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W Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki 
im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie,  
10 marca br. odbył się koncert „Na kobiecą 
nutę”. Został on  zorganizowany z okazji 
Międzynarodowego Dnia Kobiet.    
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Na scenie mogliśmy podziwiać tancerzy 
z LZA Ciechanów, którzy od ponad dwudziestu lat 
zachwycają nas swoimi artystycznymi występami

Foto: Prace uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ciechanowie, 
wykonane na Święta Wielkanocne 2013
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Projekt pn. „Aktywność szansą na zatrudnie-
nie i usamodzielnienie” realizowany jest przez 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w  Cie-
chanowie w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój 
i  upowszechnianie aktywnej integracji przez 
powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. War-
tość Projektu w 2013 r. wynosi - 729.343,89 zł.

Celem głównym projektu jest zwiększenie 
aktywności społecznej i zawodowej osób z tere-
nu powiatu ciechanowskiego:
•	 niepełnosprawnych,
•	 usamodzielnianych	wychowanków	pieczy	

zastępczej,
•	 młodzieży	przebywającej	w	pieczy	zastępczej,
•	 będących	w	wieku	aktywności	zawodowej,
•	 korzystających	ze	świadczeń	pomocy	społecznej,	
•	 nie	pozostających	w	zatrudnieniu	lub	zagro-

żonych	utratą	pracy.

W	 ramach	 projektu	 wsparciem	 zostaną	 objęte		
następujące	grupy	docelowe:
•	 30 osób niepełnosprawnych w	wieku	18-65	

lat	–	ON;
•	 10  pełnoletnich usamodzielnianych wy-

chowanków	w	wieku	18-25	lat,	opuszczają-
cych	zastępcze	formy	opieki	-	OU;

•	 10 osób-młodzieży przebywającej w pieczy 
zastępczej	w	wieku	15	–	25	lat	–	MŁ;

•	 otoczenie osób zagrożonych wyklucze-
niem społecznym.

Działania realizowane w ramach projektu:
•	 dla osób niepełnosprawnych	 (ON):	 praca	 so-
cjalna,	indywidualne	doradztwo	zawodowe,	zespół	
ćwiczeń	fizycznych	usprawniających	psychorucho-
wo,	szkolenia	zawodowe	i	warsztaty	aktywizujące,	
zgodne	z	potrzebami	ON	i	rynku	pracy,	spotkania	
samopomocowe,	 a	 także	 festyn	 integracyjno-kul-
turalno-rekreacyjny	dla	ON	i	ich	otoczenia;

•	 dla usamodzielnianych wychowanków (OU):	
praca	socjalna,	indywidualne	doradztwo	zawodo-
we,	szkolenia	zawodowe	i	warsztaty	aktywizujące,	
zgodne	z	potrzebami	OU	i	rynku	pracy,	skierowa-
nie	 i	 sfinansowanie	 kosztów	 nauki	 na	 poziomie	
gimnazjalnym	i	policealnym,	sfinansowanie	kosz-
tów	nauki	na	poziomie	wyższym;
•	 dla	 młodzieży przebywającej w rodzinach 
zastępczych	 (MŁ):	 praca	 socjalna,	 indywidual-
ne	 doradztwo	 zawodowe,	 szkolenia	 zawodowe		
i	warsztaty	aktywizujące,	zgodne	z	potrzebami	MŁ	
i	rynku	pracy,	piknik	dla	młodzieży	przebywającej	
w	rodzinach	zastępczych	i	ich	otoczenia;
•	 dla	 wszystkich	 grup	 odbędzie	 się	 konferencja	
podsumowująca.

W	 ramach	 projektu	 będzie	 funkcjonował,	
od	 maja	 do	 grudnia	 2013	 r.	 Punkt	 Konsultacji	
Specjalistycznej,	 w	 którym	 przyjmować	 będą		
i	udzielać	bezpłatnych	porad:	prawnik,	psycholog	
oraz	terapeuta	rodzinny.	

Opracowanie: 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Ciechanowie

Projekt dla osób niepełnosprawnych
będzie realizowany już po raz szósty!

Wysokie	ciśnienie	krwi	zwiększa	ryzyko	cho-
roby	niedokrwiennej	serca,	 	w	tym	zawału	serca,	
udaru	 mózgu	 i	 niewydolności	 nerek,	 sprawia,		
że	mięsień	sercowy	pracuje	ciężej	niż	powinien,	co	
w	dłuższym	czasie,	skutkuje	jego	osłabieniem.	Ry-
zyko	wystąpienia	tych	powikłań	wzrasta	w	obec-
ności	 innych	 czynników	 ryzyka,	 takich	 jak	 cu-
krzyca,	zaburzenia	lipidowe,	nadwaga	lub	otyłość,	
niezdrowa	 dieta,	 palenie	 papierosów,	 nadmierne	
spożycie	alkoholu	oraz	brak	aktywności	fizycznej.	
Niektórzy	mają	wysokie	ciśnienie	krwi,	ponieważ	
są	obciążeni	dodatnim	wywiadem	rodzinnym.	Ci-
śnienie	krwi	ma	również	tendencję	do	zwiększa-
nia	się	wraz	z	wiekiem.	Wysokiemu	ciśnieniu	krwi	
można	 jednak	 zapobiegać.	Nadciśnienie	 tętnicze	
może	 dotyczyć	 każdego	 z	 nas.	 O	 wysokim	 lub	
podwyższonym	ciśnieniu	krwi,	czyli	o	nadciśnie-
niu	 tętniczym	 mówimy	 wówczas,	 gdy	 ciśnienie	
tętnicze	 w	 kilkukrotnych	 pomiarach	 przekracza	
wartości	uznane	za	prawidłowe.	Zgodnie	z	aktu-
alnymi	 zaleceniami	 przyjętymi	 przez	 Światową	
Organizację	Zdrowia	wartość	ciśnienia	krwi	wy-
nosząca	140/90	mmHg	stanowi	granicę	między	ci-
śnieniem	prawidłowym	(norma:	<130/85	mrnHg)	

