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Za nami 14. Międzynarodowy Festiwal 
M.K. Sarbiewskiego 

Polichromia w kościele w Sar-
biewie jest jednym z najstarszych na 
Mazowszu dzieł sztuki sakralnej – 
powiedział prof. Michał Wardzyń-
ski. Niestety próby jej konserwacji  
w latach 80-tych XX wieku przy-
niosły szkodę temu dziełu. Miej-
my nadzieję, że Academia Sarbie-
viana, doprowadzi do odkrycia 
innych fragmentów polichromii  
w tej świątyni – dodał profesor.                                                                                            

Więcej str. 11, 12

Szanowni Państwo!
 Z okazji obchodzonego 27 maja Dnia Samorządu Terytorialnego, pragnę złożyć wszystkim  

samorządowcom serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczasowe osiągnięcia w działalności  
na rzecz rozwoju powiatu ciechanowskiego i całego regionu.

 Dzięki swojemu zaangażowaniu i codziennej ciężkiej pracy na rzecz lokalnej  wspólnoty, przyczyniają się  
Państwo do pozytywnych zmian i stałej poprawy warunków życia mieszkańców naszej małej ojczyzny.

Dziękując za owocną współpracę, życzę niesłabnącego zapału i wytrwałości w tej niezmiernie  
ważnej i odpowiedzialnej służbie, powodzenia w realizacji nowych, ambitnych zamierzeń oraz wszelkiej  
pomyślności w życiu osobistym. 

Sławomir Morawski
Starosta Ciechanowski

Tegoroczny Festiwal Sarbiewskiego zakończył się w Powiatowym Centrum Kultu-
ry i Sztuki w Ciechanowie (12 maja br.), gdzie w Kawiarni Artystycznej otwarto po-
konkursową wystawę plastyczną „O Laur Sarbiewskiego” i wręczono nagrody laure-
atom. Festiwal zamknął odkrywczy wykład prof. Michała Wardzyńskiego o odkryciu 
polichromii z 1549 r. w kościele w Sarbiewie oraz koncert „Barok w muzyce świata”  
w wykonaniu prof. Marii Pomianowskiej z zespołem.

Zabytkowa polichromia w kościele w Sarbiewie
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27 kwietnia - 7 maja –  Przez 10 dni – na drogach po-
wiatu ciechanowskiego policjanci prowadzili wzmożone działa-
nia kontrolne. Miały one na celu m.in. zapewnienie płynności 
ruchu, eliminowanie z ruchu nietrzeźwych kierujących czy też 
przestrzeganie przepisów ruchu drogowego, w tym ograniczeń 
prędkości. W tym czasie doszło do 2 wypadków drogowych i 29 
kolizji. Zginęła 1 osoba oraz 1 została ranna. Niestety, pomimo 
apeli, podczas majowego tygodnia na naszych drogach zatrzy-
mano 4 nietrzeźwych kierujących samochodami osobowymi 
oraz 17 nietrzeźwych rowerzystów.

28 kwietnia – w lesie ościsłowskim, w kwaterze pomordowa-
nych odprawiona została uroczysta msza św. upamiętniająca za-
mordowanych przez Niemców mieszkańców ziemi ciechanow-
skiej i regionu. To właśnie w lesie niedaleko Ościsłowa, Niemcy 
zamordowali około tysiąca niepełnosprawnych osób, zebranych 
z rejencji ciechanowskiej pod pretekstem leczenia. Od wielu lat 
ich pamięć jest upamiętniana podczas apelu w pobliżu grobów. 
Kilkadziesiąt obecnych w kwietniową sobotę br. w tym miejscu 
osób reprezentowało władze samorządowe powiatu (starosta S. 
Morawski i wicestarosta A. Pawłowski), państwowe, parlamenta-
rzystów, wojsko, służby mundurowe, mieszkańców gminy oraz 
powiatu.  Uroczystość rozpoczął Łukasz Kapczyński burmistrz 
miasta i gminy Glinojeck, który nawiązał do przypadających w 
tym roku rocznic 100-lecia odzyskania niepodległości przez Pol-
skę oraz 25-lecia uzyskania przez gminę Glinojeck praw miej-
skich. Mszy św. przewodniczyli proboszczowie parafii: w Sule-
rzyżu ks. Janusz Rumiński i Malużynie ks. Krzysztof Kozłowski 
oraz ks. senior Mieczysław Białowąż. Dodatkowo, uczniowie z 
Zespołu Szkół w Ościsłowie zaprezentowali program artystycz-
ny złożony z pieśni i wierszy patriotycznych.

 

29 kwietnia – W Ciechanowie odbyła się przysięga woj-
skowa żołnierzy Obrony Terytorialnej. Słowa przysięgi złożyło  
194 żołnierzy, którzy zasilą szeregi 5. Mazowieckiej Brygady 
Obrony Terytorialnej. Uroczystość odbyła się na placu Jana 
Pawła II w Ciechanowie i przyciągnęła duża grupę mieszkańców 
miasta. -– Wojska Obrony Terytorialnej to formacja ochotnicza. 
Oznacza to, że „Terytorialsi”, którzy wypowiedzieli rotę przysięgi  
i słowa „…w potrzebie krwi własnej i życia nie szczędzić…” są 
gotowi do wspierania i obrony nie tylko swoich domów i swoich 
rodzin, ale przede wszystkim każdego mieszkańca tego regionu 
– powiedział dowódca brygady płk dypl. Andrzej Wasilewski. 
Piąta brygada, której dowództwo znajduje się w Ciechanowie, 
obejmuje łącznie 17 powiatów. Jej bataliony mieszczą się w Cie-
chanowie, Siedlcach, Komorowie oraz Zegrzu Południowym.  
W szeregach 5.MBOT służy około tysiąca żołnierzy.

