
Już po raz czwarty Mazowiecka Jed-

nostka Wdrażania Programów Unij-

nych zorganizowała (od 14 do 15 listo-

pada br.), na warszawskim Torwarze 

- Forum Rozwoju Mazowsza. Były to 

dwudniowe targi dla 70 wystawców - 

benefi cjentów środków unijnych. Nie 

mogło zabraknąć na nich Powiatu 

Ciechanowskiego, który od wielu la-

trealizuje z powodzeniem inwestycje 

z udziałem środków zewnętrznych. 

Na naszym stoisku można było uzy-

skać informacje o realizacji dwóch 

zadań: projektu „Poprawa stanu 

i wyposażenia infrastruktury eduka-

cyjnej i socjalno-bytowej Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Ciechanowie”, o wartości blisko 

6,5 mln zł. oraz projektu „Mój za-

wód – moja przyszłość” – realizowa-

ne przez Zespół Szkół Technicznych 

w Ciechanowie, o wartości 560 tys. zł.                                                                

Więcej na str. 5
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Powiat Ciechanowski zaprezentował się 
na IV Forum Rozwoju Mazowsza

Stoisko wystawiennicze Powiatu Ciechanowskiego cieszyło się dużym powodzeniem zwiedzających

Mogliśmy się o tym przekonać podczas wizyty 

młodzieży z Izraela w Zespole Szkół nr 2 w Cie-

chanowie, która miała miejsce 13 listopada br. 

Spotkania uczniów z obu krajów w tej szkole stają 

się powoli tradycją. ZS nr 2 nawiązał współpracę 

z Yohana Jabotinski School w Beer Yakow (nie-

wielkie miasteczko na przedmieściach Tel Awiwu) 

w 2009 roku. Listopadowe spotkanie było piątym 

z kolei. Uczestniczyło w nim 50 młodych Izrael-

czyków oraz podobna liczba polskich uczniów.                  

Więcej str. 6  Izraelska młodzież podczas spotkania w ZS nr 2 w Ciechanowie

  Polska i izraelska młodzież

przełamywała stereotypy!
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Święto Odzyskania Niepodległości w Ciechanowie

W Ciechanowie nie zabrakło obchodów bar-

dziej ofi cjalnych, ale i mniej ofi cjalnych - na weso-

ło. W końcu jest to święto radosne, przypomina-

jące Polakom o odzyskaniu upragnionej wolności.

Tradycyjnie przed poudniem, w kościele far-

nym odprawiona została msza św. w intencji Oj-

czyzny, a po niej przed pomnikiem Marszałka 

Józefa Piłsudskiego odby się apel pamięci. Dele-

gacje wielu środowisk  złożyły kwiaty pod pomni-

kiem Marszałka, a okolicznościowe przemówienie 

wygłosiła zastępca prezydenta Ciechanowa Ewa 

Gładysz. Wśród wielu delegacji kwiaty złożyli też 

przedstawiciele władz powiatowych, w tym sta-

rosta Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej 

Pawłowski oraz członek Zarządu Powiatu Wło-

dzimierz Fetliński. 

Na placu przed pomnikiem Marszałka moż-

na było zauważyć przedstawicieli wielu środo-

wisk –  kombatanckich, politycznych, społecznych 

i szkolnych. Nie zabrakło też mieszkańców miasta.

 

Po ofi cjalnych uroczystościach na Placu 

Jana Pawła II, przez całe popołudnie trwała im-

preza pt. „Urodziny Niepodległej – serce miasta 

bije dla niej”. Na scenie prezentowały się dzieci 

i młodzież z ciechanowskich szkół. Społeczna 

Szkoła Podstawowa przygotowała „żywe obrazy” 

– czyli scenki o narodzinach Polski, zawieszeniu 

Dzwonu Zygmunta i piosenki patriotyczne. Wie-

dzę historyczną można było sprawdzić w czasie 

konkursu.

Atrakcją był również wspólny polonez za-

tańczony przez członków zespołu „Mały Cie-

chanów”, oraz mieszkańców miasta. Kolejnym 

punktem programu była degustacja ogromnego 

tortu urodzinowego z 95 świeczkami. Wypiek 

w barwach narodowych pokroili zastępcy prezy-

denta – Ewa Gładysz oraz Cezary Chodkowski 

wraz z przewodniczącym Rady Miasta Mariuszem 

Stawickim. 

Równolegle grupa ciechanowian świętowała 

rocznicę na sportowo. Miłośnicy aktywnego spę-

dzania czasu wzięli udział w marszu z kijkami, tzw. 

Nordic Walking. Uczestnicy marszu mieli na sobie 

stroje z akcentami biało-czerwonymi. Na koniec 

na scenie ustawionej przed ratuszem zagrał zespół 

Red Lips. Dużą atrakcją dla najmłodszych i tych 

starszych był  wjazd motocyklistów oraz biało-

-czerwony łańcuch dookoła Placu - wyznaczający 

startową drogę dla wymarszu Nordic Walking. 

Dla dzieci przygotowano także układanie puz-

zli. W czasie obchodów 95. rocznicy odzyskania 

przez Polskę niepodległości nie mogło zabraknąć 

hymnu narodowego. 