 „Zdrowe bicie serca” 
– hasłem Światowego Dnia Zdrowia 2013 

a	 podwyższonym.	 Nadciśnienie	 tętni-
cze	oznacza	wzrost	wartości	ciśnienia	
powyżej	 140/90	mrnHg	 niezależnie	
od	 wieku	 pacjenta,	 potwierdzone	
kilkoma	pomiarami.	
Najważniejsze	informacje:
•	 Zawały	 serca	 i	 udary	mó-
zgu	 są	 głównymi	 przyczynami	 zgo-
nów	na	całym	świecie.
•	 Palenie	 tytoniu,	 niezdrowa	
dieta	 oraz	 brak	 aktywności	 fizycznej	 są	
głównymi	 czynnikami	 ryzyka	 wystąpienia	
zawału	serca	i	udaru	mózgu.
•	 Rzucając	 palenie,	 zmniejszasz	 ryzyko	
zawału	serca	lub	udaru	mózgu	już	od		pierwszego	
dnia	 zaprzestania	palenia.	Ogranicz	 również	 spo-
życie	alkoholu.
•	 Bycie	aktywnym	fizycznie,	przez	co	naj-
mniej	30	minut	dziennie,	może	zmniejszyć	ryzyko	
zawału	serca	i	udaru	mózgu.	
•	 Jedząc,	 co	 najmniej	 5	 porcji	 warzyw		
i	owoców	dziennie,	ograniczając	spożycie	soli	oraz	
tłuszczu	w	diecie,	można	zmniejszyć	ryzyko	wystą-
pienia	zawału	serca	i	udaru	mózgu.	

•	Wysokie	ciśnienie	krwi	nie	daje	często	
żadnych	 objawów,	 ale	 może	 wy-

wołać	 nagły	 udar	 mózgu	 lub	
zawał	 serca.	 Dlatego	 należy	
kontrolować	ciśnienie	krwi	re-
gularnie.	 Pomiar	 ciśnienia	 jest	
szybki	i	bezbolesny.	

•	 Cukrzyca	 zwiększa	 	 ryzyko	
zawału		serca		i	 	udaru		mózgu.	Jeśli	

choruje	się	na	cukrzycę,		należy	kontro-
lować	swoje	ciśnienie	krwi	i	poziom	cukru	

we	krwi,	aby	zmniejszyć	to	ryzyko.	
•	 Nadmierna	masa	ciała	zwiększa	ryzyko	
zawału	serca	i	udaru	mózgu.	Aby	utrzymać	pra-
widłową	 masę	 ciała,	 należy	 utrzymać	 umiarko-
waną,	regularną	aktywność	fizyczną	i	zdrowo	się	
odżywiać.	
•	 Zawały	serca	i	udary	mózgu	pojawiają	
się	nagle	i	mogą	być	śmiertelne,	jeśli	nie	zostanie	
udzielona	natychmiastowa	pomoc	lekarska.

Opracowanie: 
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

w Ciechanowie

Rok	 2013	 został	 ogłoszony	Rokiem Juliana Tuwi-
ma.	 Nawiązując	 do	 obchodów,	 Powiatowa	 Biblioteka	
Publiczna	w	Ciechanowie	ogłosiła	dwa	konkursy	recyta-
torskie.	Pierwszy	z	nich,	przewidziany	dla	najmłodszych	
czytelników	-	uczniów	szkół	podstawowych,	przebiegać	
będzie	pod	hasłem	„Tuwimowe  Rymowanie”.	Finał	prze-
widziano	na	24	kwietnia	2013	roku.	

Drugi,	 to	 tradycyjny	 już	 konkurs	 z	 cyklu	 „Słowa	
Bliskie	Młodym”,	 skierowany	do	młodzieży	 szkół	gim-
nazjalnych	 i	 ponadgimnazjalnych	 	 zatytułowany	 „Tu-
wim...	nie	tylko	lirycznie”.	Finał	powiatowy	odbędzie	się	

22	maja	2013	r.	w	Ciechanowie.
Twórczość	J.	Tuwima	jest	bardzo	bogata	i	różnorod-

na,	obfitująca	w	wątki	patriotyczne,	ale	również	liryczne	
i	 satyryczne.	 Organizatorzy	 zachęcają	 uczestników	 do	
samodzielnego	 poszukiwania	 tekstów	 i	 prezentowania	
najciekawszych	z	nich	w	ramach	ogłoszonych	konkur-
sów.	

Regulaminy	obu	konkursów	można	znaleźć	na	stro-
nie	 Starostwa	 Powiatowego	 www.ciechanow.powiat.pl	
oraz	w	Powiatowej	Bibliotece	Publicznej	w	Ciechanowie.	

BTW

O Tuwimie w bibliotece

Witkacy: Portret Tuwima 1929



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www.ciechanow.powiat.pl

Konferencję	 otworzył	 starosta	 ciecha-
nowski	 Sławomir	 Morawski,	 który	 podkreślił,		
że	 polski	 system	 edukacji	 jest	 poddawany	 cią-
głym	zmianom.	–	Ciągle poszukujemy, próbujemy 
udoskonalać to, co dobre kiedyś, być może, a ra-
czej na pewno dziś się zdezaktualizowało, wyma-
ga modernizacji, nowych rozwiązań. Jako organ 

prowadzący szkoły dostrzegamy różnorodne 
problemy, widzimy mankamenty w systemie 
doskonalenia nauczycieli, nie zawinione przez 
nich samych, często jest to schemat szablonu, 
powielany przez wiele lat –	wyjaśniał	starosta.	
Jak	zaznaczył	dalej	S.	Morawski,	projekt	„Do-
skonalenie	 szansą	 na	 rozwój”,	 realizowany	
przez	Powiat	Ciechanowski	wychodzi	naprzeciw	
tym	potrzebom,	bowiem	wpisuje	się	w	planowany	
system	zmian	w	zakresie	doskonalenia	nauczycieli		
i	 jest	 to	 jednocześnie	 pilotaż	 obejmujący	 zasię-
giem	 różnego	 typu	 szkoły	 na	 terenie	 powiatu.	
Zdaniem	 szefa	 samorządu	 powiatowego,	 taki	
pilotaż	pozwoli	nie	tylko	na	weryfikację	nowych	
form	 doskonalenia	 związanych	 z	 bezpośrednim	
wsparciem	 rozwoju	 szkoły,	 lecz	 także	 pomoże	
dyrektorom	 szkół	 oraz	 nauczycielom	w	 jak	 naj-
lepszym	przygotowaniu	się	do	realizacji	polityki	
edukacyjnej	państwa.	