1 maja – Kilkadziesiąt osób spotkało się pod pomnikiem 
„Walka – Męczeństwo – Zwycięstwo” w Ciechanowie, na wiecu 
zorganizowanym przez lokalne struktury Sojuszu Lewicy De-
mokratycznej. Podczas uroczystości okoliczne przemówienie 
wygłosił Eugeniusz Nowak, przewodniczący Rady Miejskiej 
SLD.

 2 maja – Obchodziliśmy Dzień Flagi Polskiej. Na budyn-
kach użyteczności publicznej i prywatnych pojawiły się flagi. In-
stytucje kultury organizowały też akcje rozdawania proporców.

Wydarzyło się:
3 maja – Na Placu Kościuszki w Ciechanowie, pod pomni-

kiem Polskiej Organizacji Wojskowej przedstawiciele delegacji 
wielu środowisk z miasta i powiatu złożyli wiązanki kwiatów. 
W ten sposób uczczona została 227. rocznica uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Okolicznościowe przemówienie wygłosił prezy-
dent miasta. Później w kościele św. Tekli odprawiona została 
msza św. w intencji Ojczyzny, w której wzięli udział delegacje 
władz samorządowych, partii politycznych, szkół, organizacji 
kombatanckich i społecznych. Powiat ciechanowski podczas 
uroczystości reprezentowali: starosta S. Morawski, wicestaro-
sta A. Pawłowski i przewodniczący Rady Powiatu Z. Gutowski. 
Kwiaty złożone zostały też pod pomnikiem Tadeusza Kościusz-
ki. W obchodach nie zabrakło harcerzy, uczniów klas munduro-
wych i orkiestry dętej OSP Ciechanów. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Maturzyści czekają już 
na wyniki egzaminów

W piątek 4 maja br. maturzyści rozpoczęli maraton egza-
minacyjny, który trwał do 25 maja. Pierwszego dnia zmierzyli 
się z językiem polskim. Do wyboru mieli poziom podstawo-
wy i rozszerzony. Na poziomie podstawowym zaproponowa-
no tematy: „Tęsknota – siła niszcząca czy budująca ludzkie 
życie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując 
się do fragmentu „Lalki”, całej powieści Bolesława Prusa 
oraz wybranego tekstu kultury”. Mogli te wybrać interpreta-
cję wiersza Ernesta Brylla „Bądźmy dla siebie bliscy, bo nas 
rozdzielają”. W poniedziałek 7 maja przystąpili do egzaminu 
pisemnego z matematyki (poziom podstawowy). Rozszerzo-
ny egzamin z matematyki pisali 9 maja. Poza tym maturzy-
ści zdawali pisemnie język obcy i egzaminy ustne. W  I LO  
im. Zygmunta Krasińskiego do egzaminu przystąpili wszy-
scy absolwenci – 226 osób. W ZS nr 2 im. A. Mickiewicza 
egzamin zdawali uczniowie 9 klas: 71 osób z technikum  
(18 nie podchodziło do matury) i 135 z liceum. W ZS nr 3 
im. S. Staszica maturę zdecydowało się zdawać 67 osób  
a w ZS nr 1 im. J. Bema  82 osoby (w LO 24 i  w technikum 58 
absolwentów) oraz w Zespole Szkół Technicznych im. S. Pło-
skiego  - 19 osób z technikum budownictwa i geodezyjnego..

Red.
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 – Sesja absolutoryjna jest najważniejszą sesją w roku. Waż-
niejszą nawet, niż sesja budżetowa, ponieważ w przypadku przyj-
mowania budżetu na kolejny rok wiele założeń jest planowanych, 
określone są kierunki działania, a co za tym idzie zbudowanie 
dobrego budżetu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków. 
Natomiast wykonanie budżetu to nie tylko podsumowanie pracy 
Zarządu Powiatu, ale też Starostwa Powiatowego, samorządo-
wych jednostek organizacyjnych, pracowników i osób  nimi zarzą-
dzających – powiedział podczas wystąpienia starosta ciechanow-
ski Sławomir Morawski. 

Szef Zarządu Powiatu podkreślił, że każde stanowisko Zarzą-
du, podjęta uchwała, czy też przygotowanie projektów uchwał 
Rady Powiatu wymagają dokładnej analizy wspartej opiniami 
wielu wydziałów, sekretarza i skarbnika powiatu. Zaraz dodał, 
że dzięki tym zasadom, które realizuje jako 
przewodniczący Zarządu, wszystkie uchwały 
przyjmowane są jednogłośnie. 

Dalej starosta powiedział, że aby zapew-
nić sprawne funkcjonowanie Starostwa, jed-
nostek powiatowych, realizację wszystkich 
zadań, które wynikają z jego kompetencji, 
Zarząd Powiatu wielokrotnie na swoich posie-
dzeniach, w roku 2017 dokonywał bieżących 
analiz wpływów i wydatków budżetu powiatu. 
Jednocześnie szczegółowo i na bieżąco ana-
lizował dochody i wydatki wszystkich jedno-
stek organizacyjnych powiatu. W trakcie roku 
Zarząd przyjął i przedłożył Radzie 26 uchwał 
zmieniających budżet powiatu w 2017 roku. 

– Dodajmy, iż uchwalony budżet 2017 roku, 
po stronie dochodów  wyniósł 95 mln zł, a po 

Radni byli w tej sprawi jednomyślni
Absolutorium dla Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 

Rada Powiatu pozytywnie oceniła wykonanie budżetu powiatu za 2017 rok i udzieliła absoluto-
rium Zarządowi. Sposób realizacji budżetu został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obra-
chunkową, Komisję Rewizyjną i Komisję Budżetowo-Finansową Rady. Za przyjęciem sprawozdania 
i udzieleniem absolutorium Zarządowi głosowali wszyscy radni obecni na sesji (20 radnych).

