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Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie  
przejdzie termomodernizację

Podpisanie umowy o dofinanso-
wanie projektu w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-2020 
odbyło się 23 lutego br. przy ul. Oryl-
skiej 9. Szkoła zmieni swój wygląd już 
w tym roku. Dofinansowanie do inwe-
stycji wyniesie 1,3 mln zł. Cały koszt 
zadania to 1, 7 mln zł. Termomoderni-
zacja obejmie budynek główny szko-
ły i warsztatowy (razem 4,7 tys. m2).                                                                           
Więcej str.6-7

Przed nami Święta Wielkiej Nocy!
Z tej okazji,
Wszystkim Mieszkańcom Powiatu Ciechanowskiego 
życzymy  zdrowych, rodzinnych świąt 
w atmosferze domowego ciepła, budzącej się wiosny
i nadziei na dobry rok

Sławomir Morawski - Starosta Ciechanowski
Andrzej Pawłowski - Wicestarosta

Zbigniew Gutowski - Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego

Symboliczne podpisanie czeku na dofinansowanie inwestycji
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21 lutego – Gościem wieczoru w Kawiarni Artystycz-
nej PCKiSz był Marek Janusz Piotrowski, poeta, publicysta,  
archeolog. W ramach cyklu „Zamyślenia przy pomniku sta-
rych fotografii”, przeniósł słuchaczy w świat przedwojennego 
Ciechanowa. Autor posiada niezwykłą umiejętność malowania 
słowem. Dzięki Jego tekstom czarno-białe fotografie zaczynają 
żyć, widzimy kolory, słyszymy dźwięki, niemalże czujemy zapa-
chy. Zgromadzona publiczność wysłuchała zaprezentowanych 
tekstów z wielkim zainteresowaniem. Artysta i historyk zapo-
wiedział wydanie  tomiku  opisującego  dawny Ciechanów. Było 
to pierwsze spotkanie w ramach literackiego cyklu, współorga-
nizowanego ze Związkiem Literatów na Mazowszu.

22 lutego - W Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciecha-
nowie  odbyła się inauguracja Akademii Niepodległości, oraz 
wykład pt: ”Socjalistyczna Irredenta – Walka Józefa Piłsudskie-
go o niepodległość w latach 1904-1908”, który wygłosił dr hab. 
Piotr Szlanta z Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie zorga-
nizowane zostało przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej 
w Warszawie i Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 
w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości 
przez Rzeczpospolitą Polską.

10 marca - W Kawiarni Artystycznej odbył się recital „Mia-
sto Kobiet”, w wykonaniu Teatru „Rozmyty Kontrast”.  W sztu-
ce poruszone zostały kwestie relacji damsko-męskich, prac do-

mowych oraz tego, jaka powinna być dama, a wszystko zostało  
podane w lekkiej i dowcipnej formie. Usłyszeliśmy takie piosen-
ki jak: „Song sprzątaczki”, „Ech Mała” czy „Damą być”. Występ 
uświetnili aktorzy teatru, którzy wystąpili w krótkiej scence 
kabaretowej zamieniając się na chwilę w kobiety.  Zachwycona 
publiczność nagrodziła aktorów owacjami na stojąco i poprosiła 
o bis. W spektaklu wzięli udział: Adrianna Betlińska, Małgorza-
ta Klimczak, Edyta Szwejkowska, Bartosz Czarnomski, Kamil 
Szczyglak, Mikołaj Zelech. Akompaniament Robert Pałka.

Ciechanów pożegnał ś.p. Bogdana Zbyszyńskiego
Ósmego marca br. zmarł Bogdan Zbyszyński – lekarz 

medycyny, kardiolog, wieloletni ordynator oddziału Kardio-
logicznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, były 
radny powiatowy III kadencji Rady Powiatu Ciechanowskie-
go w latach 2006-2010.

Uroczystości pogrzebowe śp. Bogdana Zbyszyńskiego 
odbyły się 10 marca br. w parafii św. Tekli (kościół Klasz-
torek). Lekarz spoczął w grobie rodzinnym na cmentarzu  
Komunalnym w Ciechanowie.

Wydarzyło się:

Spotkanie z gościem dr P. Szlantą prowadziła dr B. Umińska. Foto: 
Archiwum MSzM w Ciechanowie

Młodzi artyści z teatru „Rozmyty Kontrast” już od 5 lat bawią publicz-
ność, prezentując sztuki dramatyczne i komedie. Foto: Archiwum 
PCKiSz

Marek Piotrowski to nie tylko znany archeolog, ale także pisarz i kabare-
ciarz. Foto: Archiwum PCKiSz

Na zdjęciu – pierwszy z lewej – radny Bogdan Zbyszyński.  
Fotografia pochodzi z sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego z 2010 r. 
Foto: Barbara Tokarska-Wójciak