Następnie	 zaproszeni	 goście	 oraz	 koor-
dynatorzy	 przedsięwzięcia	 wygłosili	 referaty,	
wprowadzające	w	 temat.	O Systemie doskona-
lenia nauczycieli opartym na ogólnodostępnym 
kompleksowym wspomaganiu szkół i działa-
niach Ośrodka Rozwoju Edukacji na rzecz no-
wego systemu doskonalenia nauczycieli mówiła	
Marianna	 Hajdukiewicz	 -	 koordynator	 pro-
jektu	 systemowego	ORE	 z	Warszawy;	 Projekt	
Doskonalenie szansą na rozwój –	 przedstawi-
ła	 Jolanta	 Obidzińska	 -	 kierownik	 Wydziału		
Edukacji,	 Kultury,	 Sportu	 i	 Zdrowia	 w	 Sta-
rostwie	 Powiatowym	 w	 Ciechanowie;	 O Roli 

wojewódzkiej placówki doskonalenia nauczy-
cieli w procesowym wspomaganiu szkół i przed-
szkoli	mówił	natomiast	 -	Andrzej	Kaliszewski	
z	 Mazowieckiego	 Samorządowego	 Centrum	
Doskonalenia	 Nauczycieli; Optymalny cel  
i podstawy skutecznego rozwoju szkoły –	to	te-
mat	 zgłębiony	 przez	 Jarosława	Kordzińskiego	
z	Centrum	Edukacji	 i	Mediacji	„AKADEMIA	
DIALOGU”,	 	 trenera,	mediatora,	 autora	 ksią-
żek	 z	 zakresu	 oświaty	 i	 rozwoju	 osobistego;		
I	 na	 zakończenie	 o	Działaniach poradni psy-
chologiczno - pedagogicznej	 w systemie wspo-

magania szkół i przedszkoli -	mówiła	Wiesława	
Machul	 -	 dyrektor	 Poradni	 Psychologiczno	
–	Pedagogicznej	w	Ciechanowie.	O	znaczeniu	
projektu	dla	szkół	i	przedszkoli	mówił	też	wi-
cestarosta	Andrzej	Pawłowski.	

Projekt	 jest	 skierowany	 do	 przedszkoli		
i	 szkół	 podstawowych,	 gimnazjów	 i	 szkół	
ponadgimnazjalnych	 publicznych	 i	 niepu-
blicznych	 z	 terenu	 powiatu	 ciechanowskiego.	
Wsparciem	 objętych	 zostanie	 500	 nauczycieli		
z	różnych	typów	szkół	i	przedszkoli.	W	realizacji	
wszystkich	działań	uczestniczyć	będzie	szkolny	
organizator	rozwoju	edukacji	(SORE),	który		bę-

dzie	bezpośrednio	współpracować		
z	 placówką	 w	 opracowaniu	 i	 re-
alizacji	 rocznego	 planu	 wspo-
magania.	 Eksperci	 zewnętrzni	
prowadzić	będą		różne	formy	do-
skonalenia.	 Koordynatorzy	 sieci	
zorganizują	 pracę	 zespołów	 na-
uczycieli	na	platformie	 interneto-
wej	i	podczas	spotkań.

Przypomnijmy,	że	umowa	na	
realizację	projektu	została	podpi-
sana	29	stycznia	2013	r.	w	siedzi-
bie	 Ośrodka	 Rozwoju	 Edukacji		
w	 Warszawie.	 Będzie	 on	 reali-
zowany	 od	 stycznia	 2013	 roku	

do	 września	 roku	 2014.	 Jego	 wartość	 to		
1	177	922,87	zł.				

Biuro projektu mieści się w	 Starostwie	
Powiatowym	w	Ciechanowie,	ul.	17	Stycznia	7,	
pok.	16		www.ciechanow.powiat.pl	

Kontakt:	 e-mail:	 projekt@ciechanow.po-
wiat.pl		tel.	23 672	20	56.

Barbara Tokarska-Wójciak

Konferencja inaugurująca projekt
„Doskonalenie szansą na rozwój”

Blisko sto osób, przedstawicieli organów prowadzących, dyrektorów szkół  
i przedszkoli, przedstawicieli samorządów gminnych  z terenu powiatu ciecha-
nowskiego wzięło udział w spotkaniu inaugurującym projekt, które odbyło się 
11 marca 2013 r. w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. Jest to pierwszy tego 
typu projekt edukacyjny realizowany przez Powiat Ciechanowski, który jest jed-
nocześnie pilotażem nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Jest dofinanso-
wany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 
Celem samej konferencji było m.in. pozyskanie różnego typu szkół i przedszkoli 
oraz nauczycieli do udziału w projekcie. 
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Dyskusja nt. rozwoju sieci drogowej 
północnej części obszaru metropolitalnego 

Warszawy

Trwają prace nad aktualizacją „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wojewódz-

twa Mazowieckiego”. Marszałek Adam Struzik oraz wicemarszałek Krzysztof Strzał-

kowski 25 lutego br. spotkali się z przedstawicielami samorządów, zaangażowanych  

w rozwój sieci drogowej północnej części obszaru metropolitalnego Warszawy.

Dyskutowano	głównie	nad	wypracowaniem	
rozwiązań	 dotyczących	 tras	 budzących	 kontro-
wersje	społeczne	–	Legionowskiej	Trasy	Mosto-
wej	(LTM),	Trasy	Olszynki	Grochowskiej	(TOG)	
oraz	 projektowanej	 nowej	 drogi	 wojewódzkiej	
Ciechanów-Nasielsk.	 Marszałek	 Adam	 Struzik	
zaznaczył,	że	realizacja	tych	tras	to	zadanie	waż-
ne	i	perspektywiczne,	a	połączenia	te	w	przyszło-
ści	obsługiwać	będą	 rosnące	zagospodarowanie	
północnej	części	obszaru	metropolitalnego	War-
szawy.