Radni podczas głosowania

Sprawozdanie z wykonania budżetu  
przedstawił szef Zarządu S. Morawski

stronie wydatków ponad 92 mln zł i był budżetem nadwyżkowym. 
Nadwyżka w kwocie 3 mln 300 tys. zł przeznaczona została na 
spłatę zobowiązań (wcześniej zaciągniętych kredytów). W wyniku 
zmian, w ciągu roku budżet po stronie dochodów pozostał na tym 
samym poziomie (95 mln zł), ale już po stronie wydatków wzrósł 
do 97 mln zł. Zwiększenie wydatków dotyczyło głównie wydatków 
na inwestycje – mówił starosta. 

W 2017 roku zrealizowano 9 inwestycji, w tym jedną do-
kumentacje oraz rozpoczęto dwie inwstycje zaplanowane na 
lata 2017-2018. Wykonano IV etap przebudowy elewacji wraz 
ze zmianą sposobu użytkowania budynku głównego dawnego 
hotelu „Polonia” z adaptacją m.in. na potrzeby Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Ciechanowie. Ta inwestycja została już 
zakończona i rozliczona. Powiat spłacał – zgodnie z zawartymi 

umowami – zobowiązania wobec banków. W 
powiecie ciechanowskim łączne spłaty wraz 
z odsetkami w roku 2017 stanowiły zaledwie 
3,46 proc. planowanych dochodów. 

Starosta S. Morawski podkreślił rów-
nież, że Zarząd Powiatu w sposób racjonalny  
i oszczędny wydatkował środki finansowe. 
Podejmowane działania zwiększyły wpływy 
do budżetu powiatu, co w konsekwencji po-
zwoliło na realizację wszystkich zamierzeń 
nakreślonych w planie budżetu na rok 2017. 

Podczas kwietniowej sesji Rady Powiatu 
radni zapoznali się z  oceną zasobów pomocy 
społecznej powiatu ciechanowskiego za 2017 
rok i przyjęli  uchwałę  w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego w roku budżeto-
wym 2018. 

BTW
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Radny S. Kęsik podczas przedstawiania interpelacji

Radny M. Stryczyński podczas dyskusji nt. zaciągnięcia kredytu  
przez samorząd 

Przew. Komisji Rewizyjnej Ł. Lewandowski prezentuje stanowisko  
komisji w sprawie realizacji budżetu za 2017 r.

Radna A. Bukowska podjęła temat odstępowania rodziców od 
szczepień dzieci i zapytała jaki to stanowi problem w powiecie 
ciechanowskim

Radni zgłosili też interpelacje, zapytania i wolne wnioski, 
które dotyczyły m.in: 
• przejęcia prowadzenia szkoły podstawowej dla 40 osób 

działającej przy OHP w Ciechanowie. Do tej pory sub-
wencja oświatowa na tę szkołę „przechodziła” przez sa-
morząd miasta i, zdaniem radnego dobrze byłoby, aby 
samorząd powiatowy przejął prowadzenie tej szkoły;

• ścieżek rowerowych, na których rowerzyści napotykają 
rozbite szkło, co powoduje niszczenie opon i niebezpie-
czeństwo dla cyklistów; 

• osób niepełnosprawnych i niesprawnych wind na dwor-
cu PKP w Ciechanowie (radny Stanisław Kęsik); 

• nauczycieli emerytów zatrudnionych w szkołach prowa-
dzonych przez powiat (radny Adam Krzemiński); 

• ulicy Sienkiewicza i przekraczania prędkości przez kierow-
ców, co powoduje hałas i utrudnienia dla mieszkańców; 

• powstania posterunków policji w miejscowościach gmin-
nych powiatu (radna Ewa Gładysz).
W sprawie szkoły podstawowej prowadzonej przez OHP, 

radny Adam Krzemiński przekazał informację, że prowadze-
niem szkoły zainteresowane jest Centrum Kształcenia Usta-
wicznego, a przejęciem zadania - na jego potrzeby – powiat 
ciechanowski. Odpowiedni wniosek w tej sprawie wpłynął 
do Starostwa i sprawą zajmie się Zarząd Powiatu – poinfor-
mował starosta S. Morawski. W sprawie nauczycieli emery-
tów zatrudnionych w szkołach średnich, starosta zapewnił, 
że odpowiedź w tej sprawie zostanie udzielona na piśmie. 
Posterunki w gminach prawdopodobnie powstaną – zapew-
nił szef Zarządu Powiatu. Będą to placówki w: Ojrzeniu, 
Sońsku, Regiminie i Opinogórze. Problem niebezpiecznych 
miejsc na ścieżkach rowerowych zostanie przekazany do sa-
morządu miasta Ciechanowa.

Red.

Szczepienia ochronne
Radna Agnieszka Bukowska zapytała obecną na sesji 

Powiatową Inspektor Sanitarną, jaka jest skala odmowy 
szczepień u dzieci w powiecie ciechanowskim. Dyrektor 
PSSE Wiesława Krawczyk odpowiedziała, że szczepienia 
na naszym terenie obejmują 95 proc. populacji, a niektó-
re z nich nawet 99,9 proc. Stan szczepień jest więc bardzo 
dobry. – Owszem, zdarzają się rodzice, którzy odstępują od 
szczepień obowiązkowych – dodała inspektor sanitarna.  
W 2017 roku rodzice nie zaszczepili 80 dzieci, a w 2018 już 
120 dzieci. 
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Podpisanie umów odbyło się 30 kwietnia br. w ciechanowskim 
ratuszu

Blisko 40 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych  
zostanie wybudowanych lub zmodernizowanych w subregionie 
ciechanowskim. Wszystko dzięki dofinansowaniu z budżetu 
samorządu Mazowsza. W subregionie ciechanowskim dofinan-
sowanie trafi w sumie do 34 gmin i powiatów, które zrealizują  
38 zadań drogowych. Otrzymają one łącznie 3,4 mln zł wsparcia 
z budżetu Mazowsza.