SŁOWNIK POLSKO-POLSKI
Start-up
To tworzona oraz zarządzana przez zespół ludzi nowa inwesty-
cja. Bazuje na potrzebach konsumenckich, a odróżnia się ją od 
zwykłej firmy przede wszystkim świeżością i innowacyjnością.
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Ksiądz biskup po-
prowadził modlitwę  
w miejscowej kaplicy  
i odwiedził chorych  
w ich mieszkaniach. 
Szczególnie zaintereso-
wał się pracą działu opie-
ki i terapii DPS, gdzie 
podziwiał sale terapeu-
tyczne z ekspozycją prac 
wykonywanych przez 

Nowy samochód dla „Kombatanta”  
i wizyta biskupa płockiego w DPS 

„
„

Drugi dzień marca br. mieszkańcy i pracownicy Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” zaczęli 
od wizyty księdza biskupa Piotra Libery. Kapłan diecezji spotkał się z mieszkańcami oraz poświęcił 
nowy samochód do przewozu osób niepełnosprawnych.

Zakup samochodu typu bus był możliwy dzięki Państwowemu 
Funduszowi Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, w ramach 
programu pn. „Wyrównywania różnic miedzy regionami III”, 
obszar D – likwidacja barier transportowych. 

65.305 zł 
środków własnych przeznaczył 

samorząd powiatowy  
do zakupu busa

137.965 zł  
kosztował nowy samochód 

do przewozu osób 
niepełnosprawnych

72.660 zł 
do zakupu dołożył  

PFRON  

Zakup samochodu był konieczny, gdyż poprzedni  
z 2005 roku, w wyniku intensywnej eksploatacji 
po prostu się zużył i często musiał być remonto-
wany. Bardzo nam zależało, aby niepełnospraw-
ni mieszkańcy „Kombatanta” mogli bezpiecznie 
i komfortowo korzystać z nowego pojazdu – po-
wiedział Samorządowcowi Dariusz Marchlewski 
– dyrektor DPS „Kombatant”

Powitanie gościa w progach domu pomocy społecznej przez mieszkań-
ców i dyrektora jednostki

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Jak zdobyć środki unijne? Spotkanie w Starostwie Powiatowym  
 Spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych z terenu 

powiatu ciechanowskiego odbyło się 23 lutego 2018 r.  w  Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. 
Przybyło na nie ponad 30 osób. Podczas spotkania organizacje otrzymały informacje o możliwo-
ściach pozyskania środków finansowych dla osób niepełnosprawnych z PFRON i budżetu woje-
wództwa mazowieckiego na rok 2018. 

 Informacje o możliwościach zdobycia dotacji przybliżył Mi-
chał Bury - pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckie-
go do spraw Osób Niepełnosprawnych, jednocześnie pracownik 
Mazowieckiego Centrum Pomocy Społecznej w Warszawie .

Oprócz przedstawicieli organizacji pozarządowych w spo-
tkaniu uczestniczyła reprezentacja Powiatowej Społecznej Rady 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych, działającej przy staroście 
ciechanowskim.

Spotkanie zorganizowała Jolanta Przybyłowska pełnomoc-
nik starosty ds. osób niepełnosprawnych

Zainteresowanie było bardzo duże, po spotkaniu można było 
indywidualnie omówić problemy związane z pisaniem projek-
tów konkursowych. 

Wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie 
powiatu ciechanowskiego, które mają priorytetowe zadania pu-
bliczne w obszarze „Działalność na rzecz osób niepełnospraw-
nych” mogą składać wnioski. Zapraszamy na strony internetowe 
MCPS, aby na bieżąco analizować wszystkie oferty konkursowe.

Red.

http://www.mcps.com.pl 
pod tym adresem można znaleźć informacje  
o dotacjach dla organizacji pozarządowych

Spotkanie dla organizacji pozarządowych w starostwie Powiatowym  
w Ciechanowie

mieszkańców „Kombatanta”. Jednym z punktów wizyty było 
wspólne śpiewanie. Mieszkańcy i pracownicy w zgodnym chó-
rze, przy akompaniamencie parafialnego organisty wykonywali 
pieśni postne i inne, bliskie melodycznie sercu wiernych, jak 
„Barka” czy „Czarna Madonna”. 

Na zakończenie wizyty biskup Piotr poświęcił właśnie zaku-
piony bus przeznaczony dla osób niepełnosprawnych.

O zakupie nowego pojazdu zdecydował Zarząd Powiatu Cie-
chanowskiego, a pojazd przyjechał do DPS 26 lutego br.  

S. Kęsik, BTW

Nowy bus będzie służył DPS m.in. do 
przewożenia osób niepełnosprawnych



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www.ciechanow.powiat.pl

Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie

Szefowie zarządów powiatów zapoznali się z sytuacją prawną 
w związku z likwidacją komunikacji autobusowej.