Legionowska	Trasa	Mostowa	(LTM)	–	zwa-
na	 też	 Trasą	 Mostową)	 to	 projektowana	 nowa	
droga	 łącząca	 Łomianki	 z	 gminami	 Jabłon-
na,	 Wieliszew	 i	 Legionowo.	 Przebieg	 tej	 drogi	
został	 zaprojektowany	 kilkadziesiąt	 lat	 temu,		
a	 odpowiednie	 odniesienia	 znalazły	 się	 zarów-

no	w	dokumentach	planowania	przestrzennego	
szczebla	 gminnego,	 jak	 i	 „Planie	 Zagospoda-
rowania	 Przestrzennego	 Województwa	 Mazo-
wieckiego”.	Utrzymywanie	korytarza	dla	plano-
wanej	 trasy	 stało	 się	 jednak	 w	 ostatnim	 czasie	
przedmiotem	 coraz	 liczniejszych	 wystąpień		
i	protestów	osób	prywatnych,	a	 także	samorzą-
dów	 gminnych	 kwestionujących	 wieloletnie	
rezerwowanie	 terenów	 położonych	 w	 tym	 ko-
rytarzu.	Po	podjęciu	w	ubiegłym	roku	prac	nad	
aktualizacją	 „Planu	 Zagospodarowania	 Prze-
strzennego	 Województwa	 Mazowieckiego”,	 Sa-
morząd	 Województwa	 Mazowieckiego	 po	 raz	
kolejny	stał	się	adresatem	licznych	głosów	sprze-
ciwu	 wobec	 realizacji	 tej	 trasy.	 Jednocześnie	
zarządca	dróg	wojewódzkich,	 jakim	 jest	Mazo-

wiecki	Zarząd	Dróg	Wojewódzkich,	podtrzymu-
je	potrzebę	i	wolę	budowy	„Legionowskiej	Trasy	
Mostowej”.

Trasa	 Olszynki	 Grochowskiej	 (TOG)	 od	
dziesięcioleci	 jest	 umieszczana	 w	 regionalnych	
i	miejscowych	planach	zagospodarowania	prze-
strzennego.	Zamierzenie	to	nie	znalazło	się	jednak		
w	 planach	 inwestycyjnych.	 W	 obowiązującym	
„Planie	Zagospodarowania	Przestrzennego	Wo-
jewództwa	 Mazowieckiego”	 planowana	 trasa	
ujęta	 została	 jako	 „postulowany	 korytarz	 drogi	
wysokiej	 klasy”,	 stanowiący	 planowane	 prze-
dłużenie	tej	trasy	w	obszarze	administracyjnym	
Warszawy	 w	 kierunku	 północnym,	 aż	 do	 po-
łączenia	 z	drogą	krajową	S7	w	 rejonie	Nowego	
Dworu	Mazowieckiego	 i	 służący	 usprawnieniu	
połączeń	 ośrodków	 osadniczych	 z	 północnej	

części	 obszaru	 metropolital-
nego	z	Warszawą.	 Jest	 to	 jedna		
z	dróg,	które	napotykają	na	co-
raz	 większe	 sprzeciwy	 społecz-
ne,	 nierzadko	 wspierane	 przez	
władze	 gmin.	 Podobnie	 jak		
w	przypadku	LTM,	podnoszony	
jest	 przede	wszystkim	problem	
wieloletniego	 rezerwowania	 te-
renów	położonych	w	korytarzu	
tej	trasy.

Realizacja połączenia Na-
sielsk-Ciechanów wpisuje się w 
kompleksową poprawę układu 
transportowego północnej czę-
ści obszaru metropolitalnego 
Warszawy oraz północnej czę-
ści województwa mazowiec-
kiego i jest w dużej mierze 
powiązana z budową Trasy 
Olszynki Grochowskiej. Pla-
nowane nowe połączenie dro-

gowe z Nasielska do Ciechanowa znalazło się 
w obowiązującym „Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” 
i jest przedmiotem analiz w ramach odbywają-
cej się aktualizacji dokumentu.

Zdaniem dr Zbigniewa Ptasiewicza – za-
stępcy kierownika Wydziału Rozwoju, Promocji 
i Funduszy Strukturalnych Starostwa Powiato-
wego w Ciechanowie, pojawiła się nowa szansa 
na lepsze skomunikowanie drogowe Ciechano-
wa z Warszawą przez Nasielsk. Potrzebę wybu-
dowania najkrótszego połączenia drogowego 
Ciechanowa jako ośrodka subregionalnego  
z Warszawą, eksponowaną przez wiele lat przez 
samorząd powiatowy, określono w projektach 
dokumentów programowych samorządu woje-

wództwa, tj. „Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 roku” oraz planie zago-
spodarowania przestrzennego województwa.  
W „Strategii Rozwoju Powiatu Ciechanowskie-
go do 2020 roku” przedsięwzięcie to znalazło się  
w grupie działań priorytetowych. - Projekt 
zakłada nadanie odcinkom dróg powiatowych 
pomiędzy Ciechanowem i Nasielskiem statusu 
drogi wojewódzkiej i przebudowanie jej według 
parametrów przewidzianych dla tego typu dróg. 
Należy podkreślić, że przedsięwzięcie to znala-
zło się w pakiecie konsultacyjnym przygotowy-
wanego trzyletniego kontraktu terytorialnego 
samorządu województwa z rządem. Ujęcie tej 
inwestycji w kontrakcie oznaczać będzie współ-
finansowanie jej ze środków województwa  
i rządowych. Zakłada się, że oprócz drogi Cie-
chanów – Nasielsk w kontrakcie może znaleźć 
się również budowa centrum logistycznego wraz  
z drogowo-kolejowym węzłem przesiadkowym  
i bocznica towarowa w Ciechanowie – podkre-
śla Z. Ptasiewicz.. 

 Droga z Ciechanowa do Warszawy 
przez Nasielsk i dalej przez Nowy Dwór Mazo-
wiecki lub Legionowo, jest alternatywnym szla-
kiem drogowym, o ponad dziesięć kilometrów 
krótszym niż droga do Warszawy przez Płońsk. 
Oznaczać to może skrócenie czasu podróży  
o około 15-20 minut. 

 Realizacja tych projektów może  
w istotny sposób wzmocnić pozycję Ciechano-
wa jako ośrodka subregionalnego, stanowiąc 
istotny czynnik społeczno-gospodarczego roz-
woju powiatu ciechanowskiego.

	 Podczas	 lutowego	 spotkania	w	War-
szawie	 licznie	 przybyli	 przedstawiciele	 gmin		
i	 powiatów	 przedstawili	 swoje	 stanowiska,	
wspierając	 budowę	 tras	 w	 dotychczasowym	
przebiegu,	 bądź	 proponując	 nowe	 rozwiąza-
nia,	 jak	 np.	 odsunięcie	 Legionowskiej	 Trasy	
Mostowej	 w	 dół	 Wisły	 w	 kierunku	 Nowego	
Dworu	Mazowieckiego	czy	głęboką	moderni-
zację	drogi	wojewódzkiej	nr	631	przed	rozpo-
częciem	 realizacji	 Trasy	 Olszynki	 Grochow-
skiej.