Dodatkowe środki na drogi dojazdowe 
do gruntów rolnych w subregionie ciechanowskim

Dofinansowanie w naszym powiecie otrzymały: samo-
rząd powiatu ciechanowskiego, gmina Glinojeck, gmina 
Gołymin-Ośrodek, gmina Grudusk, gmina Ojrzeń, gmina 
Opinogóra Górna, gmina Regimin oraz gmina Sońsk.

W imieniu powiatu ciechanowskiego umowę podpisali: 
starosta Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłow-
ski oraz skarbnik powiatu Elżbieta Kwiatkowska.

„

„  – Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych to bardzo ważne inwestycje dla mieszkańców 
terenów wiejskich. Przede wszystkim dla rolników, którzy 
będą mieli łatwiejszy dojazd do swoich pól i gospodarstw 
rolnych, ale także dla wszystkich mieszkańców terenów, 
które zostały objęte dofinansowaniem – podkreśla mar-
szałek Adam Struzik. – Inwestycje drogowe są zawsze 
bardzo kosztowne cieszę się więc, że po raz kolejny może-
my wspomóc samorządy lokalne w ich realizacji.

wa drogi gminnej nr 120409W i 120411W relacji Garnowo 
Duże–Osiek Wólka (2,489 km) – 100 tys. zł; 

•  gmina Grudusk (pow. ciechanowski) – Przebudowa drogi 
gminnej nr 120511W Grudus–Pszczółki–Czubaki (1,206 km) 
– 100 tys. zł;

•  gmina Ojrzeń (pow. ciechanowski) – Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Obrąb Odcinek II od km 0+000,00 
do km 1+841,11 ETAP II od km 0+600,00 do km 1+200,00 
(0,600 km) – 71 tys. zł;

•  gmina Ojrzeń (pow. ciechanowski) – Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Kicin na działce nr 99 (0,508 km) – 29 tys. zł;

•  gmina Opinogóra Górna (pow. ciechanowski) – Przebudowa 
drogi gminnej Kołaczków–Kobylin (1,135 km) – 100 tys. zł;

•  gmina Regimin (pow. ciechanowski) – Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Koziczyn (1,431 km) – 72 tys. zł;

•  gmina Regimin (pow. ciechanowski) – Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Lekówiec (0,774 km) – 28 tys. zł;

•  gmina Sońsk (pow. ciechanowski) – Przebudowa drogi gmin-
nej Strusinek dz. nr 3 – Bieńki Karkuty dz. nr 75 na odcinku 
od km 0+002,50 do km 0+921,72 (0,919 km) – 100 tys. zł;

Red.

Dofinansowane projekty w subregionie ciechanowskim:  
• powiat ciechanowski – Przebudowa drogi powiatowej  

nr 2421W Nasielsk–Gąsocin–Ciechanów na odcinku Ko-
mory Dąbrowne–Sońsk o długości 990 m od km 20+410 
do km 21+400 – etap I (0,999 km) – 165 tys. zł;

• gmina Glinojeck (pow. ciechanowski) – Przebudowa drogi 
gminnej w miejscowości Śródborze (1,140 km) – 100 tys. zł;

•  gmina Gołymin-Ośrodek (pow. ciechanowski) – Przebudo-

Medal Wincentego Witosa  
dla ks. infułata Ludomira Kokosińskiego

Z okazji Święta Ludowego, obchodzo-
nego w dzień Zielonych Świątek, w parafii 
św. Tekli w Ciechanowie odbyła się uro-
czystość wręczenia Medalu „Za zasługi 
dla Ruchu Ludowego” im. Wincentego 
Witosa księdzu infułatowi Ludomirowi 
Kokosińskiemu. To najwyższe odznacze-
nie Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
przyznawane za działalność na rzecz lu-
dowców. Wręczeniu wyróżnienia towa-
rzyszyła uroczysta msza św. z udziałem 
działaczy PSL, pocztów sztandarowych 
organizacji z powiatu ciechanowskiego, 
gratulacje i podziękowanie ks. seniora.

BTWPamiątkowa fotografia uczestników uroczystości
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W Zespole Szkół nr 1 w Ciechanowie powstanie klasa mundurowa
Absolwenci otrzymają tytuł technika logistyka o specjalności wojskowej. Pierwsi uczniowie rozpoczną 

naukę na nowym kierunku już w tym roku.

Szczegółowe informacje nt. klasy mundurowej zostały przekazane podczas konferencji prasowej w ZS nr 1 

Konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli samorządu powiato-
wego, dyrekcji szkoły, wojska i dziennikarzy lokalnych mediów (KRDP, 
TC, Pulsu Ciechanowa, RMF Maxxx, portalu 06-400.pl) odbyła się 8 maja 
br. w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie.

Technik logistyk – specjalność wojskowa, to nowy pomysł dla 
uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2018-2019 w Ze-
spole Szkół nr 1 w Ciechanowie. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego 
podjął decyzję o utworzeniu nowego kierunku w odpowiedzi na zapo-
trzebowanie absolwentów klas gimnazjalnych. 

Wicestarosta Andrzej Pawłowski, odpowiedzialny w powiecie za 
edukację uzasadnił, dlaczego do utworzenia klasy wskazano Zespół 
Szkół nr 1.  Jego zdaniem, szkoła ma sukcesy w kształceniu młodzie-
ży, osiąga wysokie wyniki w egzaminach maturalnych i zawodowych, 
ma dobre zaplecze i kadrę nauczycielską, a kierunek technik logistyk 
daje wszechstronne  przygotowanie do zawodu czy też studiów wyż-
szych, także o profilu wojskowym.