Starostowie wyjdą z propozycją do prywatnych przewoźni-
ków, aby ci określili się, czy są zainteresowani współpracą z sa-
morządami w kwestii organizacji przejazdów dla mieszkańców. 
Musimy zatem poczekać na ich odpowiedź.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o transporcie pu-
blicznym, transport na swoich terenach mają  zapewnić gminy, 
powiaty i samorząd wojewódzki. Do najbliższych rozmów zosta-
nie zaproszony więc przedstawiciel marszałka województwa ma-
zowieckiego. Nie wiemy, kiedy odbędzie się kolejne spotkanie, 
tego dzisiaj samorządowcy nie ustalili.

Przypomnijmy, że Grupa Mobilis, spółka PKS Ciechanów 
zostanie zlikwidowana z końcem czerwca br. Głównym powo-
dem podjęcia takiej decyzji jest trudna sytuacja rynkowa oraz 
drastycznie, z roku na rok, malejąca liczba pasażerów, którzy 
regularnie korzystają z usług regionalnej komunikacji autobuso-
wej. Uchwałę o rozwiązaniu spółki podjęło Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie Akcjonariuszy PKS w Ciechanowie S.A. we wto-
rek, 6 marca br.

BTW

Do Państwa domu dzwoni osoba, 
która przedstawia się jako przedsta-
wiciel dotychczasowego dostawcy 
prądu, gazu lub operatora telefonicz-
nego. Osoba ta twierdzi, że dzwoni w 
sprawie przedłużenia umowy, podpi-
sania aneksu lub proponuje atrakcyj-
ną ofertę promocyjną. Co robić?

W rzeczywistości osoba, która 
dzwoni kontaktuje się z Państwem w 
imieniu innego przedsiębiorcy, czego 
możecie nie być świadomi. Jeżeli pod-
piszą Państwo umowę, może to ozna-
czać zmianę operatora i nową umowę.

Przychodzi do Państwa kurier, który rzekomo ma dla 
was bezpłatną przesyłkę i przedkłada Państwu dokumen-
ty do podpisania. 

Jeżeli podpiszecie dokumenty, może to oznaczać podpisanie 
nowej umowy. 

Do Państwa domu przychodzi osoba, która twierdzi, 
że spisuje liczniki lub wymienia urządzenia, np. liczniki, 
piecyki gazowe, aparaty telefoniczne i prosi Was o podpi-
sanie dokumentu. 

Jeśli podpiszą Państwo dokumenty, które nie są w rzeczywi-
stości protokołem, może to oznaczać podpisanie nowej umowy.

Red.

Starostowie trzech powiatów rozmawiali  
o zapewnieniu przewozów dla mieszkańców

Rzecznik konsumenta radzi

Jest to związane z  decyzją spółki PKS Ciechanów o jej likwidacji. W roboczym spotkaniu wzięli udział 
starostwie: ciechanowski - Sławomir Morawski, płoński - Andrzej Stolpa i pułtuski – Jan Zalewski.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów Stanisław Wiklińki radzi, jak ustrzec się przed oszustwami  
i jak zabezpieczyć swoje prawa konsumenckie. 

Starostowie zgodnie przyznali, iż chcą zapewnić jak naj-
większej liczbie mieszkańców swoich powiatów dojazd 
do miast, w tym do szkół, w sytuacji zaprzestania w 
czerwcu br. działalności spółki PKS.

Powiatowy Rzecznik Kon-
sumentów S. Wikliński 
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PROGRAM TARGÓW
godz. 1000  - 1030  powitanie uczestników Targów, 
  prezentacja celów i programu, 
  uroczyste otwarcie Targów, wystąpienia gości
godz. 1030 - 1400   zwiedzanie stoisk, zapoznanie się z ofertami szkół       

  ponadgimnazjalnych, uczelni, instytucji rynku pracy i pracodawców 
godz. 1100 – 1230  warsztaty dla młodzieży ( 3 grupy).
godz. 1400   zakończenie X Subregionalnych Targów  Edukacji i Pracy

W czasie trwania targów odbędą się m.in.:
• pokazy umiejętności praktycznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
• występy zespołów wokalnych, tanecznych i muzycznych,
• prezentacje osiągnięć szkół i uczelni,
• prezentacje efektów projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
• emisje komunikatów reklamowych wystawców.

           X SUBSREGIONALNE 
TARGI EDUKACJI I PRACY

Ciechanów, 19.04.2018 r.
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To kolejna inwestycja w szkolnictwo ponadgimnazjalne prowadzone przez samorząd powiatowy
Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie przejdzie termomodernizację

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 odbyło się 23 lutego br. przy ul. Orylskiej 9. Szkoła zmieni swój  
wygląd już w tym roku. Dofinansowanie do inwestycji wyniesie 1,3 mln zł. Cały koszt zadania to 1, 7 mln zł. 
Termomodernizacja obejmie budynek główny szkoły i warsztatowy (razem 4,7 tys. m2). 

Prace związane z termomodernizacją obejmą:
• ocieplenie obiektów
• wymianę instalacji wentylacyjnej
• wymianę okien i drzwi
• przebudowę systemów grzewczych  
• zastosowanie sterowania czasowego, co pozwoli na ograniczenie 

poboru ciepła nocami i w dni wolne od zajęć szkolnych
• podłączenie budynku warsztatów szkolnych do głównego węzła 

ciepłowniczego.