Ustalono	też	powołanie	dwóch	zespół	ro-
boczych,	złożonych	z	przedstawicieli	zaintere-
sowanych	samorządów,	instytucji	oraz	organi-
zacji	 społecznych	 zaangażowanych	 w	 rozwój	
sieci	 drogowej	 północnej	 części	 obszaru	 me-
tropolitalnego	Warszawy,	których	celem	będzie	
wypracowanie	 jednolitego	 stanowiska	 co	 do	
przebiegu	 LTM	 i	 TOG.	 Przyjęte	 rozwiązania	
zostaną	 następnie	 umieszczone	 w	 dokumen-
tach	 strategicznych	 województwa	 mazowiec-
kiego.

W	 spotkaniu	 ze	 strony	 powiatu	 ciecha-
nowskiego	 uczestniczyli:	 zastępca	 kierownika	
Wydziału	Rozwoju,	Promocji	i	Funduszy	Struk-
turalnych	Zbigniew	Ptasiewicz	 i	 kierownik	Po-
wiatowego	Zarządu	Dróg	w	Ciechanowie	 Józef	
Borkowski.	

Barbara Tokarska-Wójciak

Ulica Sońska w Ciechanowie może w przyszłości stać się elementem 
nowej drogi prowadzącej z Ciechanowa do Warszawy
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Dotacje na kulturę i sport przyznane!
Wykaz podmiotów, które otrzymują wsparcie finansowe 

na realizację zadań publicznych w powiecie ciechanowskim w 2013 roku.

Zadanie nr 1   

Organizacja	imprez	i	zawodów	
sportowych	dla	dzieci	
i	młodzieży	w	ramach	„Igrzysk	
młodzieży	szkolnej”

 l.p Podmiot Nazwa zadania Kwota dotacji

1. Szkolny Związek 
Sportowy 
„Ziemia Ciechanowska”

Igrzyska	Młodzieży	Szkolnej 24	000	zł.

Suma                   24 000 zł.

Zadanie nr 2

Szkolenie	sportowe	dzieci		
i	młodzieży	szkolnej	
w	sportach	indywidualnych	
i	zespołowych.

2. CLKS Mazovia Zgrupowanie	sportowe	w	podnoszeniu	
ciężarów

8	000	zł.

3. Klub Pływacki Ciechanów Szkolenie	i	udział	w	zawodach	
w	 ramach	 ogólnopolskiego	 współza-
wodnictwa	dzieci	i	młodzieży

2	000	zł.

4. MUKS Czarni Regimin Szkolenie	dzieci	i	młodzieży	uzdolnio-
nej	 sportowo,	 upowszechnianie	 spor-
tu	szkolnego	w	zakresie	piłki	ręcznej	i	
boksu

4	000	zł.

5. UKS Opia 2008 Szkolenie	sportowe	dzieci	 i	młodzieży		
w	piłkę	siatkową

7	000	zł.

Suma                    21 000 zł.

Zadanie nr 3 

Organizacja	imprez	i	zawodów	
sportowych	o	zasięgu	lokalnym,			
regionalnym,	ogólnopolskim		
i	międzynarodowym	
służącym	promocji		
powiatu	ciechanowskiego.

6. MPKS Orka Zawody	 pływackie	 o	 puchar	 Starosty	
Ciechanowskiego

4	000	zł.

7. MUKS Czarni Regimin Organizacja	V	Ogólnopolskiego
	Turnieju	Bokserskiego

1	700	zł.

8. CLKS Mazovia Międzynarodowy	Drużynowy	Memo-
riał	Andrzeja	Matusiaka		w	podnosze-
niu	ciężarów

7	600	zł.

9. PCK Zorganizowanie	zawodów	strzeleckich		
PCK	o	zasięgu		regionalnym	promują-
cych	powiat	ciechanowski

900	zł.

Suma                    14 200 zł.

Zadanie nr 4 

Imprezy	sportowe	o	charakterze	
masowym		organizowane	przez	
stowarzyszenia	sportowe	dla	
mieszkańców	powiatu.

10. CLKS Mazovia Turniej	Ciężarowy	
„Ciężary	dla	wszystkich”

1	000	zł.	

Suma                    1 000zł.

                
c.d. str.6

W zakresie sportu:
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Uchwała Nr 22/2013
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego

z dnia 12 marca 2013 roku
w	sprawie:	wyboru ofert dotyczących realizacji zadań publicznych 
powiatu ciechanowskiego w zakresie kultury i sportu w 2013 roku 
i udzielenia dotacji podmiotom, których oferty zostały wybrane.

Na	 podstawie	 art.	 4	 ust.1	 pkt.	 22,	 ustawy	 z	 dnia	 5	 czerwca	
1998	 r.	 o	 samorządzie	powiatowym	 (Dz.	U.	 z	 2001	 r.	Nr	142,	
poz.	1592	ze	zm.)	oraz	art.	15	ustawy	z	dnia	24	kwietnia	2003	r.		
o	 działalności	 pożytku	 publicznego	 i	 o	 wolontariacie	 (Dz.	 U.		
z	2010	r.	Nr	234,	poz.	1536	ze	zm.)	Zarząd	Powiatu		uchwala	co	
następuje:

§	1
W	wyniku	przeprowadzonego	konkursu	ofert,	dotyczącego	re-
alizacji	zadań	publicznych	w	powiecie	ciechanowskim	w	zakre-
sie	kultury	i	sportu	w	2013	roku	wybiera	się,	oferty	podmiotów	
wymienionych	w	wykazie,	stanowiącym	załącznik		do	uchwały.

§	2
1.	Podmiotom,	o	których	mowa	w	załączniku		do	uchwały,	przy-
znaje	się	dotację	na	wsparcie	realizacji	zadań	z	zakresu		kul-
tury		i	sportu.

2.	Łączna	kwota	udzielonych	dotacji	wynosi	:
w	zakresie	kultury				–		36	450	zł.
w	zakresie		sportu			-			60	200	zł.

3.	 Środki,	 o	 których	 mowa	 w	 ust.	 2,	 zostały	 zaplanowane		
w	budżecie	powiatu	 ciechanowskiego	na	 rok	2013	w	dziale	
921,	rozdział	92195	§	2820	oraz
w	dziale	926,	rozdział	92695	§	2820.

§	3
Szczegółowe	 warunki	 realizacji	 dotacji	 zostaną	 określone		
w	 umowach	 indywidualnych	 zawartych	 z	 podmiotami,		
o	których	mowa	w	załączniku		do	uchwały.