Więcej str.9

Wiele imprez, upamiętniających 95. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 

przygotowano dla mieszkańców z okazji tak szczególnego wydarzenia. Już w niedzielę 

10 listopada w Powiatowym centrum Kultury i Sztuki odbył się koncert patriotyczny 

połączony z pokazem fi lmu niemego „Dla Ciebie, Polsko”. Kulminacja obchodów miała 

miejsce 11 listopada
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Trwa remont budynku Starostwa Powiatowego

Zakres wykonywanych robót obejmuje:

- termomodernizację szczytów budynku i przebu-

dowę wejścia głównego do budynku Starostwa Po-

wiatowego w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7;

- termomodernizację I etap – wymianę orynno-

wania i rur spustowych oraz naprawę gzymsów na 

budynku garażowo – administracyjnym w Ciecha-

nowie przy ul. 17 Stycznia 7a; 

- instalację trzech  masztów fl agowych przy ul.

17 Stycznia 7 w Ciechanowie.

Największy zakres prac dotyczy przebudowy wejścia 

głównego do budynku Starostwa Powiatowego. Wy-

konane zostały i zostaną m.in.:

- demontaż istniejącego zadaszenia i wykonanie no-

wej konstrukcji zadaszenia ze stali nierdzewnej, 

- wykonanie pokrycia zadaszenia z poliwęglanu,

- montaż rynien 

- montaż rur spustowych 

- wykonanie boczków zadaszenia ze szkła hartowa-

nego 

- montaż nowych balustrad schodowych ze stali nie-

rdzewnej,

- montaż konstrukcji stalowych do ścian budynku 

po obydwu stronach schodów do zamocowania ta-

blic informacyjnych z nazwami urzędów i instytucji 

znajdujących się w budynku,

- zamontowanie na zadaszeniu napisu „STARO-

STWO POWIATOWE W CIECHANOWIE” ,

- naprawa istniejących schodów,

- uzupełnienie zdemontowanej kostki betonowej,

- wykonanie instalacji oświetleniowej pod zadasze-

niem,

- montaż gniazd wtyczkowych pod schodami. 

Jak zauważyli już mieszkańcy, przed Starostwem są 

teraz nowe maszty fl agowe. Ich pierwsza prezentacja 

odbyła się w dniu Święta Odzyskania Niepodległo-

ści - 11 listopada. Flagi - Polski, Unii Europejskiej 

i Powiatu Ciechanowskiego są teraz większe i bar-

dziej widoczne. Ponadto ułożono kostkę granitową 

wokół zainstalowanych masztów. 

Dodajmy jeszcze, że w przyszłym roku planuje się 

wymianę zewnętrznej windy dla osób niepełno-

prawnych. Zarząd Powiatu wystąpił do PFRON 

o środki na wymianę dźwigu. Czekamy na decyzję 

funduszu. Obecny system ma 20 lat i nie jest naj-

nowocześniejszy, ale na bieżąco konserwowany 

i sprawny. Powiat ubiega się też o dofi nansowanie 

ze środków PFRON wymiany drzwi wejściowych do 

budynku.

Barbara Tokarska-Wójciak

W Starostwie Powiatowym w Ciechanowie wykonywana jest termomodernizacja budyn-

ku, przebudowa wejścia głównego oraz instalacja masztów fl agowych. Prace wykonuje 

fi rma A. Kapitański, T. Niedziałkowski PPUH „IKAN” S.C. z Ciechanowa, wyłoniona 

w drodze przetargu nieograniczonego. Modernizacja kosztować będzie  313.662,60 zł.

Termomodernizacja szczytów budynku oraz instalacja masztów fl ago-

wych zostały już wykonane, pozostałe prace, związane z przebudową 

wejścia zakończą się jeszcze w listopadzie
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Droga z Ościsłowa do Sulerzyża wyremontowana!

Wartość prac to 2 649 900 zł., z czego 1 274 950 

zł pochodzi z funduszy NPPDL, 400 tys. zł. w ra-

mach umowy z powiatem wyłożył samorząd miasta 

i gminy Glinojeck, na terenie której droga przebiega, 

resztę pieniędzy zapewnił samorząd powiatowy ze 

środków budżetu.                  

W związku z modernizacją trasy, prace objęły: 

gruntowaną przebudowę nawierzchni drogi, wraz 

z wymianą podbudowy, budowę chodników 

w Ościsłowie (w kierunku wsi Sulerzyż) i w samym 

Sulerzyżu, budowę nowych zatok autobusowych, 

uporządkowanie zieleni, wzmocnienie poboczy, 

oznakowania poziome i pionowe. 

Dodajmy jeszcze, że samorząd powiatowy bę-

dzie chciał w kolejnych latach zmodernizować drugi 

odcinek drogi, z Sulerzyża do Chotumia.  

W tym roku powiat ciechanowski wyda pokaźną 

kwotę - 5 255 707 zł. na remonty i modernizacje dróg 

powiatowych. Jest to kwota na inwestycje realizowane 

samodzielnie oraz wspólnie z gminą Grudusk, przy 

udziale środków unijnych. Za tę kwotę zostanie prze-

budowanych 9, 945 km km dróg, 1130 mb. chodników 

oraz 163 m kanalizacji deszczowej. 