Sławomir Morawski –  
starosta ciechanowski

Samorząd powiatu ciechanowskiego szczególną uwagę 
przywiązuje do edukacji. Stąd też wszystkie nasze szkoły 
i placówki edukacyjne korzystają ze środków unijnych, 
zarówno tych inwestycyjnych na remonty i modernizacje, 
jak i miękkich na doskonalenie uczniów i nauczycieli. 
Dla samorządu jest to także szczególny dzień, gdyż kolejna 
nasza szkoła przejdzie gruntowną termomodernizację, co 
poprawi bazę oświatową. To nas cieszy. Chcę podkreślić, 
że radni powiatu zawsze, kiedy w grę wchodzi dofinanso-
wanie inwestycji, nie mają wątpliwości, że takie środki  
z budżetu powiatu  należy przekazać.  

„

„100
tylu pracowników jest 

zatrudnionych w Zespole
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To kolejna inwestycja w szkolnictwo ponadgimnazjalne prowadzone przez samorząd powiatowy
Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie przejdzie termomodernizację
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„

Tomasz Gumulak – dyrektor Zespołu Szkół nr 2

To jest dla nas bardzo ważna chwila i bardzo ważne 
wydarzenie. Po raz pierwszy nasza szkoła może skorzystać 
z projektu i dokonać termomodernizacji dwóch budyn-
ków. Zmieni się wygląd zewnętrzny i wewnętrzny naszego 
kompleksu. Będzie to jednak projekt, który zmieni zużycie 
energii i wydalania spalin. Do końca września, w czasie 
wakacji prace będą wykonane.

„

W podpisaniu umowy uczestniczyli: 
Elżbieta Szymanik – zastępca dyrektora ds. EFS w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych
Sławomir Morawski – starosta ciechanowski
Andrzej Pawłowski – wicestarosta ciechanowski
Elżbieta Kwiatkowska – skarbnik powiatu ciechanowskiego
Łukasz Lewandowski i Wiesława Gąsiorowska – radni powiatu ciechanowskiego
Wiesława Krawczyk  - wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego
Jakub Gwoździk – dyrektor fili w Ciechanowie Wojewódzkiego Urzędu Pracy
Tomasz Gumulak – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie
uczniowie i nauczyciele szkoły, media lokalne i regionalne

BTW

„

„

Elżbieta Szymanik – zastępca dyrektora MJWPU 
w Warszawie

Jest to bardzo ważny projekt, który poprawi w znacz-
nym stopniu warunki nauki młodzieży w szkole i pracy 
nauczycieli. Jest ważny dla nas wszystkich także dlate-
go, że poprawi stan środowiska. Będzie mniejsze zużycie 
energii, mniejsza emisja spalin. Dzisiaj miasta walczą ze 
smogiem, więc każdy taki projekt, takie działanie wpisuje 
się w ograniczanie smogu, mniejsze zużycie energii, mniej 
spalanego węgla.

800
tylu uczniów korzysta  

z budynków w Zespole 
Szkół nr 2 w Ciechanowie
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Gmina Glinojeck 
I Gala Wolontariatu w Glinojecku

Wolontariusze z gminy Glinojeck nie szczędzą czasu, aby pomagać innym

Podczas uroczystości, która odbyła się w sobotę 24 lutego br. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury nagrodzono ponad 130 osób, które pomagały w akcjach charytatywnych w 2017 i 2018 roku.

Jak powiedział Wojciech Bruździński – dyrektor MGOK, ak-
cji jest coraz więcej. Zdarza się, że w różnych działaniach uczest-
niczą te same osoby. Stąd na scenę byli wywoływani kilka razy. 
Każdy z nich otrzymał dyplom i okolicznościowy znaczek. Orga-
nizatorami akcji są szkoły i dom kultury.

Wszystkim – wolontariuszom i organizatorom podziękował 
Łukasz Kapczyński – burmistrz Glinojecka. Udzielającym się mło-
dym ludziom podziękowali także: Waldemar Nowakowski – szef 
Sztabu WOSP w Ciechanowie, Dorota Jezierska - szefowa Banku 
Żywności w Ciechanowie i Dorota Bugajska – ze stowarzyszenia 
akcji „Szlachetna Paczka”. Oprócz wolontariuszy na scenie poja-
wili się także artyści. Z koncertem pt. „Z płytoteki mojej mamy” 
wystąpiła Edyta Szewczyk z zespołem. Koncert został bardzo cie-
pło przyjęty przez wolontariuszy i mieszkańców Glinojecka.

Organizatorem I Gali Wolontariatu był Miejsko – Gminny 
Ośrodek Kultury w Glinojecku.

BTW

Z życia gmin powiatu ciechanowskiego

Wszystkim podziękował Łukasz Kapczyński burmistrz miasta i gminy Glinojeck

„
„

– W sąsiednich miejscowościach takie 
Gale organizowane są już na stałe. 