§	4
Wykonanie	uchwały	powierza	się	Przewodniczącemu	Zarządu	
Powiatu.
Uchwała	wchodzi	w	życie	z	dniem	podjęcia.

Członkowie	Zarządu	Powiatu:
1.		Sławomir	Morawski	–	Starosta	Ciechanowski
2.		Andrzej	Pawłowski		–	Wicestarosta														
3.		Włodzimierz	Fetliński		-	Członek		Zarządu							
4.		Wojciech	Rykowski		-	Członek	Zarządu							
5.		Jacek	Stachiewicz		-	Członek	Zarządu							

Red.

Wykaz podmiotów, które otrzymują wsparcie finansowe na realizację 
zadań publicznych w powiecie ciechanowskim w 2013 roku.

Zadanie nr 1   

Organizowanie	festiwali,	
pokazów,	spektakli,	
koncertów,	konferencji,	
prelekcji,	wykładów,	
warsztatów	i	wystaw.	

l.p Podmiot Nazwa zadania Kwota 
dotacji

1. Polskie Towarzystwo Schronisk 
Młodzieżowych

XIV	Regionalny	Przegląd	Piosenki	
Turystycznej

4	500	zł.

2. Związek Literatów na Mazowszu XVII	Ciechanowska	Jesień	Poezji 7	000	zł.

3. Stowarzyszenie Pracy Twórczej VIII	Ogólnopolski	Plener	Malarski 2	000	zł.

4. Akcja Katolicka parafii
pw. św. Józefa

Podążaj	ich	śladem	Błogosławieni	
Polacy	XXI	wieku.	Projekt	
edukacyjno	-	ewangelizacyjny

2	950	zł.

5. Stowarzyszenie Ludowego Zespołu 
Artystycznego „Ciechanów” 

Ludowy	Zespół	Artystyczny	
Ciechanów	na	Kurpiowszczyźnie

4	500	zł.

Suma                   20 950 zł.

W zakresie kultury:

Zadanie nr 2   

Wydawanie	książek	i	publikacji	
poświęconych	tradycji,	kulturze	
lub	historii	ziemi	ciechanowskiej	
i	jej	mieszkańców	służących	
edukacji	publicznej.

6. Związek Literatów na Mazowszu Wydawnictwo	 XV	 Ciechanowski	
Zeszyt	Literacki

7	000	zł.

7. Towarzystwo Miłośników 
Opinogóry  

Publikacja	poświęcona	jubileuszowi	
zespołu	Melodia

2	500	zł.

8. Towarzystwo Miłośników  Ziemi 
Ciechanowskiej

Wydanie	 książki	 	 Kazimierza	 Bo-
bińskiego	pt.	„Tak	żyli	 	nasi	przod-
kowie”

6	000	zł.

Suma                   15 500 zł.



Głównym	 organizatorem	 uroczystości,	
odbywających	się	w	powiecie	ciechanowskim	
był	starosta	Sławomir	Morawski.	-	Ustanowio-
ny w 2011 r. przez parlament RP, w hołdzie bo-
haterom antykomunistycznego podziemia - Na-
rodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
jest nowym świętem. Doceniamy w ten sposób 
wszystkich tych, którzy począwszy od 1939 roku 
walczyli o wolną Polskę, a o części z nich zapo-
mniano w Polsce powojennej. Dotyczy to głów-
nie żołnierzy AK i NSZ. Cieszę się, że  Dzień Pa-
mięci „Żołnierzy Wyklętych” powoli wpisuje się  
w kalendarz obchodów patriotycznych w na-
szym kraju i cieszę się, że mogłem patronować 
tym obchodom na ziemi ciechanowskiej	–	po-
wiedział	po	uroczystościach	starosta	Sławomir	
Morawski.

W	 wieczornym	 apelu	 wzięli	 udział	 m.in:	
kombatanci,	 harcerze,	 członkowie	 grup	 parami-
litarnych,	uczniowie	ciechanowskich	szkół,	parla-
mentarzyści,	w	tym	poseł	Prawa	i	Sprawiedliwości	
Robert	Kołakowski,	 dyrektor	 ciechanowskiej	 de-
legatury	Mazowieckiego	Urzędu	Wojewódzkiego	
Grzegorz	Wróblewski,	wicestarosta	Andrzej	Paw-
łowski,	radny	wojewódzki	Benedykt	Pszczółkow-
ski,	wiceprezydent	Ciechanowa	Ewa	Gładysz	oraz	
radni	powiatowi	i	miejscy,	przewodniczący	Rady	
Miasta	 Mariusz	 Stawicki,	 rektor	 PWSZ	 Leszek	
Zygner,	kanclerz	uczelni	Piotr	Wójcik	oraz	miesz-
kańcy	miasta	i	media.
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Dodajmy	 jeszcze,	 że	 kombatanci	 z	 Ciecha-
nowa	wystąpili	 z	pismem,	aby	 imieniem	Żołnie-
rzy	Wyklętych	nazwać	jedno	z	rond	w	budowanej	
właśnie	pętli	miejskiej.	

Wieczorem	 w	 Kawiarni	 Artystycznej	 Po-
wiatowego	 Centrum	 Kultury	 i	 Sztuki	 odbył	 się	
spektakl	Teatru	Nie Teraz z	Tarnowa	–	„Wyklęci”.	
Przedstawienie	 zgromadziło	 pełną	 salę	 widzów.	
PCKiSz	już	po	raz	drugi,	jako	powiatowa	jednost-
ka	kultury,	włączyła	 się	w	obchody	Dnia	Pamię-
ci.	-	Ważne, że obchody się rozwijają -	uważa	p.o	
dyrektora	 dr	 Teresa	 Kaczorowska.	 –	 W różnych 
miejscowościach włączają się w nie władze sa-
morządowe, organizacje, są marsze, inscenizacje, 
filmy, nawet rajdy samochodowe –	 podkreśliła	
dyrektor	 Kaczorowska.	W	 2012	 roku	 w	 PCKiSz	
miał	miejsce	wykład	o	żołnierzach	wyklętych	oraz	
wyświetlone	zostały	dwa	dokumentalne	filmy	i	re-
transmisja	koncertu	zespołu	De	Press.	