Warto podkreślić, że w tym roku udało się pozy-

skać środki fi nansowe i rozszerzyć zakres inwestycji 

drogowych z 1 250 tys. zł. - planowanych w budżecie 

na początku roku - do wielkości ponad 5 mln zł. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Wyremontowana droga z Ościsłowa do Sulerzyża jest teraz jednym z najładniejszych odcinków dróg powiatowych

Zakończyła się największa inwestycja tego roku na drogach powiatowych, modernizacja drogi powiatowej z Ościsłowa 

do Sulerzyża. Długość przebudowanego odcinka to 2,98 km. Prace wykonywane były bardzo sprawnie i zakończyły się już 

w październiku. Powiat ciechanowski przebudował ten fragment drogi w ramach Narodowego Programu Przebudowy 

Dróg Lokalnych.
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Powiat Ciechanowski zaprezentował się 
na IV Forum Rozwoju Mazowsza

Już po raz czwarty Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

zorganizowała (od 14 do 15 listopada br.), na warszawskim Torwarze - Forum 

Rozwoju Mazowsza. Były to dwudniowe targi dla 70 wystawców - benefi cjentów 

środków unijnych. Targi były jednocześnie doskonałą okazja do wymiany 

poglądów i doświadczeń wśród wnioskodawców, realizujących różne projekty.

Na Forum zaprezentował się powiat ciechanowski.

W imprezie targowo-

-wystawienniczej udział 

brało 70 benefi cjentów, 

którzy prezentowali swo-

je inwestycje realizowane 

z Regionalnego Progra-

mu Operacyjnego Woje-

wództwa Mazowieckiego 

2007 – 2013 oraz po raz 

pierwszy pojawili się wystawcy w ramach Pro-

gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wśród 

nich znaleźli się przedstawiciele wszystkich 

grup benefi cjentów: przedsiębiorcy, samo-

rządy, instytucje kultury, stowarzyszenia, 

uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu 

i wiele innych.

Na stoisku Powiatu Ciechanowskiego moż-

na było uzyskać informacje o realizacji dwóch 

zadań: projektu „Poprawa stanu i wyposażenia 

infrastruktury edukacyjnej i socjalno-bytowej 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-

go w Ciechanowie”, o wartości blisko 6,5 mln 

zł., realizowanego przez powiat ciechanowski 

w ramach Regionalnego Programu Operacyj-

nego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

oraz projektu „Mój zawód – moja przyszłość” 

– realizowane przez Zespół Szkół Technicznych 

w Ciechanowie, o wartości 560 tys. zł. 

Na stoisku powiatu, które było jednym 

z większych na Targach, można było także uzy-

skać informacje o samorządzie, zapoznać się 

z ulotkami i folderami promującymi ziemię cie-

chanowską. Ponadto dyrektor ZST Sławomir 

Kubiński dokonał prezentacji projektu na forum 

przed wszystkimi wystawcami. 

Z naszego rejonu na Forum zaprezen-

towało się jeszcze Muzeum Romantyzmu 

w Opinogórze, prezentując etapy rozbudowy 

placówki ze środków unijnych. 

IV Forum Rozwoju Mazowsza otworzył 

marszałek Adam Struzik, członek zarządu wo-

jewództwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk 

oraz dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdraża-

nia Programów Unijnych Mariusz Frankowski. 

W wydarzeniu uczestniczyli również: Elżbieta 

Szymanik zastępca dyrektora MJWPU ds. PO 

KL, Grzegorz Świętorecki zastępca dyrektora 

MJWPU ds. RPO WM oraz Wiesława Nowa-

czyńska zastępca dyrektora MJWPU ds. fi nan-

sowych. - Spotkaliśmy się dzisiaj, aby opowiedzieć 

o swoich doświadczeniach w aplikowaniu o środki 

unijne. Zachęcam do dyskusji i dzielenia się osią-

gniętymi sukcesami – mówił Mariusz Frankow-

ski. Dyrektor przekazał informacje, co nas czeka 

w nowej perspektywie fi nansowej i jakie będą 

główne obszary wsparcia. Na koniec zapro-

sił do udziału w konsultacjach społecznych 

w ramach nowej perspektywy 20014-2020, 

które rozpoczną się już niebawem. - Kapitał 

Ludzki to zasób wiedzy, jaki udaje nam się przekazywać 

mieszkańcom Mazowsza, dzięki środkom europejskim. 

Mazowiecka Jednostka podpisała już 4,5 tys. umów, 

a 90% dostępnej alokacji została przekazana na rzecz 

benefi cjentów – podsumowała Elżbieta Szymanik. 

Poza zwiedzaniem stoisk, wszyscy, którzy 

odwiedzili IV Forum Rozwoju Mazowsza, mogli 

korzystać z bezpłatnych szkoleń, porad czy konsultacji 

od osób dysponujących praktyczną wiedzą w zakresie 

pozyskiwania i rozliczania środków z Unii Europejskiej.

IV Forum, to także okazja do przeprowadze-

nia dwóch ciekawych debat, które pozwoliły doko-

nać podsumowania mechanizmów fi nansowania 

młodych fi rm, ocenić efekty wdrażania środków 

z obecnej perspektywy i wypracować kierunki, re-

komendacje na lata 2014 -2020. Pierwsza debata 

nosiła tytuł ,,Jak zbudować efektywny system wspar-

cia start–upów”, a druga ,,Wsparcie unijne ze środ-

ków RPO WM 2014 – 2020”. Debaty stanowiły arenę 

do dyskusji i dzielenia się najlepszymi praktykami 

między uczestnikami spotkania. Zainteresowanie 

nimi było bardzo duże. Podczas Forum została omó-

wiona rekomendacja fi nansowa na lata 2014 – 2020 

w zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości oraz 

wsparcia inwestycji samo-

rządowych. Uczestnicy 

dowiedzieli się, gdzie jesz-

cze z obecnego budżetu 

szukać wsparcia na wła-

sny biznes. Szczegółowo 

zostały przedstawione 

mechanizmy wspierania młodych fi rm oraz sta-

tystyki w zakresie nowo otwartych działalności 

gospodarczych. Nie zabrakło informacji o insty-

tucjach udzielających bezzwrotnych dotacji oraz 

pożyczek. Zebrani dowiedzieli się też o planach 

na kolejną perspektywę fi nansową w zakresie 

budżetu i planowanych obszarów wsparcia.

