrzebne, gdyż  za granicą miasta jest zmo-

dernizowana droga do Gołotczyzny, a nawet już do 

Gąsocina, o sześciometrowym pasie jezdni i nie ma 

potrzeby, aby ul. Sońska miała tak bardzo się róż-

nić od szerokości tej drogi i ulicy Płońskiej, właśnie 

modernizowanej przez GDDKiA. Byłby to swoisty 

paradoks, że krajowa droga nadrzędna (ul. Płońska) 

byłaby drogą węższą od drogi podrzędnej – powiato-

wej (ulicy Sońskiej). Powiat chętnie oddałby tę drogę 

samorządowi wojewódzkiemu, aby weszła ona w ciąg 

planowanej nowej trasy z Ciechanowa do Warszawy 

przez Nasielsk, ale zdaniem starosty do realizacji tego 

pomysłu jest jeszcze daleka droga. 

Przedsiębiorcy podczas spotkania pytali też 

o modernizację ulic Kwiatowej i Kargoszyńskiej 

w Ciechanowie. Przedstawiciele powiatu odpowie-

dzieli, że modernizacja ul. Kargoszyńskiej już się roz-

poczęła (w 2013 roku I etap – odwodnienie), a ulica 

Kwiatowa będzie wchodziła w skład wewnętrznej pę-

tli miejskiej (fragment ulicy), a więc jej modernizacja 

w tej chwili nie ma racji bytu. 

Przedstawicieli biznesu niepokoi też powolna 

budowa wiaduktów kolejowych nad trasą kolejową 

z Warszawy do Gdańska oraz sposób wykonywa-

nia prac, powodujący zalewanie pobliskich tere-

nów. Mieszkańców zaś niepokoją przeciągające się 

terminy oddania ich do użytku. Wygrywające prze-

targi fi rmy często bankrutują, nie wypłacają jedno-

cześnie pieniędzy podwykonawcom, także fi rmom 

z tego terenu, stawiając je w trudnej sytuacji fi nanso-

wej. Na to samorząd powiatowy nie ma już wpływu. 

Na zakończenie spotkania wszyscy, zarówno 

przedsiębiorcy, jak i starosta zgodnie uznali, że jest to 

pierwsze, ale nie ostatnie ich spotkanie, gdyż w bez-

pośredni sposób można zweryfi kować wiele infor-

macji uzyskiwanych z różnych źródeł oraz usłyszeć 

wiarygodne informacje o planowanych inwestycjach 

w powiecie ciechanowskim. 

W spotkaniu wzięli udział przedsiębiorcy: pre-

zes MIG – Andrzej Bayer, wiceprezes Artur Iniarski, 

dyrektor biura Danuta Drzewiecka oraz Adam Ol-

szewski, Paweł Dobrzyniecki, Krzysztof Ostromecki, 

Andrzej Szymankiewicz i Wiesław Żebrowski.

Barbara Tokarska-Wójciak

Przedstawiciele Mazowieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie spotkali się 
z gospodarzem powiatu 11 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Ciechano-
wie. W miłej atmosferze, przy kawie, podjęto wiele ważnych tematów związanych 
z rozwojem powiatu ciechanowskiego. W spotkaniu, ze strony MIG wzięli udział 
przedsiębiorcy reprezentujący różne branże: reklamową, handlową, medialną, mle-
czarską, farmaceutyczną, surowców wtórnych i optyczną, a ze strony powiatu – sta-
rosta Sławomir Morawski i kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Józef Borkowski, 
oraz przedstawiciele lokalnych mediów, w tym powiatowej gazety samorządowej. 

k d ł k ł k h

Podczas spotkania podjęto wiele zagadnień. Dwa najważniejsze z nich to rozwój szkolnictwa zawodowego 

oraz inwestycje realizowane w powiecie ciechanowskim
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Rada Powiatu zapoznała się z raportem ewaluacyjnym o realizacji Rada Powiatu zapoznała się z raportem ewaluacyjnym o realizacji 
Strategii rozwoju powiatu ciechanowskiego do roku 2020Strategii rozwoju powiatu ciechanowskiego do roku 2020

Po pięciu latach od wejścia w życie Strategii 

rozwoju powiatu ciechanowskiego do roku 2020, 

Rada Powiatu przyjęła raport ewaluacyjny o sta-

nie realizacji tego podstawowego dla prowadzenia 

polityki rozwoju powiatu dokumentu. Ewaluacja, 

której celem było badanie i ocena efektywności 

osiągania strategicznych celów samorządu po-

wiatu ciechanowskiego poprzez realizację wy-

znaczonych działań, przyniosła szereg wniosków 

i rekomendacji. Rekomendacje stanowią swoistą 

wypadkową wniosków wypływających z oceny 

realizacji poszczególnych celów Strategii, wska-

zując na potrzebę utrzymania dotychczasowych 

zapisów zawartych w tym dokumencie, lub na ich 

zmiany. Stanowić one będą podstawę do rozpo-

częcia prac nad aktualizacją Strategii. 