Po otwarciu nowego kierunku będziemy zabiegać o włączenie 
szkoły do programu pilotażowego MON, co będzie sprzyjało profesjo-
nalizacji kształcenia. Szkoła zawarła umowy intencyjne o współpracy 
z 5. Mazowiecką Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej, współpracuje 
również z Wojskową Komendą Uzupełnień w Ciechanowie. Wicesta-
rosta A. Pawłowski dodał, że zainteresowanie „armią” rośnie i powsta-

nie „klasy mundurowej” jest odpowiedzią na oczekiwanie młodzieży. 
Wicestarosta dodał też, że zgodnie z założeniem MON, klasy  

o profilu wojskowym objęte zostaną programem pt: „ jedna szkoła 
mundurowa w każdym powiecie”. Dotychczas w naszych szkołach 
prowadzonych przez powiat ciechanowski takiego kierunku nie mie-
liśmy. Była to domena szkół niepublicznych. Jest więc dobry moment 
na otwarcie dobrze przygotowanego kierunku kształcenia, opartego 
na określonych podstawach programowych. 

Dyrektor szkoły Krystyna Ślubowska poinformowała, że podczas 
dni otwartych szkoły wielu uczniów było bardzo zainteresowanych 
nauką w takiej klasie. Była to młodzież nie tylko z powiatu ciechanow-
skiego, ale też ościennych. 

Piotr Kaczmarczyk kierownik kształcenia praktycznego w ZS nr 1 
zaznaczył, że nauka na kierunku technik logistyk będzie się odbywała 
w nowoczesnej, dobrze przygotowanej dla uczniów szkole. Absolwenci 
logistyki są poszukiwani na runku pracy. A specjalność wojskowa tyl-
ko wzmocni ich szanse. Uczniowie będą mieli dodatkowo 180 godzin 
(przez 3 lata) z przedmiotów o charakterze logistycznym i wojskowym.   

Donata Jóźwiak – nauczycielka przedmiotów zawodowych pod-
kreśliła, że uczniowie tej szkoły zdają egzaminy zawodowe na pozio-
mie 90 proc., a dyplomy technika logistyka są uznawane w całej Unii 
Europejskiej.
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„
„

Kierunek oprócz wykształcenia w kierunku technik logistyk 
pozwoli także na:
• rozwijanie umiejętności i zainteresowań w dziedzinie obronno-

ści oraz kształtowanie umiejętności wojskowych uczniów;
• możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji przydatnych  

w służbach mundurowych;
• ścisłą współpracę z 5 Mazowiecką Brygadą Wojsk Obrony  

Terytorialnej;
• ćwiczenia praktyczne na terenie jednostki wojskowej;
• zajęcia z samoobrony, szkolenia bojowego, zarządzania bezpie-

czeństwem, planowaniem i organizowaniem logistyki wojsko-
wej, kursy i szkolenia specjalistyczne, np. pierwszej pomocy. 

- Ministerstwo Obrony Narodowej określiło właśnie podstawy 
programowe kształcenia, zasady współdziałania z wojskiem  
oraz możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe kształcenia.  
Te okoliczności sprzyjały podjęciu decyzji o wprowadzeniu w tego-
rocznej ofercie „klasy mundurowej” – podkreślił podczas spotkania 
wicestarosta Andrzej Pawłowski.

W konferencji w Zespole Szkół nr 1 wzięli udział:
wicestarosta Andrzej Pawłowski
dyrektor szkoły Krystyna Ślubowska
komendant WKU w Ciechanowie ppłk Krzysztof Futyma
mjr Marcin  Dominiak szef wydziału rekrutacji WKU
Piotr Kaczmarczyk kierownik kształcenia praktycznego w ZS nr 1
Donata Jóźwiak – nauczycielka przedmiotów zawodowych w ZS nr 1

Obecny na konferencji ppłk Krzysztof Futyma komendant Woj-
skowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie wyraził zadowolenie  
z zamiaru utworzenia „klasy mundurowej” w szkole publicznej. Pod-
kreślił, że logistyka jest podstawą funkcjonowania armii, a kierunek 
daje większe szanse na karierę w służbie wojskowej. 

Absolwenci kierunku będą przygotowani m.in. do obsługi magazy-
nów i organizacji transportu. Zdaniem dyrektor szkoły Krystyny Ślu-
bowskiej, uczniowie będą mogli znaleźć zatrudnienie w: zawodowej 
służbie wojskowej, terytorialnej służbie wojskowej i innych zawodach 
mundurowych (straży  pożarnej, policji, służbie celnej), w działach 
logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, w firmach handlowych, 
dystrybucyjnych, przewozowych i usługowych, przedsiębiorstwach  
i firmach transportowo-przewozowych. 

Barbara Tokarska-Wójciak
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Gmina Sońsk
Samorząd otrzymał pomoc finansową w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018”na realizację zadań w gminie 

 Sejmik Województwa Mazowieckiego w kwietniu 2018 r. 
przyjął uchwałę w sprawie udzielenia przez województwo ma-
zowieckie pomocy finansowej na realizację zadań w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 
2018”. Uchwałą tą władze województwa mazowieckiego przyzna-
ły gminom dotacje celowe na zgłoszone przez nie zadania. Gmi-
na Sońsk złożyła dwa wnioski o pomoc finansową ze środków 
budżetu samorządu wojewódzkiego na zadania: „Zakup i montaż 
urządzeń siłowni napowietrznej w Sońsku” i  „Wykonanie insta-
lacji centralnego ogrzewania w budynku OSP Sarnowa Góra”. 
Gmina Sońsk otrzymała po 10.000 zł na każdy z tych wniosków.

Red.