Warto podkreślić, iż Powiat Ciechanowski 

prezentował się na wszystkich dotychczas or-

ganizowanych targach unijnych - w hali Tor-

war przy ul. Łazienkowskiej oraz w Centrum 

Wystawienniczym Expo na Woli. Były to pre-

zentacje inwestycji drogowych, modernizacji 

krytej pływalni w Domu Pomocy Społecznej 

„Kombatant” oraz zakupu specjalistycznych sa-

mochodów ratowniczych dla Komendy Powia-

towej PSP w Ciechanowie. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Zespół prasowy MJWPU

Fotoreportaż z targów unijnych 

prezentujemy na stronie 10

Przedstawiciele powiatu ciechanowskiego na IV Forum Rozwoju Mazowsza
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Polska i izraelska młodzież przełamywała stereotypy!

W ubiegłych latach mło-

dzież z zaprzyjaźnionych szkół 

uczyła się między innymi 

wspólnie tańczyć poloneza, 

zwiedzała Ciechanów oraz 

dwukrotnie odwiedziła pozo-

stałości dawnego obozu kon-

centracyjnego w Treblince. 

W tym roku, po uroczystym 

powitaniu i bardzo cieka-

wych multimedialnych pre-

zentacjach obydwu szkół 

i państw, uczniowie uczestni-

czyli w zajęciach integracyj-

nych przygotowanych i prowa-

dzonych w języku angielskim 

i rosyjskim przez młodzież 

z Ciechanowa. Język rosyjski 

został wybrany nie bez przy-

czyny, bowiem młodzi Izra-

elczycy odwiedzający nasze 

miasto świetnie się nim posługują. 

Goście z Beer Yakow najczęściej uro-

dzili się już w Izraelu, ale ich rodzice 

Mogliśmy się o tym przekonać podczas wizyty młodzieży z Izraela w Zespole Szkół nr 2 w Ciecha-

nowie, która miała miejsce 13 listopada br. Spotkania uczniów z obu krajów w tej szkole stają się 

powoli tradycją. ZS nr 2 nawiązał współpracę z  Yohana Jabotinski School w Beer Yakow (niewiel-

kie miasteczko na przedmieściach Tel Awiwu) w 2009 roku. Listopadowe spotkanie było piątym 

z kolei. Uczestniczyło w nim 50 młodych Izraelczyków oraz podobna liczba polskich uczniów. 

pochodzą w znacznej części z obszaru daw-

nego Związku Radzieckiego. Tegoroczne za-

jęcia integracyjne były bardzo urozmaicone. 

Prowadzone aż w czterech grupach umożliwi-

ły wzajemne poznanie. Łatwo było zauważyć, 

że dla młodzieży nie ma granic politycznych, 

historycznych i kulturowych. Dały 

też uczestnikom wiele radości 

i nieco wiedzy na temat kultury pol-

skiej i izraelskiej. Na zakończenie 

wszyscy wspólnie bawili się przy 

piosenkach polskich, angielskich, 

rosyjskich i hebrajskich. Przed 

odjazdem goście zostali zaprosze-

ni  do stołówki szkolnej na obiad 

przygotowany, zgodnie z życze-

niem Izraelczyków, z dań bezmię-

snych. 

Warto wspomnieć, że współ-

praca między szkołami w Cie-

chanowie i Beer Yakow została 

zainicjowana przez dyrektora Ze-

społu szkół nr 2 Tomasza Gumulaka. 

W przyszłości planowane jest rów-

nież zorganizowanie rewizyty mło-

dzieży polskiej w Izraelu. 

Program spotkań uczniów 

z Polski i Izraela objęty jest opieką 

i patronatem Ośrodka Rozwoju Edukacji 

i Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

BTW

Wspólne zajęcia i prezentacje były nie tylko interesujące, ale również pozwoliły na 

wzajemne poznanie się młodzieży z różnych kultur

Na wspólnej fotografi i prezentują się nauczycielki z Izraela 

oraz dyrekcja i nauczyciele z ciechanowskiej szkoły
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Pod koniec tego roku mija 45 lat od inaugu-

racji społecznej działalności naukowej w Cie-

chanowie i na ziemi ciechanowskiej. W dniu 

7 grudnia 1968 r., trwające od października 

1967 r. prace programowo-organizacyjne grupy 

inicjatywnej, zakończone zostały uroczystym 

otwarciem w Ciechanowie Stacji Naukowej 

Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych. 

Mimo, że formalna rejestracja Ciechanowskie-

go Towarzystwa Naukowego odbyła się kilka lat 

później, to właśnie dzień 7 grudnia 1968 roku 

uważany jest za początek CTN.

Powstanie przed czterdziestoma pięcioma laty 

w Ciechanowie grupy inicjatywnej, zmierzającej do 

zorganizowania lokalnego środowiska naukowego było 

– jak na owe czasy – swoistym fenomenem. Mimo bo-

gatej przeszłości historycznej i związków z wybitny-

mi twórcami kultury narodowej, brakowało wcześniej 

w Ciechanowie tradycji regionalnych badań nauko-

wych, porównywalnych na przykład z Płockiem. Próby 

takie czyniono wprawdzie już w okresie międzywo-

jennym, zwłaszcza w kręgu czasopisma „Kronika Pol-

ska”, ale były to poczynania indywidualne i amatorskie. 