W	2013	roku	udało	się	zaprosić	teatr	ze	spek-
taklem.	Reżyser	spektaklu	Tomasz	Żak	w	rozmo-

wie	na	antenie	Katolickiego	Radia	Ciechanów	za-
znaczył,	 że	nie	ma	w	Polsce	miejscowości,	 która	
w	 tej	 czy	 innej	 formie	nie	 chciałaby	 tego	 tematu	
dotknąć	i	upamiętnić.	- Nie wszyscy są zgodni, co 
do zasług żołnierzy wyklętych, podziały w ocenie 
tamtych czasów są nadal widoczne -	mówił.	Reży-
ser	uważa	jednak,	że	jest	to	tak	ważny	temat,	że	nie	
można	go	pominąć,	a	mówienie		przez	sztukę	jest	
czymś	bardzo	cennym.	

Teatr Nie Teraz (TNT)	 działa	 w	 Tarnowie,		
od	1980	roku,	reprezentując	ruch	polskiej	alterna-

tywy	artystycznej.	W	latach	80.	TNT	
był	 związany	 z	 opozycyjną	 sceną	
teatru	 politycznego.	 Twórcy	 TNT		
w	 roku	 2000,	 jako	 pierwsi	 w	 Pol-
sce,	 stworzyli	 spektakl	 teatralny	 o	
Armii	Krajowej	(„Na	Etapie”),	czyli	
o	 ludziach,	 którzy	 z	 bronią	w	 ręku	
walczyli	 przeciwko	 komunistycz-
nemu	 zniewoleniu	 kraju.	 Do	 tej	
tematyki	 Teatr	wrócił	 po	 12	 latach	
spektaklem	 „Wyklęci”,	 w	 reżyserii	
założyciela	 i	dyrektora	TNT	Toma-
sza	 A.	 Żaka	 (premiera	 w	 murach	
Aresztu	 Śledczego	 Warszawa-Mo-
kotów,	 2012).	 Spektakl	 został	 wy-
różniony	 jako	 jeden	 z	 najlepszych	
w	Polsce	przez	miesięcznik	 „Teatr”,	
gdzie	pisano:	„Wyklęci”	[…]	to	po-

łączenie	 wysublimowanego	 dzieła	 teatralnego		
z	 dokumentem.	 Spektakl	 doskonały	 artystycznie		
i	wysmakowany	estetycznie,	o	poetyckiej	narracji,	
mimo	 wstrząsającego	 tematu.	 Ma	 ogromny	 wy-
miar	historyczno-polityczny.	Daje	wzorce	o	trwa-
łej	wartości.”

Dodajmy	 jeszcze,	 iż	 w	 przeddzień	 Narodo-
wego	 Dnia	 Pamięci	 „Żołnierzy	Wyklętych”	 Pre-
zydent	RP	Bronisław	Komorowski	wręczył	po	raz	
pierwszy	Ordery	Krzyża	Niepodległości.	 Były	 to	
odznaczenia	za	wybitne	zasługi	poniesione	w	wal-
ce	z	bronią	w	ręku	o	suwerenność	i	niepodległość	
Państwa	Polskiego	w	latach	1939-1956.

Barbara Tokarska-Wójciak 

Powojenna konspiracja niepodległościowa 
była jedną z najliczniejszych form zorganizowa-
nego oporu społeczeństwa polskiego wobec narzu-
conej władzy. W 1945 roku, w czasie największej 
aktywności zbrojnego podziemia, działało w nim 
bezpośrednio 150-200 tysięcy konspiratorów. 20 
tysięcy z nich walczyło w oddziałach partyzanc-
kich. Resztę stanowili ludzie zapewniający apro-
wizację, wywiad, schronienie i łączność. Data 
Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
upamiętnia rocznicę stracenia z rąk funkcjona-
riuszy Urzędu Bezpieczeństwa kierownictwa IV 
komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. 
1 marca 1951 r. szefowie IV Zarządu Głównego 
ppłk Łukasz Ciepliński, mjr Adam Lazarowicz, 
por. Józef Rzepka, kpt. Franciszek Błażej, por. Józef 
Batory, Karol Chmiel i mjr Mieczysław Kawalec 
ponieśli śmierć w stołecznym więzieniu przy ul. 
Rakowieckiej. Ostatni partyzant czyli Józef Fran-
czak zginął w walce, w październiku 1963 roku.

Fotoreportaż z obchodów 
prezentujemy na stronie 10

W hołdzie zamordowanym
żołnierzom podziemia

1 marca br., już po raz trzeci, obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy  
Wyklętych”. Przed tablicą pamiątkową poświęconą ofiarom reżimu komunistycznego, 
więzionym, torturowanym i pomordowanym w gmachu przy obecnej ul. 11. Pułku Uła-
nów Legionowych złożono kwiaty, zapalono znicze i oddano hołd wszystkim pomordowa-
nym. Kpt. Marcin Dominiak odczytał Apel Poległych, w którym wymienił nazwiska „Wy-
klętych” na ziemi ciechanowskiej. Modlitwę za spokój ich dusz poprowadził proboszcz 
parafii farnej ks. kanonik Zbigniew Adamkowski. W wieczornej scenerii obchody święta 
wprowadzały nas w szczególny nastrój. 
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tu,	koncepcje	plakatu	zawierającego	hasło	kampanii,	
propozycje	strony	WWW	dedykowanej	kampanii.	

Uczniowie	ZS	nr	3	swoje	działania	rozpoczęli	od	
przeprowadzenia	ankiety	w	szkole	i	zebranie	podpi-
sów	pod	deklaracją	„Zachęcę	jedną	osobę	do	wzięcia	
udziału	 w	 badaniach	 profilaktycznych”.	 Następnie	
przeprowadzili	szereg	prezentacji	i	prelekcji	na	temat	

czerniaka	 skóry	 dla	 uczniów	 swojej	 szkoły	 i	 Spo-
łecznego	Gimnazjum	STO.	Tworzyli	plakaty,	ulotki,	
kontaktowali	 się	 z	 lokalnymi	 mediami,	 portalami	
internetowymi	oraz	prowadzili	swojego	fane	page	na	
faceboook.pl.			

Red.

Z życia szkół ponadgimnazjalnych

Program	 konkursu	 realizowany	 jest	 cyklicznie.	
Każda	edycja	„dedykowana”	jest	innemu	nowotworo-
wi.	Tegoroczna	dotyczy	walki	z	czerniakiem.	W	ogól-
nopolskim	konkursie	bierze	udział	 556	 szkół,	nasza	
szkoła	zapisała	się	jako	528.	