Samorządność lokalna to obecnie nie tyl-

ko administrowanie oraz wykonywanie poleceń 

„z góry”. Po dwudziestu latach przemian ustro-

jowych w Polsce gminy i powiaty stały się 

rzeczywistymi gospodarzami swoich małych 

ojczyzn. Mogą również kształtować i umacniać 

swoją tożsamość, pielęgnować dziedzictwo kul-

turowe, a przede wszystkim kształtować własny 

rozwój, aby coraz lepiej zaspokajać potrzeby 

lokalnych wspólnot. 

Przypomnę, że w grudniu 2006 roku Sejm 

określił nowe zasady prowadzenia polityki roz-

woju. Rozszerzony został znacznie jej zakres 

podmiotowy. Oprócz Rady Ministrów oraz 

samorządów województw do prowadzenia po-

lityki rozwoju zobowiązane zostały również sa-

morządy powiatowe i gminne. Podstawowymi 

dokumentami programowymi, określającymi 

zasady i kierunki prowadzenia polityki rozwo-

ju, mają być strategie rozwoju, zaś ich instru-

mentami wykonawczymi – programy opera-

cyjne. 

Słowo „polityka” nie ma dziś niestety pozy-

tywnych konotacji, głównie za sprawą tak zwanej 

klasy politycznej. Wywołuje ono u wielu obywate-

li naszego kraju niechęć do wszystkiego, co ze sło-

wem polityka ma jakikolwiek związek. A przecież 

polityka to określanie kierunków rozwojowych, 

to wyznaczanie działań prowadzących do zało-

żonego celu. Trudno dziś efektywnie zarządzać 

jakąkolwiek strukturą organizacyjną, bez okre-

ślenia jej wizji rozwojowych. W przypadku gmin 

czy powiatów polityką rozwoju jest zespół wza-

jemnie powiązanych działań, podejmowanych 

i realizowanych w celu zapewnienia im trwałego 

i zrównoważonego rozwoju, spójności społeczno-

-gospodarczej i terytorialnej, podnoszenia kon-

kurencyjności gospodarki i tworzenia nowych 

miejsc pracy. Samorządy lokalne muszą określać 

i prowadzić własne polityki rozwoju, ponieważ 

ich głównym zadaniem jest nie tylko administro-

wanie, ale również działanie na rzecz poprawy 

warunków życia i pracy swoich wspólnot teryto-

rialnych. Należy również dodać, że prowadzenie 

polityki rozwoju jest dla powiatów i gmin warun-

kiem koniecznym do ubiegania się o zewnętrzne 

wsparcie fi nansowe, głównie ze środków unij-

nych.

Jak już wcześniej wspomniałem, raport 

ewaluacyjny oceniający realizację Strategii roz-

woju powiatu ciechanowskiego do roku 2020 

w minionych pięciu latach zawiera szczegóło-

we prezentacje podejmowanych w tym czasie 

działań w odniesieniu do poszczególnych celów 

operacyjnych. Ogólna ocena tego, co zostało 

wykonane, jest pozytywna. Raport wskazał rów-

nież na pewną ilość zawartych w tym dokumencie 

zapisów, które wymagają aktualizacji. Ze względu 

na zmieniające się warunki zewnętrzne, lub ze 

względu na realne możliwości działania samo-

rządu powiatowego. Wskazał również na potrze-

bę uwzględnienia zmian, jakie w swojej strategii 

rozwoju wprowadza samorząd województwa 

mazowieckiego. Wśród priorytetów Strategii 

rozwoju powiatu ciechanowskiego do roku 2020 

pozostaje między innymi dalsza modernizacja 

dróg powiatowych, rozwój i modernizacja bazy 

dydaktycznej szkół oraz bazy materialnej innych 

placówek oświatowych a także działania na rzecz 

umacniania pozycji Ciechanowa jako liczącego 

się na Mazowszu ośrodka subregionalnego.