W drugiej połowie lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku 

aktywność takich ludzi jak: Stanisław Pazyra, Henryk 

Bogusławski, Robert Bartołd, Henryk Kaczorowski, 

Aleksander Kociszewski, Janusz Królik, Wacław Pikus, 

do których dołączyli wkrótce Jerzy Stanisław Górski 

czy Józef Szymański, udowodniła, że można tworzyć 

i pracować naukowo również w środowisku lokalnym. 

Trzeba jednak podkreślić, że otrzymali oni ogromne 

wsparcie ze strony wybitnych uczonych działających 

w warszawskim środowisku naukowym, profesorów: 

Stanisława Herbsta, Aleksandra Gieysztora, Andrzeja 

Zahorskiego, Henryka Samsonowicza i innych.

W dorobku CTN jest około 120 wydawnictw 

zwartych, kilkaset druków ulotnych, jest działalność 

medalierska i kilka pomników a nawet fi lmy poświęco-

ne lokalnemu dziedzictwu kultury. Szczególne miejsce 

w działalności CTN zajmuje ścisła współpraca z narodo-

wą instytucja kultury, jaką był Krajowy Ośrodek Doku-

mentacji Regionalnych Towarzystw Kultury.

Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe liczy obec-

nie 60 członków. Jest społecznym stowarzyszeniem 

naukowym zarejestrowanym w KRS. Wszyscy człon-

kowie mają wyższe wykształcenie a prawie połowa ma 

stopnie naukowe doktora lub doktora habilitowanego. 

Większość mieszka na północnym Mazowszu, głównie 

w Ciechanowie, ale są również członkowie mieszkający 

w Pułtusku, Mławie, Płońsku a także w Warszawie, To-

runiu i innych miejscowościach. Do CTN należy dwóch 

rektorów i jeden były rektor wyższych uczelni, czworo 

dziekanów i prodziekanów wydziałów, kilku kierow-

ników zakładów naukowych, jeden kanclerz uczelni, 

są szefowie i pracownicy placówek muzealnych, szefo-

wie fi rm (drukarnie, gazety), pracownicy administracji 

państwowej, szef Towarzystwa Miłośników Ziemi Cie-

chanowskiej i inni. Zdecydowana większość dysponuje 

dorobkiem twórczym, również wydawniczym, w nauce, 

kulturze, edukacji. Średnia wieku mieści się w przedzia-

le 45-55 lat. Jest względna równowaga płci. Siedzibą 

CTN od wielu lat jest budynek w Ciechanowie przy Pla-

cu Piłsudskiego 1, w lokalu zajmowanym obecnie przez 

Dział Zbiorów Regionalnych Biblioteki Miejskiej.

Z okazji jubileuszu w piątek 15 listopada br., 

w gmachu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Ciechanowie zorganizowano uroczystości, któ-

rych głównym punktem programu była konferencja 

naukowa nt.: Rola społecznego ruchu naukowego 

w dokumentowaniu dziedzictwa kulturowego i roz-

woju małych ojczyzn. Wśród referentów był m.in. 

wybitny historyk, były minister edukacji narodowej 

w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, kawaler Orde-

ru Orła Białego prof. dr hab. Henryk Samsonowicz 

a także ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski – socjo-

log, wybitny regionalista, były rektor Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego. W gmachu PWSZ 

w Ciechanowie otwarto okolicznościową wystawę do-

robku CTN, wydano również specjalną gazetę.

Z perspektywy czasu można stwierdzić, że cie-

chanowski model społecznego ruchu naukowe-

go przyniósł trwałe i wymierne rezultaty. Pobu-

dził społeczne uczestnictwo w tworzeniu nowych 

wartości, stając się trwałym elementem ciechanow-

skiej panoramy kulturalnej. Wyzwania, przed jakimi 

staje Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe w no-

wych warunkach społeczno-gospodarczych, oznacza-

ją nie tylko aktywność w dokumentowaniu historii 

i dziedzictwa kulturowego Ciechanowa i ziemi ciecha-

nowskiej, ale także działania na rzecz ich obecnego roz-

woju. Oznaczają również konieczność nowego modelo-

wania „patriotyzmu lokalnego”, który nie powinien być 

tylko dumą z wartości odziedziczonych po przodkach 

i nie tylko sentymentalnym związkiem z krajobrazem 

małej ojczyzny. Powinien stawać się również świadomo-

ścią tworzenia, a więc dodawania nowych wartości do 

wartości odziedziczonych po poprzednich pokoleniach.

dr Zbigniew Ptasiewicz – prezes CTN

Jubileusz Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego

Wsród uczestników konferencji siedzą od prawej: 

ks. prof. H. Skorowski, prof. H. Samsonowicz, 

dr A. Kociszewski i dr A. Sobczak

Prestiżowe wyróżnienie dla Arka Gołębiewskiego
Ten znany fi lmowiec, reżyser, twórca i dyrektor 

festiwalu fi lmów dokumentalnych „Niepokorni – 

Niezłomni – Wyklęci”, wydawca tygodnika „Czas 

Ciechanowa” został uhonorowany za swoją dzia-

łalność przez Towarzystwo Patriotyczne – Funda-

cja Jana Pietrzaka za rok 2013.
Tematyką zapomnianych przez los, 

historię i rządzących Żołnierzy Wyklę-

tych, Arek zajmuje się od ponad 10 lat. 