Coraz więcej dzieci i młodzieży garnie 
się do wolontariatu, a i dorośli też się 
angażują – powiedział W. Bruździński.

„
„„Dzięki tej zbiórce akcyjnej mieszkańcy 

gminy Grudusk będą mieli możliwość 
pozbycia się odpadów wielkogabarytowych 

m in. zniszczonych bezużytecznych mebli, 
przedmiotów gospodarstwa domowego, 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD 
i RTV oraz starych opon – podkreśla Jacek 

Oglęcki – wójt gminy Grudusk”

Glinojeck
Kierownik posterunku policji w Glinojecku na dyżurze w każdy poniedziałek

Kierownik posterunku w każdy poniedziałek, w godzinach 
10.00-14.00 będzie pełnić stały dyżur. Taka dodatkowa forma 
stałego kontaktu z kierownikiem pozwoli na jeszcze lepsze 
zapoznanie się z problemami czy lokalnymi uwarunkowania-

mi społecznymi. Ponadto zapewni szybką i właściwą reakcję  
na łamanie prawa, a w konsekwencji podniesienie poziomu bez-
pieczeństwa oraz jego poczucia przez mieszkańców. 

Red.

Gmina Grudusk            
Urząd Gminy organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych

Objazdowa zbiórka odbędzie się od 9 do 16 kwietnia 2018 
roku na terenie całej gminy. Jest to nieodpłatne odbieranie 
niepotrzebnych przedmiotów, zużytego sprzętu elektroniczne-
go oraz starych opon. Odpady będą odbierane we wszystkich 
miejscowościach gminy. Z harmonogramem można zapoznać 
się pod adresem http://www.grudusk.com/index.php/aktu-
alnosci/1903-urzad-gminy-grudusk-informuje-ze-w-dniach-od-
9-do-16-kwietnia-2018-roku-w-gminie-grudusk-odbedzie-sie-
nieodplatna-objazdowa-zbiorka-odpadow-wielkogabarytowych

BTW
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W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr 
kultury i dziedzictwa narodowego 
l.p Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota

1 Polskie Towarzystwo 
Ludoznawcze

Wydanie i promocja IV tomu 
„Mazowieckich Zeszytów 
Naukowych”

3 000 zł

2 Stowarzyszenie 
„Klub Dobrej 
Gospodyni”

Pielęgnowanie sposobów 
przygotowania potraw mięsnych 
i pieczenie chleba metodami 
tradycyjnymi jako sposób  
na zdrowe odżywianie 

2 000 zł

3 Stowarzyszenie 
Wrzuć na luz

Heppening uliczny „VIII 
Ciechanów wrzuć na luz i jeszcze 
plus”

3 500 zł

4 Polskie Towarzystwo 
Schronisk 
Młodzieżowych 

XX Regionalny Przegląd Piosenki 
Turystycznej Ciechanów – 2018

3 000 zł

5 Stowarzyszenie 
Muzyczne Victoria  
w Ciechanowie

XVIII Przegląd Chórów z 
Ciechanowa i okolic „Cecyliada”

1 500 zł

6 Towarzystwo 
Miłośników Ziemi 
Ciechanowskiej

Wydanie książki Dariusza 
Piotrowicza pt. Powiat 
Ciechanowski 1914-1920

5 000 zł

7 Stowarzyszenie 
„Pora Na Seniora”  
w Opinogórze Górnej

Konkurs pieśni patriotycznej 
dla mieszkańców powiatu 
ciechanowskiego

2 500 zł

8 Stowarzyszenie 
Społeczno – 
Naukowe „Pracownia 
Ciechanów”

Przygotowanie wernisażu  
i wystawy fotograficznej pt. 
”W stulecie odzyskania niepodle-
głości – Ciechanów dawniej i dziś”

2 940 zł

9 Stowarzyszenie 
Rozwoju Obszarów 
Wiejskich Ojrzeń

Organizacja Dnia Dziecka pod 
hasłem „Dzień Dziecka dniem 
całej rodziny” w gminie Ojrzeń

3 000 zł

10 Stowarzyszenie 
„Sokołówek” 
im. Tomasza 
Klonowskiego

Wydanie publikacji z cyklu Ocalić 
od zapomnienia pod tytułem  
„Czy zapłoną światła w Sokołówku” 
wraz z prezentacją multimedialną 
na płycie CD 

5 000 zł

11 Ciechanowskie 
Stowarzyszenie 
Historii Najnowszej 
„Reduta”

Wydanie publikacji poświęconej 
historii Ciechanowa

1 560 zł

12 Związek 
Piłsudczyków 
Rzeczypospolitej 
Polskiej 
Towarzystwo 
Pamięci Józefa 
Piłsudskiego 

I Powiatowy Konkurs Piosenki 
Legionowej i Patriotycznej  
„Ku Niepodległej” w Ciechanowie