Podstawowe cele strategiczne samorządu 

powiatowego, a także jego cele operacyjne, to jest:

• rozwój i doskonalenie kapitału społecznego;

• modernizacja i rozwój infrastruktury 

technicznej;

• rozwój obszarów wiejskich, przy zacho-

waniu walorów środowiska przyrodni-

czego;

• wykorzystywanie zasobów kulturowych 

i przyrodniczych dla rozwoju powiatu;

• tworzenie warunków dla poprawy bez-

pieczeństwa obywateli;

• stymulowanie rozwoju ponadlokalnych 

(subregionalnych) usług publicznych 

w Ciechanowie i na terenie powiatu;

• kształtowanie pozytywnego wizerunku 

i wysokiej pozycji konkurencyjnej powia-

tu, zdolnego do przyjmowania i wytwa-

rzania innowacji;

mają pozostać bez zmian. Ich realizacja 

w najbliższych latach będzie trudniejsza, ale moż-

liwa. Inna bowiem będzie skala i struktura  moż-

liwych do uzyskania unijnych środków fi nanso-

wego wsparcia, a co za tym idzie inne będą realne 

możliwości budżetowe samorządu powiatowego.

 Zbigniew Ptasiewicz

Szkolnictwo, sprawy weterynaryjne oraz sanitar-

ne, inwestycje drogowe na terenie województwa 

mazowieckiego w latach 2013 – 2020, kwestie 

wsparcia fi nansowego powiatów w zakresie wy-

korzystywania odnawialnych źródeł energii czy 

aktywizacji zawodowej i społecznej niepełno-

sprawnych na rynku pracy – to tematy porusza-

ne w trakcie dwudniowego spotkania 23-24 maja 

w Serpelicach nad Bugiem. W konwencie, ze stro-

ny samorządu powiatu ciechanowskiego uczestni-

czył starosta ciechanowski Sławomir Morawski. 

Członek zarządu województwa mazowieckie-

go Janina Ewa Orzełowska przybliżyła obecny stan 

prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Omówione zostały także aktualne możliwości skorzy-

stania ze środków unijnych w bieżącym roku.

Podczas obrad mazowiecki wicekurator oświa-

ty Mariusz Dobijański podkreślił aktualne problemy 

funkcjonowania szkolnictwa ponadgimnazjalnego, 

a także kształcenia uczniów z niepełnosprawnościami. 

Natomiast mazowiecki wojewódzki lekarz weterynarii 

Paweł Jakubczak przedstawił stan sanitarny zakładów 

przetwórstwa mięsa w regionie, zaś państwowy woje-

wódzki inspektor sanitarny Małgorzata Czerniawska-

-Ankiersztejn analizowała funkcjonowanie powiato-

wych inspektoratów sanitarnych po reformie.

Konwent tworzą starostowie z powiatów wo-

jewództwa mazowieckiego i prezydenci miast na 

prawach powiatu, którzy reprezentują Związek Po-

wiatów Polskich. Cele konwentu są realizowane przez 

współpracę z administracją rządową i samorządową 

oraz współdziałanie z innymi instytucjami z terenu 

Mazowsza. Cykliczne spotkania służą wymianie do-

świadczeń na wielu obszarach funkcjonowania samo-

rządów na poziomie powiatów.

Red.
Podczas konwentu omawiano aktualne sprawy 

dotyczące funkcjonowania mazowieckich samorządów

Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego

o aktualnych problemach samorządów

Raport przedstawił  Z. Ptasiewicz – zastępca 

kierownika Wydziału Rozwoju, Promocji 

i Funduszy Strukturalnych Starostwa 

Powiatowego w Ciechanowie
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Wiosna Literatury 
zawitała na Mazowsze
Gołotczyzna – ośrodek mazowieckiego pozytywizmu – powitała 7 czerwca 2013 r. 

literatów, pisarzy i ludzi kultury,  którzy przyjechali na dwudziestą czwartą edycję 

tego literackiego wydarzenia. Nie zabrakło autorskich spotkań z pisarzami oraz 

promocji najnowszych wydawnictw literackich.

Przed południem sześciu pisarzy z północ-

nego Mazowsza: Zenobia Cieślak-Szymanik, 

Barbara Krajewska, Barbara Sitek-Wyrembek, 

Janusz Dylewski, Waldemar Maziński i Rafał Kado 

wzięło udział w spotkaniach  autorskich z dziećmi 

i młodzieżą w szkołach gminy Sońsk. Następnie 

w Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie (Oddział 

Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie) 

uroczyście obchodzono 35-lecie pracy twórczej 

poetki i animatorki z Przasnysza Bożenny Beaty 

Parzuchowskiej. Jest działaczką kultury, która tak-

że prowadzi teatr w Przasnyszu. Na benefi s, któ-

ry poprowadziła dr Teresa Kaczorowska, złożyły 

się: promocja nowej książki Jubilatki „Cierniste 

archipelagi”, laudacja Stanisława Kęsika, koncert 

uczniów PSM I st. w Ciechanowie 

i PSM I i II st. w Mławie. Wiosenne 

spotkanie literatów zakończyło spo-

tkanie towarzyskie przy ognisku. 