To trudny i niepopularny, w wielu śro-

dowiskach temat. Trzeba odwagi, silnej 

woli i samozaparcia, oraz nierzadko po-

święcenia, aby się nim zajmować! A tego 

Arkadiuszowi nie brakuje. Odkłamuje 

w ten sposób najnowszą historię 

i przywraca pamięć o tamtych, trudnych 

czasach i ludziach. Jury podkreśluło, że 

A. Gołębiewski nagrodę otrzymał za festi-

wal „Niepokorni – Niezłomni – Wyklęci” 

i pracę fi lmową. Arek odbierając na-

grodę zaznaczył, że traktuje ją jako wy-

różnienie i uhonorowanie pracy całego 

zespołu tworzącego festiwal. Jednym 

z Jego ważnych dokumentów jest „Histo-

ria Kowalskich”. Dzieło traktujące o heroiczności 

i martyrologii polskich rodzin ratujących od zagła-

dy Żydów, podczas niemieckiej, faszystowskiej oku-

pacji. Drugi fi lm „Kwatera – Ł” - mówi natomiast 

o ekshumacjach prowadzonych na stołecznym 

Cmentarzu Powązkowskim, w poszukiwaniu zwłok 

nieludzko torturowanych i mordowanych bohate-

rów powojennej partyzantki, walczących z hitlerow-

cami, a następnie sowieckimi okupantami. 

Jednym z podstawowych celów Towarzystwa Pa-

triotycznego – Fundacji Jana Pietrzaka przyznającego 

wyróżnienie jest promowanie wartości i za-

chowań patriotycznych w życiu publicznym 

i społecznym, zwłaszcza wśród młodzieży. 

W skład zarządu TP wchodzą: prezes – Kata-

rzyna Pietrzak oraz jej zastępcy Rafał Ziem-

kiewicz (dziennikarz, publicysta, pisarz) 

oraz Janusz Śniadek (były przewodniczący 

– NSZZ „Solidarność). Wyróżnienie to ma 

postać gustownej statuetki, zaprojektowa-

nej przez – Jana Nowickiego, z napisem na 

tabliczce, zawierającym w sobie werset pie-

śni patriotycznej Jana Pietrzaka „Żeby Pol-

ska Była Polską”. Wcześniej A. Gołębiewski 

został uhonorowany Krzyżem –„Semper 

Fidelis” (Zawsze Wierni), przez społeczną 

organizację – Związek Solidarności Polskich 

Kombatantów. 

Redakcja Samorządowca składa gratula-

cje i życzy dalszych sukcesów.

Red.Laureat nagrody A. Gołębiewski
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Makulatura na misje - Ciechanów buduje studnie 
w Sudanie Południowym

Akcja Katolicka 8 i 9 listopada br. rozpoczęła 

akcję zbierania makulatury z przeznaczeniem 

na budowę studni dla Sudanu Południowego. 

Na inaugurację przedsięwzięcia przyjechał do 

Ciechanowa o. Guillermo - misjonasz ze Zgro-

madzenia Kombonianów. Przebywał on ok. 10 

lat na południu Sudanu. Zna więc doskonale 

tamtejsze uwarunkowania, którymi podzie-

lił się z mieszkańcami Ciechanowa, najpierw 

w Domu Parafi alnym Katolik, a później na fa-

lach KRC Ciechanów.

Dwa lata temu dokonała się secesja Sudanu 

Południowego i związana z tym gigantyczna wę-

drówka ludności. Muzułmanie z południa wę-

drują na północ, a chrześcijanie przemieszczają 

się na południe. Powoduje to wiele konfl iktów, 

utarczek zbrojnych, podpaleń i pozostawiania za 

sobą spalonej ziemi. Dopiero w tym roku doko-

nano wyznaczenia granicy między dwoma nowy-

mi państwami.

Ojciec Guillermo przyjechał do Polski na kil-

ka lat, aby prowadzić akcję pomocy dla tego kraju 

- jednego najbiedniejszych na świecie. Powstała 

inicjatywa Katolickiego Stowarzyszenia Dzienni-

karzy Oddział Łódzki /www.katolickie.media.pl/, 

zachęcająca do zbierania makulatury na misje, 

z przeznaczeniem na budowie studni głębino-

wych w Sudanie Południowym. Studnia taka 

zabezpiecza potrzeby 10-15 tysięcy ludzi. Budo-

wane są drogi i powstają osiedla. Według misjo-

narza obecność wspólnot zakonnych /Kombo-

nianie, Salezjanie, Jezuici/ powoduje stabilizację 

takich osad, bowiem prowadzą oni szkoły i szpi-

tale. Miejscowa ludność to przeważnie wędrowni 

nomadzi.

W Ciechanowie akcję zbiórki makulatury na 

misje przez najbliższe miesiące koordynować bę-

dzie Parafi alny Oddział Akcji Katolickiej z Fary. 

Kontener będzie ustawiany przy ulicy ks. Ście-

giennego 18, obok Domu Parafi alnego „Katolik” - 

w pierwszą sobotę miesiąca i poprzedzający piątek.

Terminy następnych zbiórek w Ciechanowie: 

6-7 grudnia 2013, 3-4 stycznia 2014 r. 31 stycz-

nia -1 luty 2014 r., 28 luty - 1 marca 2014 r., 4-5 

kwietnia 2014 r., w godz. 

10.00 – 18.00. Od mają 

2014 roku zbiórkę maku-

latury prowadzić będzie 

Parafi alny Oddział Akcji 

Katolickiej przy par. św. 

Tekli w Ciechanowie.