5 000 zł

13 Związek Literatów  
na Mazowszu

Wydanie książek i publikacji 
poświęconych tradycji, 
kulturze lub historii ziemi 
ciechanowskiej i jej mieszkańców 
służących edukacji publicznej - 
Ciechanowskie Zeszyty Literackie 
nr 20 „Bronisława Włodkówna  
(1882-1950) pisarka odrodzonej 
Polski”

6 000 zł

14 Związek Literatów  
na Mazowszu

Organizowanie festiwali, pokazów, 
spektakli, koncertów, konferencji, 
prelekcji, wykładów, warsztatów  
i wystaw XXIII Ciechanowska 
Jesień Poezji wraz  
z XXX Ogólnopolskim Konkursem 
Poetyckim „O Laur Opina”

8 000 zł

Suma kwot dotacji 52 000 zł

Wykaz podmiotów, które otrzymują wsparcie finansowe na realizację zadań 
publicznych w powiecie ciechanowskim w 2018 roku

W zakresie wspierania i upowszechniania 
kultury fizycznej:
l.p Nazwa oferenta Nazwa zadania Kwota

1 Klub Sportowy 
„Ciechan”  
i Szymon Kołecki

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
szkolnej w sportach indywidualnych  
i zespołowych

4 000 zł

2 Uczniowski Klub 
Sportowy „AS” 
Glinojeck

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
szkolnej w piłkę nożną

4 000 zł

3 Miejski Klub 
Sportowy 
„Kryształ”

Zadania w zakresie wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej

3 000 zł

4 Uczniowski Klub 
Sportowy „Opia 
2008”

Szkolenie sportowe dziewcząt  
w piłkę siatkową

2 500 zł

5 Uczniowski Klub 
Sportowy  
„Opia 2008”

IV Ogólnopolski Dwudniowy 
Turniej o Puchar Starosty Powiatu 
Ciechanowskiego w piłkę siatkową 
dziewcząt

2 000 zł

6 Polski Czerwony 
Krzyż

Zorganizowanie zawodów 
strzeleckich Polskiego Czerwonego 
Krzyża o zasięgu regionalnym 
promujących powiat ciechanowski 

1 500 zł

7 Kolarski Klub 
Sportowy 
Ciechanów

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
w sportach indywidualnych  
i zespołowych

6 000 zł

8 Miejskie Ognisko 
TKKF Promyk  
w Ciechanowie

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

1 500 zł

9 Miejskie Ognisko 
TKKF Promyk  
w Ciechanowie

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
szkolnej w sportach indywidualnych  
i zespołowych

3 500 zł

10 Uczniowski 
Klub Sportowy 
„Mechanik”

Finał rozgrywek IV edycji 
Ciechanowskiej Młodzieżowej Ligi 
Siatkówki

3 000 zł

11 Ciechanowski 
Ludowy Klub 
Sportowy Mazovia

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
w podnoszeniu ciężarów

7 000 zł

12 Międzyszkolny 
Uczniowski Klub 
Sportowy  
„Czarni Regimin”

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
szkolnej w sportach indywidualnych  
i zespołowych

2 000 zł

13 Ciechanowski 
Ludowy Klub 
Sportowy 
„Mazovia”

XV Międzynarodowy Memoriał 
Andrzeja Matusiaka,  
I Międzynarodowy Memoriał  
Jerzego Ostrowskiego  
w podnoszeniu ciężarów

6 000 zł

14 Szkolny Związek 
Sportowy „Ziemia 
Ciechanowska”

Organizowanie imprez i zawodów 
sportowych dla dzieci i młodzieży  
w ramach: Igrzysk Młodzieży Szkolnej 

26 500 
zł

15 Międzyszkolny 
Pływacki Klub 
Sportowy „Orka” 
Ciechanów

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
szkolnej w sportach indywidualnych  
i zespołowych

4 500 zł

16 Ciechanowski 
Klub Sportowy 
„Jurand”

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 
szkolnej w sportach indywidualnych  
i zespołowych w piłce ręcznej i kolarstwie

4 000 zł

17 Ciechanowski 
Klub Sportowy 
Jurand

XXIV Ogólnopolski Turniej Mini Piłki 
Ręcznej Dziewcząt i Chłopców pod 
Patronatem Honorowym Prezesa 
Związku Piłki Ręcznej w Polsce prof. 
dr  hab. Janusza Czerwińskiego 

5 000 zł

Suma kwot dotacji 86 000 zł 

Red.
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Pierwszego marca, od godziny  9.00 rano, na placu Komendy 
Powiatowej Policji w Ciechanowie czekał mobilny punkt krwio-
dawstwa. Na początek była kawa, wstępne badania i pobór krwi.

Aż 28 osób było chętnych pomóc innym i podzielić się swoją 
krwią z tymi, którzy jej potrzebują. Zebrany dar – krew, uzupełni 
niedobory w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa.