Z życia gmin powiatu ciechanowskiego

Gmina Ojrzeń
Gmina Ojrzeń otrzyma dofinansowanie z LGD „Północne Mazowsze”

Gmina Opinogóra Górna
Chrońmy pszczoły

Miejsko-wiejska gmina Glinojeck została doceniona w „Ran-
kingu Finansowym Samorządów”, przygotowanym przez eks-
pertów m.in. z krakowskiej Regionalnej Izby Obrachunkowej 

Gmina Ojrzeń wzięła udział w naborze 
wniosków ogłoszonym przez Lokalną Grupę 
Działania „Północne Mazowsze” o przyzna-
nie pomocy w ramach działania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność”, 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014-2020. Gmina, 25 kwietnia br. otrzymała od 
LGD „Północne Mazowsze” pozytywną decyzję na przyznanie 

W związku z sygnałami właścicieli pa-
siek, Urząd Gminy w Opinogórze przypo-
mina o prawidłowym stosowaniu środków 
ochrony roślin. Należy je dawkować zgod-
niez etykietami, które zawierają informacje 
dotyczące bezpiecznego stosowania, między 
innymi toksyczności i prewencji dla pszczół. 
Zasadą dobrej praktyki ochrony roślin jest 
wykonywanie zabiegów późnym wieczorem 
lub nocą, po zakończonych lotach owadów. 

Red.

i Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. W grupie 616 gmin 
miejsko-wiejskich, Glinojeck zajął 59 miejsce wśród samorządów.

Ranking, który zaprezentowano na zakończenie IV Europej-
skiego Kongresu Samorządów w Krakowie, został opracowany 
w podziale na 5 kategorii: gminy wiejskie, gminy miejsko-wiej-
skie, gminy miejskie, miasta na prawach powiatu i powiaty ziem-
skie. Przy ich ocenie wzięto pod uwagę m.in. udział dochodów 
własnych w dochodach ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej 
do dochodów, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach, 
obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń czy udział środków europejskich 
w wydatkach ogółem.  

Red.

dofinansowania na zadania: – Poprawa jakości środowiska po-
przez rozwój i odnowę terenów zieleni parku w gminie Ojrzeń 
– 47 071 zł; – Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego  
w miejscowości Młock – 50 000 zł; – Zakup ogólnodostępnej alta-
ny w miejscowości Skarżynek wraz z infrastrukturą rekreacyjną 
– 33 723 zł. Lokalna Grupa Działania „Północne Mazowsze” nie 
jest tylko dla gmin, ale również dla przedsiębiorców. Właściciele 
firm z terenu gminy Ojrzeń, są bardzo aktywni w pozyskiwaniu 
dofinansowania z LGD „Północne Mazowsze”.

Red.

Gmina Glinojeck
Glinojeck wysoko w ogólnopolskim rankingu!

Gminny Ośrodek Kultury w Opino-
górze Górnej zaprasza dzieci do udziału  
w konkursie plastycznym pt: „40 lat  
z GOK”, zorganizowanego z okazji przypa-
dającego w tym roku 40. Jubileuszu gmin-
nej placówki kultury. Mogą w nim wziąć udział uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Opinogó-
ra Góra. Prace, w formacie A3 można składać do GOK do 
6 czerwca br. Prace powinny być podpisane imieniem, na-
zwiskiem, klasą i nazwą szkoły. Oceniane będą tylko prace 
indywidualne i wykonane samodzielnie.
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Impreza miała na celu promocję zdrowego stylu życia

Pierwsze Ciechanowskie Dni Promocji Zdrowia
W programie obchodów znalazły się m.in: konferencja zdrowego stylu życia, targi sportu, zdrowia  

i urody oraz bieg ulicami miasta. Patronat honorowy nad imprezą objął starosta Sławomir Morawski.
Pierwszego dnia, w auli budynku przy ul. Kraszewskiego 8A 

była mowa m.in. o roli żywienia oraz uzależnienia od gier kom-
puterowych i Internetu. Wykłady wygłosili: prof. dr hab. Miro-
sław Jarosz, dr Katarzyna Wolnicka i Anna Taraszewska z In-
stytutu Żywności i Żywienia w Warszawie oraz Agnieszka Taper 
z Centrum Profilaktyki Społecznej w Warszawie. Konferencja 
skierowana była przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów, 
rodziców i opiekunów, studentów kierunków pedagogicznych 
oraz seniorów. Wzięło w niej udział blisko 200 osób.

Następnie w hali sportowej rozpoczęły się „Targi sportu, 
zdrowia i urody”. Wystawcy zaprezentowali produkty i usłu-
gi z zakresu urody, sportu, dietetyki, profilaktyki i medycyny. 
Odwiedzający mogli skorzystać m.in. z bezpłatnych badań pro-
filaktycznych (badanie poziomu cukru, cholesterolu we krwi, 
badanie słuchu), zasięgnąć darmowych porad u dietetyków, 
sprawdzić skład masy ciała i stan skóry, dobrać kosmetyki do 
makijażu i pielęgnacji.

Ciekawostką były także występy artystyczne dzieci i młodzie-
ży, m.in. uczestników Festiwalu Piosenki o Zdrowiu, sportowe 
atrakcje, miasteczko ruchu drogowego oraz pokazy strażackie. 
Rozlosowano nagrody ufundowane przez wystawców. Pierwsze-
go dnia stoiska można było odwiedzać do godz. 17.00, drugiego 
– w godz. 9.00 - 13.00.

Sobota, 12 maja, to czas sportu. Tego dnia odbył się „Bieg 
po zdrowie”. Było to wydarzenie rekreacyjne, bez pomiaru cza-
su. Uczestnicy pobiegli trasą przy „Kanałach”, następnie ulica-
mi Kargoszyńską i Kraszewskiego. Udział w biegu mogli wziąć 

Podziękowali strażakom za ich trud
Czwarty maja, to tradycyjnie dzień św. Floriana – patrona 

strażaków. Dziękując strażakom – zarówno zawodowym jak  
i ochotnikom – za ich dotychczasową służbę, życzymy wszyst-
kiego najlepszego.