Makulatura to: gaze-

ty, ulotki, opakowania, 

torebki, książki, czaso-

pisma, foldery, karto-

ny, kartoniki po sokach, 

mleku, makulatura z niszczarek. W ten sposób 

daje się pozyskać do kilku ton makulatury, co 

przynosi od kilkuset do jednego-dwóch tysię-

cy złotych. Koszt budowy jednej studni wyno-

si ok. 45 tys. zł. Przedsięwzięcie należy liczyć na 

miesiące i lata. Formuła zbiórki jest następująca: 

w każdym domu, fi rmie, gospodarstwie, urzę-

dzie zbieramy makulaturę przez cały miesiąc, aby 

w wyznaczonym terminie dostarczyć ją i wrzucić 

do kontenera.

W ten sposób pomagamy umęczonej wojną 

i epidemiami ludności Sudanu Południowego.

Organizatorzy gorąco zapraszają do włącze-

nia się do akcji.

Red.

Ciechanowianie pomogą 

w budowaniu studni 

w Sudanie. O. Guillermo - misjonasz ze Zgroma-

dzenia Kombonianów, podczas spotkania 

w siedzibie AK w Ciechanowie

Zakażenie HIV przestało już w Polsce budzić emocje – wiado-

mo, że są zakażeni i są osoby chore. Jednak w dalszym ciągu 

jest to poważny problem, który nadal wywołuje lęk i brak ak-

ceptacji społecznej wobec osób zakażonych. Według danych 

WHO, szacuje się że obecnie na świecie z HIV żyje ok. 33 mln 

osób. Każdego dnia zakaża się ok. 7,5 tys.; najczęściej są to lu-

dzie młodzi i tylko część o tym wie. 1 grudnia obchodzimy 

Światowy Dzień Walki z AIDS.

W Polsce od momentu wdrożenia badań do końca 

sierpnia 2013 r. wykryto zakażenie HIV u 17 084 osób. 

Dane szacunkowe podawane przez ekspertów są o wiele 

wyższe. Ich zdaniem liczba ta może sięgać ok. 35 tys. osób. 

Nasza wiedza na temat dróg przenoszenia wirusa zmienia 

się. Często brakuje jednak odniesienia zagrożenia do siebie 

lub partnera, a ryzyko zakażenia HIV jest możliwe w wielu 

sytuacjach. 

Na AIDS nie ma lekarstwa, ani szczepionki. Z wirusem 

można żyć przez wiele lat nie wiedząc, że jest się zakażonym. 

W tym czasie wirus HIV systematycznie niszczy układ od-

pornościowy i dopóki nie wystąpią niepokojące objawy, 

człowiek może nieświadomie zakażać innych. Natomiast 

osoby, które wiedzą o swoim zakażeniu nie stanowią zagroże-

nia dla innych - pod warunkiem, że zachowują się bezpiecz-

nie; mogą żyć w rodzinie, uczyć się i pracować. Najgroźniejsze 

są sytuacje, gdy nie mamy świadomości swojego zakażenia. 

Dlatego tak ważna jest wiedza na temat sytuacji, w których 

możemy zakazić się wirusem HIV.

Najczęściej do zakażenia dochodzi podczas kontak-

tów seksualnych. Czasem więc, aby nie żałować przez całe 

życie złej decyzji, wystarczy powiedzieć NIE w przypadku, 

gdy ktoś zaproponuje: seks bez zabezpieczenia, narkotyk, 

alkohol lub inne środki psychoaktywne, które powodują 

utratę zdolności kontrolowania własnych zachowań. Do 

zakażenia HIV może dojść również poprzez zabiegi wyko-

nywane niesterylnym sprzętem, przede wszystkim dotyczy 

to zabiegów kosmetycznych – takich jak przekłuwanie róż-

nych części ciała (uszu, pępka), czy robienie tatuażu oraz 

bezpośredni kontakt z krwią zakażonej osoby (rany, ska-

leczenia). Wirus może być również przeniesiony z matki 

na dziecko – w czasie ciąży, porodu oraz karmienia piersią.  

Aby sprawdzić czy nie jest się zakażonym HIV nale-

ży wykonać test. Można go zrobić anonimowo i bezpłatnie 

w jednym z punktów konsultacyjno – diagnostycznych, 

których adresy znajdują się na stronie internetowej Kra-

jowego Centrum ds. AIDS. W woj. mazowieckim punkty 

takie funkcjonują przy: Specjalistycznej Przychodni In-

ternistycznej w Warszawie, ul. Jagiellońska 34 (w każdy 

czwartek w godz. 16.30 – 18.30 można wykonać tzw. szyb-

ki test w kierunku HIV; wynik otrzymuje się w ciągu 30-40 

min.); Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 

w Warszawie, ul. Nowogrodzka 82 (w poniedziałki i śro-

dy w godz. 16.00 – 19.30 można wykonać tzw. szybki test 

w kierunku HIV; wynik otrzymuje się w ciągu 30-40 min.); 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej 

w Warszawie, ul. Żelazna 79; w Laboratorium Analiz 

Lekarskich „IZIS” w Warszawie, ul. Chmielna 

4; Oddziale Obserwacyjno – Zakaźnym 

Woj. Szpitala Zespolonego w Płoc-

ku, ul. Medyczna 19.

W powiecie cie-

chanowskim możliwość 

anonimowego i odpłatne-

go wykonania testu istnieje 

w Specjalistycznym Szpitalu Wo-

jewódzkim w Ciechanowie.