W tym roku impreza była nieco 

skromniejsza, niż w ubiegłych latach, 

gdyż nie odbył się konkurs literacki „O Laur posła 

Prawdy”. Wielkiemu twórcy polskiego pozytywi-

zmu oddano jednak hołd składając kwiaty na Jego 

grobie. Kwiaty złożono również na grobie Grzego-

rza Roszki, który przez długie lata prowadził Mu-

zeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie. Ważne jest 

to, że nie zabrakło spotkań pisarzy z młodzieżą, 

co jest jednym z głównych punktów programu 

i jedną z idei Wiosny Literatury. 

Organizatorami imprezy były: Powiatowe Cen-

trum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Cie-

chanowie, Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie 

(Oddział Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciecha-

nowie) oraz Związek Literatów na Mazowszu.

BTW

Literaci przy grobie twórcy pozytywizmu 

Aleksandra Świętochowskiego na cmentarzu 

w Sońsku

Niezwykły dokument w ramach
Dyskusyjnego Klubu Filmowego

20 maja br., w ramach Dyskusyjnego Klubu 

Filmowego, w Kinie „Łydynia” w Ciechanowie 

odbyła się przedpremierowa projekcja tego wyjąt-

kowego obrazu oraz spotkanie z jego reżyserem, 

Dariuszem Markiem Srzednickim. 

Film przedstawia metody jakimi posługi-

wali się członkowie Ukraińskiej Powstańczej Ar-

mii oraz współpracująca z nimi ludność w walce 

z Polakami, na terenie Małopolski Wschodniej 

i Wołynia w latach czterdziestych XX wieku. Pre-

zentuje autentyczne świadectwa zbrodni i akty 

okrucieństw, dokonanych na Polakach, przez 

nacjonalistów ukraińskich. Wprowadza widza 

w niespotykany klimat grozy, 

charakterystyczny dla atmosfe-

ry tamtych dni. I nade wszyst-

ko, porusza od dawna oczeku-

jący na popularyzację - a często 

pomijany temat - zbrodni UPA 

w Polsce.

Reżyserem i autorem 

scenariusza, jest kilkakrotnie 

goszczący na spotkaniach au-

torskich w Ciechanowie, fi lmo-

wiec i historyk - Dariusz Marek 

Srzednicki. Autor dokumentu, 

przed projekcją wprowadził widzów w zagadnie-

nia historyczne związane z tamtym okresem.

Film posiada dwa wątki: fabularny i doku-

mentalny. Podstawowy tok narracji, stanowi wątek 

dokumentalny, w którym uratowani z pogromu, 

a jeszcze żyjący uczestnicy omawianych wyda-

rzeń, opowiadają o swojej tragedii, dając tym sa-

mym świadectwo prawdzie.

„Ukraiński rapsod” realizowany był przez okres 

ponad roku. Początkowo sceny fabularne miały być 

rejestrowane na terenie obecnej Ukrainy, ale po na-

myśle zdecydowano się na plenery niedaleko Opola 

i Wrocławia, część zdjęć zrealizowano również w po-

mieszczeniach Polskiego Radia Wrocław.

Film został ukończony w 2012 roku, jednak 

po pierwszej prezentacji (głównie dla dziennika-

rzy) we Wrocławiu, nie był jeszcze dystrybuowa-

ny. Obecnie w kilkunastu miastach Polski odby-

wają się projekcje przedpremierowe tego obrazu.

Po projekcji tego fabularyzowanego doku-

mentu w sali kina Łydynia miała miejsce ożywio-

na dyskusja, którą moderował opiekun DKF Piotr 

Pszczółkowski. Mogę śmiało powiedzieć, że 99 proc. 

widzów obecnych na projekcji była zdania, że Polacy 

nie zasłużyli na tak okrutny los. Tylko jeden z wi-

dzów zaryzykował stwierdzenie, że to Polacy powin-

ni bić się w pierś, bo to oni prowokowali Ukraińców 

do takich bestialskich zachowań. Ta opinia wzmoc-

niła temperaturę i tak ożywionej dyskusji. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Obecnie spotykamy się z niewieloma fi l-

mami, które po obejrzeniu długo utrzy-

mują widza w napięciu i pozostawiają 

go w stanie refl eksji, nawet przez kilka 

godzin. Jednym z nich jest niewątpliwie 

„Ukraiński rapsod”, wyprodukowany 

przez polską wytwórnię fi lmową Cine-

ma Factory z Wrocławia. Jest on poświę-

cony tragicznym i okrutnym wydarze-

niom, zwanym „rzezią wołyńską”.

Reżyser fi lmu 

D. M. Srzednicki 

wprowadził widzów w zagadnienia 

związane z tym okresem historycznym

Widzowie chętnie zabierają głos w dyskusji nad obrazami, 

które są prezentowane w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego
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