Powiatowe obchody Dnia Strażaka odbyły się w tym roku  
w Sońsku. Uroczystość była połączona z jubileuszem 90-lecia 
OSP Sońsk. Obchody rozpoczęła msza święta w miejscowym 
kościele parafialnym. Następnie pododdziały, z orkiestrą dętą 
OSP Ciechanów na czele, przemaszerowały na plac apelowy 

Targi sportu, zdrowia i urody przyciągnęły mieszkańców miasta, którzy 
mogli wykonać bezpłatne pomiary zdrowia. Z oferty skorzystał radny 
powiatowy Ł. Lewandowski

Strażacy są grupą o największym zaufaniu społecznym Przekazanie samochodów strażackich jednostce OSP w Sońsku

dzieci i dorośli. Pobiegli na dystansach: 1,5 i 3 km. Przygotowa-
ne zostały pamiątkowe dyplomy i upominki ufundowane przez 
samorząd województwa mazowieckiego. Nagrodzony został naj-
młodszy i najstarszy uczestnik biegu oraz najliczniejsza grupa 
promująca zdrowy styl życia. Wydarzenie miało charakter cha-
rytatywny – można było wesprzeć 11-letniego Kacpra, mieszkań-
ca Ciechanowa, który choruje na rdzeniowy zanik mięśni.

BTW

przed strażnicą OSP. Tam odbył się uroczysty apel, w trakcie 
którego wręczono odznaczenia państwowe, resortowe i stopnie 
awansu zawodowego. Były też życzenia i podziękowania dla 
strażaków za ich ciężką, odpowiedzialną pracę. Strażacy odebra-
lirównież kluczyki do trzech pojazdów, które zasilą tabor KPPSP 
Ciechanów (2 pojazdy) i OSP Sońsk (pojazd techniczny Iveco). 
Oficjalną część obchodów zakończył występ dzieci ze Szkoły 
Podstawowej w Sońsku.

BTW
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Trzydziestodwuosobowa grupa młodzieży odwiedziła  
27 kwietnia br. Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. Byli to 
uczniowie goszczący w Polsce w od 23 do 28 kwietnia br. w ra-
mach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży. Z gośćmi „Krasi-
niaka” spotkali się wicestarosta Andrzej Pawłowski i kierownik 
Wydziału Rozwoju Promocji i Funduszy Strukturalnych Zbi-
gniew Ptasiewicz.

Podczas spotkania w siedzibie władz powiatowych, wicesta-
rosta przedstawił im strukturę samorządu oraz mówił o rozwo-
ju szkół powiatowych. Starosta A. Pawłowski życzył młodzieży 
wspaniałych wrażeń podczas pobytu w Ciechanowie. Spotkanie 
sprzyjało rozmowom z polskim kolegami, wymianą drobnych 
prezentów i planowaniem wspólnej wycieczki do Warszawy.

Podczas pobytu w naszym kraju, niemieccy uczniowie miesz-
kali u polskich rodzin, gdzie mogli poznawać język oraz kulturę  
i polskie obyczaje. W ramach wizyty młodzi Niemcy poznawali też 
polskie miasta: Lublin, Warszawę, Gdańsk. Uczniom towarzyszy-
ły opiekunki – germanistki Halina Borkowska i Anna Chachuła.

Wymianę młodzieżową udało się zorganizować po raz trze-
ci. Była możliwa głównie dzięki finansowemu wsparciu rodzi-
ców uczniów oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzie-
ży – instytucji, która od czasu powołania przez rządy Polski  
i Niemiec w 1991 roku, wsparła finansowo projekty z udziałem 
ponad 2,7 miliona młodych ludzi.

Gościom z miasteczka Viernheim w Hesji towarzyszyli pol-
scy uczniowie z I LO.

Red. 

Młodzież  z wizytą w urzędzie powiatowym w Ciechanowie

Ciechanowianka oczarowała publiczność w Woło-
minie. Foto: Starostwo Powiatowe w Wołominie

Wizyta uczniów z Niemiec w Starostwie 
Powiatowym w Ciechanowie

Tegorocznymi laureatami zostali: 
Konstancja Molewska z Ciechanowa – 
nagroda I Grand Prix, Jakub Kołodziej 
z Rzeszowa – II miejsce, Monika An-
drzejewska z Brańszczyka – III miejsce. 
Nagrodę specjalną dyrektora festiwalu 
otrzymała Kinga Kisiel z Ciechanowa.

Festiwal zachowuje i promuje wśród 
młodzieży i dorosłych tradycje legionowe 
oraz historię Polski. Upamiętnia bohater-
stwo żołnierzy w walce o niepodległość, 
krzewi wartości patriotyczne. Mogli  

Zdobyła I nagrodę i Grand Prix przeglądu
Sukces  Konstancji Molewskiej  z Ciechanowa  
na Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Legionowej

Konstancja jest jedną z laureatek eliminacji rejonowych przeglądu w Ciechanowie. Podczas dwu-
dniowego wydarzenia przed Jury zaprezentowało się19 młodych artystów z różnych części Polski. 

w nim wziąć udział soliści: śpiewacy  
i wokaliści (zarówno amatorzy, jak  
i profesjonaliści), którzy skończyli 16 lat. 
Nawiązuje do ogromnej roli, jaką ode-
grały Legiony Polskie w dziejach naszej 
Ojczyzny. Jak się okazuje, pieśni te mają 
ponadczasowe walory artystyczne. Pod-
warszawskie gminy (powiat wołomiński 
– miejsce konkursu), to doskonałe miej-
sce na przeprowadzenie takiego festiwalu 
– to tu zdarzył się Cud nad Wisłą.