Informacji na ten temat zakażenia HIV jest wiele. Często 

jednak powodują one wiele pytań i wątpliwości związanych 

z różnymi wydarzeniami z życia, do których do tej pory nie 

przywiązywaliśmy wagi. Można je wyjaśnić, korzystając z :

• internetu – www.aids.gov.pl – Poradnia Internetowa - 

poprzez tą stronę można wysłać pytanie do specjalistów 

z Poradni 

• telefonu (22) 621 33 67- Zielona Linia AIDS

• (22) 692 82 26 lub 801-888-448 (płatne za 1 min. połącze-

nia wg stawki operatora) – czynny w dni robocze

Opracowała: Elżbieta Tomaszek

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Ciechanowie

 „HIV – BAĆ SIĘ CZY NIE?” „HIV – BAĆ SIĘ CZY NIE?”



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www.ciechanow.powiat.pl

Święto Odzyskania Niepodległości w CiechanowieŚwięto Odzyskania Niepodległości w Ciechanowie

W niedzielę 10 listopada, o godz. 16.00 przygoto-

wano koncert patriotyczny z okazji obchodów Święta 

Odzyskania Niepodległości pod patronatem Starosty 

Ciechanowskiego. W programie były pieśni patrio-

tyczne w wykonaniu grup zuchów i harcerzy, Studia 

Piosenki PCKiSz, występ zespołu „Funny” oraz recy-

tacje członków Koła Recytatorskiego PCKiSz. Po części 

artystycznej wyświetlony został niemy fi lm wojenny 

z 1920 r. „Dla Ciebie, Polsko”, w reżyserii Antoniego 

Bednarczyka. Koncert w sali widowiskowej został przy-

gotowany we współpracy z Hufcem Ciechanów Chorą-

gwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Następnego dnia, 11 listopada wieczorem, w po-

wiatowej jednostce kultury miało miejsce spotkanie 

z reżyserką – Marią Dłużewską i projekcja jej dwóch 

fi lmów: „Polacy” oraz „Piwko dla niedźwiedzia”. Se-

anse odbyły się w ramach Dyskusyjnego Klubu Fil-

mowego. Pierwszy obraz mówi o Polakach, którzy 

poszukują prawdy o tym, co stało się 10.04.2010 r. 

To piąty obraz dokumentalistki związany z katastrofą 

smoleńską. Drugi fi lm pokazuje historię walecznego 

niedźwiedzia, który został przygarnięty przez żołnierzy 

II Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Miś 

(ur. w 1941 w pobliżu Hamadan w Persji, zm. 2 grud-

nia 1963 w Edynburgu) towarzyszył naszym wojskom 

na szlaku wojennym. Marszruta, prowadzona z Iraku, 

przez Syrię, Palestynę, Egipt do Włoch, na stałe wpisa-

ła się w dzieje polskiego oręża. Kapral Piotr Prendysz 

ochrzcił nowego towarzysza broni imieniem Wojtek 

i nakazał zabrać do konwoju. Niedźwiedź był obecny 

w bitwie pod Monte Cassino. Film oparto na podstawie 

książki ciechanowianina Wiesława Antoniego Lasoc-

kiego. „Wojtek spod Monte Cassino: opowieść o nie-

zwykłym niedźwiedziu”.

A 12 listopada br., w Powiatowym Centrum Kul-

tury i Sztuki w Ciechanowie odbył się Międzyszkolny 

Konkurs Historyczny „Polaków drogi do wolności 

po klęsce powstania styczniowego na przykładzie 

Sokołówka”. Patronat nad konkursem objęli: Sta-

rosta Ciechanowski, Prezydent Miasta Ciechanów, 

Dyrektor Muzeum Historycznego Polskiego Ruchu 

Ludowego w Warszawie. Konkurs był skierowany 

do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 

zainteresowanych historią regionu ciechanowskiego, 

w szczególności i posiadających wiedzę z podstawy 

programowej kształcenia ogólnego w zakresie histo-

rii, poszerzonej o wiedzę o regionie.

Jury przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: 

gimnazja: nagroda I - Isabella Karpińska – Gimnazjum 

w Gumowie, nagroda II - Magdalena Żółtańska – Gim-

nazjum w Gumowie, nagroda III - Katarzyna Baur 

– Gimnazjum w Sońsku, wyróżnienie - Magdalena 

Kraśniewska - Gimnazjum w Gumowie. Szkoły śred-

nie: nagroda I – Wojciech Bandurski – Zespół Szkół 

nr 3 w Ciechanowie, nagroda II – Konrad Pawlak - 

I Liceum Ogólnokształcące w Ciechanowie, nagroda III 

– Natalia Rykowska - Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie, 

wyróżnienie – Małgorzata Goździewska – Zespół Szkół 

Rolniczych w Gołotczyźnie.

Barbara Tokarska-Wójciak

Foto: Archiwum PCKiSz, portal CiechanowInaczej, 

Urząd Miasta w Ciechanowie

Wiele imprez, upamiętniających 

95. rocznicę odzyskania przez 

Polskę niepodległości przygoto-

wano dla mieszkańców z okazji 

tak szczególnego wydarzenia. Już 

w niedzielę 10 listopada w Powia-

towym Centrum Kultury i Sztuki 

odbył się koncert patriotyczny po-

łączony z pokazem fi lmu niemego 

„Dla Ciebie, Polsko”. Następnego 

dnia powiatowa jednostka kultury 

przygotowała pokaz 2 fi lmów „Po-

lacy” i „Piwko dla niedźwiedzia” 

po których odbyło się spotkanie 

z reżyserką Marią Dłużewską.
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