W	pierwszym	etapie	młodzież	prowadzi	działa-
nia	w	 rejonach,	 zachęcające	 społeczność	 lokalną	do	
badań	profilaktycznych.	Najbardziej	aktywne	zespo-
ły	 zostaną	 zaproszone	 do	 II	 etapu	 i	 wezmą	 udział		

Mam Haka na Raka

Uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica, przystąpili do 6 edycji 
ogólnopolskiego konkursu „Mam Haka na Raka”. 27 lutego z transparentami 
przemaszerowali ulicą Warszawską, rozdawali przechodniom ulotki, mówiące  
o zagrożeniu nowotworem czerniaka. W akcję zaangażował się pięcioosobowy  
zespół uczniów klasy pierwszej LO, pod opieką nauczycielki biologii Małgorzaty  
Zadrożnej-Ulatowskiej. Celem całego konkursu jest kształtowanie prozdrowot-
nych postaw poprzez umiejętną edukację i oswajanie młodzieży z tematyką chorób 
nowotworowych oraz aktywizowanie i zachęcanie młodych ludzi do prowadzenia 
działań profilaktycznych wśród lokalnej społeczności.

w	warsztatach	kreatywnych	online.	Podczas	warszta-
tów	młodzież	weźmie	udział	w	wykładach	przygoto-
wanych	przez	specjalistów	ze	świata	reklamy,	marke-
tingu	społecznego	oraz	lekarza	onkologa.	Za	zadanie	
będzie	 miała	 przesłać	 projekty:	 szczegółowy	 opis	
głównej	 koncepcji	 z	uwzględnieniem	celów	kampa-
nii,	 hasło	 kampanii,	 scenariusz	 spotu	 telewizyjnego	
wraz	z	amatorską	wersją	propozycji	spotu	radiowego,	
tekst	lektora	wraz	z	amatorską	wersją	propozycji	spo-

Mariusz Wierzbicki - uczeń IV klasy Techni-
kum nr 4 w Ciechanowie odniósł duży sukces 
podczas eliminacji okręgowych  XXVI Olimpia-
dy Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, które 
odbywały się 3 marca 2013 r. w Zespole Szkół 
Architektoniczno- Budowlanych w Warszawie  
i zakwalifikował się do do eliminacji central-
nych.

W	tegorocznych	eliminacjach	okręgowych	bra-
ło	udział	82	zawodników	z	województwa	mazowiec-
kiego	i	części	województwa	łódzkiego.

Zespół	 Szkół	 Technicznych	 reprezentowało	
trzech	 uczniów	 z	 klasy	 III	 technikum:	 Artur	 Mo-
rawski,	 Damian	 Klonowski,	 Andrzej	 Rogalski	 oraz	
dwóch	z	klasy	IV:	Mariusz	Wierzbicki	i	Daniel	Dłu-
gokęcki.	 Ich	uczestnictwo	 zakończyło	 się	 sukcesem.	
Mariusz	Wierzbicki	 z	 klasy	 IV	TBM,	wykazując	 się	

wiedzą	 i	 umiejętnościami	 budowlanymi	 wykra-
czającymi	 daleko	 poza	 program	 szkoły	 średniej,	
zajął	10.	miejsce	i	zakwalifikował	się	do	eliminacji	
centralnych,	które	odbędą	się	w	Nowym	Sączu.	

Będzie	o	co	walczyć.	Laureaci	i	finaliści	Olim-
piady	zostaną	zwolnieni	z	części	pisemnej	egzami-
nu	potwierdzającego	kwalifikacje	zawodowe.	

Nie	był	 to	pierwszy	sukces	uczniów	szkoły		
w	tej	olimpiadzie.	Każdego	roku	uczniowie	tech-
nikum	 budowlanego	 uczestniczą	 	 w	 Olimpiadzie	
Wiedzy	i	Umiejętności	Budowlanych	i	osiągają	do-
bre	wyniki	indywidualnie	i	jako	szkoła.

Olimpiada	 Wiedzy	 i	 Umiejętności	 Budowla-
nych	 jest	 organizowana	 od	 roku	 1987	 przez	 Wy-
dział	Inżynierii	Lądowej	Politechniki	Warszawskiej.	
Tematyka	 Olimpiady	 obejmuje	 pogłębioną	 wiedzę	
teoretyczną	 i	 umiejętności	 praktyczne	 z	 zakresu	
przedmiotów	 zawodowych,	 a	 także	 przedmiotów	

ogólnokształcących,	wspierających	kształcenie	zawo-
dowe-	matematykę,	fizykę,	chemię.	Najważniejszymi	
celami	edukacyjnymi	przedsięwzięcia	jest	rozwijanie	
wśród	 młodzieży	 zainteresowania	 budownictwem	
oraz	przygotowanie	uczniów	do	dalszego	kształcenia	
na	kierunkach	budowlanych	szkół	wyższych.

Red.

Mariusz Wierzbicki tuż przed rozpoczęciem 
zmagań konkursowych

Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
znów na podium
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Świątecznie na kiermaszu WTZ

6 marca br.  w małej sali konferencyj-
nej Szpitala Wojewódzkiego w Ciecha-
nowie odbył się wielkanocny kiermasz 
prac uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej, działającego w Ciechano-
wie przy MUSI NOVUM Spółka z o. 
o. w Żyrardowie. Prace uczestników 
cieszyły się dużym zainteresowaniem 
kupujących. Takie kiermasze WTZ 
przygotowuje od wielu lat.

BTW

Z	 okazji	Międzynarodowego	Dnia	Ko-
biet,	w	niedzielę	10	marca	o	godz.	16.00,	
w	Powiatowym	Centrum	Kultury	i	Sztu-
ki	im.	Marii	Konopnickiej	w	Ciechano-
wie	odbył	się	koncert	„Na	kobiecą	nutę”.	
Został	 on	 zorganizowany	 z	 oka-
zji	 Międzynarodowego	 Dnia	 Kobiet.		
Na	 scenie	 sali	 widowiskowej	 wystąpili:	
-	Ludowy	Zespół	Artystyczny	
Ciechanów,

-	Mały	Ciechanów,	
-	Kapela	LZA	Ciechanów,
a	gościnnie	wzięli	udział:	

-	Krzysztof	Łyziński	
-	ks.	Grzegorz	Walczak.	
Koncert	poprowadzili:	Małgorzata	
Kaczorek	(w	roli	Małgorzaty)	i	Andrzej	
Żukowski	(Jędrek).

Red.

Koncert adresowany Paniom

Foto: Archiwum PCKiSz
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