Zbiórka krwi odbyła się w ramach akcji „SpoKREWnieni 
służbą”. Polega na tym, że funkcjonariusze służb podległych 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojsko 

11 litrów krwi zebranych podczas akcji  
„spoKREWnieni służbą”

Prestiżowy ośrodek rehabilitacji w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym rozpoczął drugi rok działalności

Policjanci, pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji, młodzież z I LO PUL w Ciechano-
wie i z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz mieszkańcy Ciechanowa oddali krew, podczas 
drugiej z kolei akcji przeprowadzonej pod takim hasłem.

Ośrodek posiada nowoczesne pomoce dydaktyczne, sprzęt, sale rehabilitacyjne, pracownie  
logopedyczne, sale do terapii z zakresu integracji sensorycznej, a także specjalistów bardzo dobrze 
merytorycznie przygotowanych do pracy.

Polskie, oddają krew chorym i ofiarom wypadków w całym kra-
ju. W tym roku był to także hołd oddany Żołnierzom Wyklętym,. 
Akcja  rozpoczęła się 1 marca i trwała do końca miesiąca.   

BTW

Akcja ma na celu  gromadzenie bezcennego leku, jakim jest krew

Dzieciom i rodzicom proponuje się różne formy terapii

W 2018 roku, to pierwsza zbiórka krwi zorganizowana przez 
Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie wspólnie z Klu-
bem Honorowych Krwiodawców. Kolejna akcja odbędzie się  
w czerwcu, na którą policjanci już dziś serdecznie zapraszają.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy ministrem 
edukacji narodowej a powiatem ciechanowskim, w Specjalnym 
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie funkcjonuje 
wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy. 
Zadanie jest realizowane w latach 2017 - 2021. Placówka właśnie 
otrzymała środki na działalność na kolejny 2018 rok. Działal-
ność ośrodka jest w całości finansowana ze środków budżetu 
państwa.

Zainteresowani rodzice mogą kontaktować się ze Spe-
cjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Ciechano-
wie, ul. Sienkiewicza 13, tel. 23 6722889, e-mail: sekre-
tariat@soswciechanow.edu.pl

Red.

Jeżeli rodziców niepokoi rozwój dziecka – zapraszamy  
do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Ciechanowie. Udzielimy bezpłatnych konsultacji,  

a także zapewnimy różnorodne zajęcia. Oferujemy kom-
pleksowe wsparcie dla rodzin dzieci od chwili wykrycia 

niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością 
do chwili podjęcia nauki w szkole – informuje Barbara 

Kekenmajster dyrektor SOSW„
„
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Wspominaliśmy Żołnierzy Wyklętych
Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  
w Ciechanowie

W czwartek 1 marca 2018 r., w całym kraju odbywały się okolicznościowe wydarzenia związane 
z obchodami najmłodszego polskiego święta narodowego. Ciechanów włączył się do tych obchodów, 
przygotowując kilkudniowy bogaty program.

Dwudziestego trzeciego lutego br., w Galerii Bolesława Bie-
gasa otwarta została wystawa grafiki „Niezłomni – Centennial”, 
autorstwa Hanny Haski. Autorka tworzy całe teczki grafik po-
święcone martyrologii stołecznego miasta oraz żołnierzy podzie-
mia niepodległościowego „Niezłomni – Centennial”. W swoich 
grafikach nawiązuje do prac na „Łączce” – na warszawskim Woj-
skowym Cmentarzu na Powązkach. 

Ciechanowskie obchody
Ciechanowskie obchody Dni Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

przypadły na 28 II, 1 III i 4 III. Ich program był niezwykle bo-
gaty. A to za sprawą m.in. retrospektywy odbywającego się od  
9 lat Festiwalu Niezłomni Niepokorni Wyklęci. Wydarzenie było 
okazją do spotkań z filmowcami, historykami, producentami 
oraz z tymi, którzy przez lata narażali życie walcząc o wolność  
Polski. W trakcie dwóch dni Festiwalu zaprezentowane zostały 
filmy, wystawy, odbyły się panele dyskusyjne, spektakle, kon-
certy. 

Filmy pokazujące „wyklętych”
Całość rozpoczęła projekcja filmu 

„Gurgacz” oraz prelekcja edukatora  
z Instytutu Pamięci Narodowej dla 
młodzieży klas gimnazjalnych i szkół 
średnich. Nie zabrakło bloków filmo-
wych dla młodzieży, a w nich prezen-
tacji filmów: „Niezwyciężeni”, „Inka. 
Zachowałam się jak trzeba”, „Kochan-
kowie z lasu” „Matka Roja”, „Tropem 
Wyklętych”, „Scieżki Gryfa”. Ciekawym 
pomysłem, który wzbudził zaintereso-
wanie uczniów były warsztaty „Nagraj 
dziadka komórką“, podczas których 
eksperci uczyli młodzież, jak rejestrować i tworzyć filmy po-
święcone rodzinnym historiom. Odbyły się też warsztaty eks-
perckie dotyczące aktywacji lokalnych środowisk, gdzie w Ka-
wiarni Artystycznej PCKiSz kilkanaście osób dyskutowało jak 
ożywić lokalną społeczność. Po nich Marcin Wikło rozmawiał  
z Teresą Kaczorowską, autorką nowej książki „Dziewczyny Ob-
ławy Augustowskiej”.