Red.
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XIV Międzynarodowy Festiwal M.K. Sarbiewskiego 
ze św. Stanisławem Kostką

Wykład prof. M. Wardzyńskiego pokazał, jak zabytkowe dzieło mamy na północnym 
Mazowszu 

Tegoroczny Festiwal Sarbiewskiego zakończył się w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki  
w Ciechanowie, gdzie w Kawiarni Artystycznej otwarto pokonkursową wystawę plastyczną „O Laur 
Sarbiewskiego” i wręczono nagrody laureatom. Festiwal zamknął odkrywczy wykład prof. Micha-
ła Wardzyńskiego o odkryciu polichromii z 1549 r. w kościele w Sarbiewie oraz koncert „Barok  
w muzyce świata” w wykonaniu prof. Marii Pomianowskiej z zespołem.

„
„Polichromia w kościele w Sarbiewie jest jednym z najstar-

szych na Mazowszu dzieł sztuki sakralnej. Niestety próby 
jej konserwacji w latach 80-tych XX wieku przyniosły szkodę 
dziełu. Miejmy nadzieję, że Academia Sarbieviana, doprowadzi 
do odkrycia innych fragmentów polichromii w tej świątyni – 
powiedział w Ciechanowie znawca baroku, profesor Michał 
Wardzyński

Podczas wieczoru w Kawiarni Artystycznej nie mogło za-
braknąć hymnu Akademii, ani dorocznego walnego zgromadze-
nia Stowarzyszenia Academia Europaea Sarbieviana, która to 
organizacja koordynuje cały Festiwal (dr Teresa Kaczorowska 
jest prezesem AES i dyrektorem Festiwalu). Ma ona prawie 20 
partnerów, bo w przygotowanie Festiwalu włączyły się m.in. in-
stytucje kultury (centra kultury, muzea, biblioteki), samorządy, 
szkoły, parafie, organizacje społeczne, Zamek Królewski w War-
szawie, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku, 
Jezuici. Tę oddolną inicjatywę, która od 14  lat przywraca pamięć 
„polskiemu Horacemu”, objęli patronatem marszałek Sejmu RP, 
biskup płocki, a także marszałek woj. mazowieckiego. 

Dodajmy, iż Festiwal M.K. Sarbiewskiego pn. „Chrześci-
jański Horacy z Mazowsza” trwał dwa dni (11-12 maja 2018 r.)  
i przebiegał w dużej mierze pod znakiem św. Stanisława Kostki. 
Program był niezwykle bogaty, dopisała pogoda, goście z czte-
rech państw i publiczność.

Wydarzenie było krótsze o jeden dzień niż zwykle, miało jed-
nak  tak samo szeroki zasięg (kilka miejscowości na północnym 
Mazowszu), a program był bardzo intensywny. Wspaniałe  były 

wszystkie trzy zaplanowane koncerty: Janusza Radka z zespołem 
(na inauguracji w MCK w Płońsku), Wojtka Gęsickiego i Rafa-
ła Grząki (podczas Nocy Poetów) oraz prof. Marii Pomianow-
skiej z zespołem (w Kawiarni Artystycznej PCKiSz). Ciekawe 
były prelekcje czterech uczonych: dr. Dariusza Lebiody (MBP 
w Płońsku), prof. Juliusza Chrościckiego (w hotelu „Martex”  
w Płońsku), prof. Michała Wardzyńskiego (w PCKiSz w Ciecha-
nowie) oraz prof. Libora Martinka z Republiki Czeskiej (Szkoła 
Podstawowa im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych). 

  Siłą tego Festiwalu są zawsze konkursy „O Laur Sarbiew-
skiego”. W tym roku rozstrzygnięto ich aż pięć, w tym dwa dla 
dorosłych (poezji w wersji polskiej i łacińskojęzycznej) oraz trzy 
dla młodzieży (literacki, krasomówczy i plastyczny).  A wszyst-
ko po to, aby przypomnieć ks. jezuitę Macieja Kazimierza Sar-
biewskiego (1595-1640), jako wielkiego poetę uwieńczonego 
w Rzymie wawrzynem poetyckim przez papieża Urbana VIII,  
a zarazem jako uczonego - wykładowcę kolegiów jezuickich  
i Akademii Wileńskiej oraz teoretyka poezji, a także jako oratora, 
duchownego i kaznodzieję polskiego króla Władysława IV Wazy.

W tym roku przypada 450. rocznica śmierci innego znanego 
jezuity z Mazowsza – św. Stanisława Kostki, dla którego M.K. 
Sarbiewski napisał wspaniały poemat. Uczestnicy Festiwalu wy-
brali się więc drugiego dnia do Rostkowa, jego rodzinnej wsi pod 
Przasnyszem. W kościele odbyła się tam msza w intencji dwóch 
sławnych jezuitów (M.K.Sarbiewskiego i St. Kostki), a miejsco-
wa Szkoła Podstawowa im. św. t. Kostki wystawiła wzruszający 
spektakl o życiu swego patrona. W tym niezapomnianym zda-
rzeniu uczestniczyli nie tylko miejscowi uczniowie i nauczycie-

le, ale też delegacja z Zespołu Szkół Jezuickich im. 
św. St. Kostki w Gdyni, która również przyjechała 
ze swoim sztandarem. Wszystkich ugościła póź-
niej serdecznie gmina Czernice Borowe, na czele 
z wójtem Zbigniewem Brzezińskim, zapraszając na 
wspólne grillowanie. Uczestnicy Festiwalu odwie-
dzili też pobliski Przasnysz: kościół farny (gdzie 
patron młodzieży został ochrzczony) oraz klasztor  
o. pasjonistów, zbudowany w hołdzie dla św. St. 
Kostki przez jego brata Pawła Kostkę.

Imprezę wspiera finansowo powiat ciechanowski.
Red.

Płońsk, Sarbiewo, Rostkowo, Czernice Bo-
rowe, Przasnysz i Ciechanów – w tych miej-
scowościach odbyła się 14. edycja festiwalu, 
poświęconego M.K.Sarbiewskiemu
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