Gala poświęcona Niezłomnym
Dopełnieniem pierwszego dnia była gala retrospektywy 

Festiwalu NNW. W programie znalazły się: wręczenie świad-
kom historii statuetek Sygnetów Niepodległości i Drzwi do 
Wolności, koncert Łukasza Juszkiewicza i monodram aktora 
Piotra Cyrwusa „Zapiski czerwonogwardzisty”. Galę prowadzi-
li dyrektor Festiwalu NNW Arkadiusz Gołębiewski i redaktor 
Marcin Wikło. Podczas retrospektywy Festiwalu NNW można 
było obejrzeć wystawę historyczną „Twarze Polski”, autorstwa 
Arka Gołębiewskiego. 

Drugi dzień festiwalowy to m.in. żywa lekcja historii, czyli 
spotkanie ze świadkami historii i ich rodzinami, pokaz filmu „Po-
dwójnie wyklęty” i spotkania z autorką tego obrazu. 

Apel pod budynkiem dawnego PUB
Głównym punktem obchodów Narodowego Dnia Pa-

mięci „Żołnierzy Wyklętych” była uroczystość pod tablicą 
na budynku przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych, daw-
ną siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Cie-
chanowie. Był to Apel Poległych, modlitwa, patriotyczne 
przemówienia, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przed 
tablicą upamiętniającą polskich patriotów więzionych, tor-
turowanych i mordowanych w latach 1945-1956 w areszcie  
ówczesnego UB w mieście.

Finał Festiwalu NNW
Całość zamknęła projekcja filmu w Powiatowym Centrum 

Kultury i Sztuki, które było głównym  organizatorem retro-
spektywy festiwalowej. Obecnie odbywają się one w trzech pol-
skich miastach: Poznaniu, Lublinie, a w tym roku dołączył do 
nich także Ciechanów. Bo to właśnie w Ciechanowie odbyła się 
pierwsza edycja festiwalu, który jest najpoważniejszym w Polsce 

wydarzeniem poświęconym „Żołnierzom 
Wyklętym”. Od 6 lat przegląd odbywa się 
w Gdyni. 

Bieg „Tropem Wilczym”
Niedziela 4 marca, to „Bieg Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych”, który zorganizo-
wał samorząd miasta. W Ciechanowie 
bieg wystartował o godzinie 10.00 i miał 
dystans 1963 metrów (rok, kiedy poddał 
się ostatni żołnierz wyklęty). O godzinie 
12.00 ruszyli biegacze na dystansie 5 km. 
Miejscem biegu była ul. Warszawska 
(deptak). Każdy uczestnik biegu otrzy-
mał upominek.

Wystawa w parafii Matki Bożej Fatimskiej
W kościele parafialnym można było obejrzeć  wystawę po-

święconą bohaterom niepodległościowej partyzantki antykomu-
nistycznej z lat 1944-1953, przygotowaną przez Akcję Katolicką. 

„Rój” patronem brygady
Starszy sierżant Mieczysław Dziemieszkiewicz, ps. „Rój” 

będzie patronem 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorial-
nej, której dowództwo i jeden z batalionów (51. Batalion Lekkiej 
Piechoty) stacjonują w Ciechanowie. Jak czytamy na stronie 
internetowej MON – „Zgodnie z postanowieniem szefa resortu 
obrony, na patrona 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej wybrano kpt. Gracjana Froga „Szczerbca”,   
5. Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej nosić będzie imię 
st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, a patronem  
6. Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej został 
rtm. Witold Pilecki”. Mieczysław Dziemieszkiewicz to jeden  
z najsłynniejszych dowódców antykomunistycznej, niepodległo-
ściowej partyzantki po 1945 r. na północnym Mazowszu. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Odznaczeni i wyróżnieni „Sygnetami Niepodległo-
ści” i „Drzwiami do Wolności” działacze opozycji 
antykomunistycznej i członkowie ich rodzin



Koncert z okazji Dnia Kobiet
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
5 marca 2018 r.

Kazimierz Kowalski z Polską Operą Kameralną w Łodzi wystąpił podczas koncertu, 
który odbył się 5 marca br. w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztu-
ki w Ciechanowie. Był to wieczór dedykowany Paniom z okazji ich święta. Patronem 
wydarzenia był starosta ciechanowski Sławomir Morawski.

Sala koncertowa tego wieczoru była wypełniona po brzegi. Zespół został entuzjastycznie przyjęty przez publicz-
ność. Usłyszeliśmy przeboje z oper, operetek, musicali takich jak: Straszny Dwór, Wesele Figara, Don Pasquale, 
Księżniczka czardasza, Baron cygański, Wesoła wdówka, Hrabina Marica, Skrzypek na dachu, Statek komediantów. 
Koncert poprowadził Kazimierz Kowalski, a wystąpili: Ewa Szpakowska, 
Paulina Janczaruk i Andrzej Niemierowicz.

red. 
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