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Założenia budżetu na 2013 rok przed-
stawił starosta Sławomir Morawski. Za-
myka się on po stronie dochodów kwotą  
91 627 958 zł., natomiast po stronie wydat-

ków kwotą 90 227 958 zł. i jest budżetem 
wyższym od budżetu roku poprzedniego 
o prawie 10 mln zł. Utworzona nadwyżka 
zostanie przeznaczona na zobowiązania 

wobec banków na spłatę rat kapitałowych. 
W zakresie inwestycji powiat ograniczył wy-
datki tylko do wysokości środków, na które  
podpisane są umowy oraz na które moż-
na uzyskać dochody ze sprzedaży majątku. 
Niewielkie środki z dochodów bieżących 
przeznaczy się na zakup niezbędnego sprzętu  
komputerowego. Niemniej jednak pla-
nowane w projekcie inwestycje stanowią 
prawie 8%, tj. ponad 7 mln zł. Jak zapew-
nił starosta, gdy pojawią się możliwości  
finansowe, Zarząd Powiatu dołoży wszelkich 
starań, aby kontynuować już rozpoczęte in-
westycje, bądź wprowadzać nowe.                                                                                              

Więcej str. 3-4

W pierwszym dniu po Świętach Bożego Narodzenia (27 grudnia 2012 roku), w Starostwie  
Powiatowym w Ciechanowie  odbyła się XIX sesję Rady Powiatu  Ciechanowskiego IV kadencji. 
Była to jedna z najważniejszych sesji w roku, gdyż dotyczyła głosowania nad uchwaleniem 
budżetu powiatu ciechanowskiego na rok 2013. Budżet został dobrze oceniony i przyjęty  
niemal jednogłośnie.

Radni przyjęli budżet 
powiatu ciechanowskiego na 2013 rok

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji 
zadań publicznych Powiatu Ciechanowskiego w dziedzinie kultury i sportu

Na zadania w zakresie kultury, sztuki, ochro-
ny dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  
powiat przeznaczył – 48 000,00 zł. i mogą to być: 
organizowanie festiwali i pokazów, spektakli, 
koncertów, konferencji, prelekcji, wykładów, 
warsztatów i wystaw, wydawanie książek  
i publikacji, służących edukacji publicznej, 
poświęconych tradycji, kulturze lub historii zie-
mi ciechanowskiej i jej mieszkańców. Natomiast 
na zadania w zakresie wspierania i upowszech-

niania kultury fizycznej i sportu przeznaczono  
80 000 zł. i zostaną one przeznaczone na:  
organizowanie imprez i zawodów sportow-
ych dla dzieci i młodzieży w ramach „Igrzysk 
młodzieży szkolnej”, szkolenie sportowe dzieci 
i młodzieży szkolnej w sportach indywidual-
nych i zespołowych, organizowanie imprez i za-
wodów sportowych o zasięgu lokalnym, region-
alnym, ogólnopolskim i międzynarodowym 
służącym promocji powiatu ciechanowskiego, 

imprezy sportowe o charakterze masowym 
organizowane przez stowarzyszenia sportowe 
dla mieszkańców powiatu. Oferty można 
składać do 11 lutego 2013 roku. Konkurs ma 
na celu wyłonienie ofert i wsparcie realizacji 
zadań publicznych powiatu ciechanowskiego  
w zakresie kultury i sportu, zlecanych organi-
zacjom pozarządowym. 

Więcej informacji o konkursie można znaleźć 
na stronie SP www.ciechanow.powiat.pl

17 stycznia dla Ciechanowa jest waż-
ną datą, gdyż tego dnia 1945 roku 
miasto zostało wyzwolone spod oku-
pacji hitlerowskiej. 68. rocznica ob-
chodzona była bardzo uroczyście 
i inaczej, niż dotąd. Tradycją było 
składanie kwiatów pod pomnikiem 
“Walka, Męczeństwo, Zwycięstwo”. 
W tym roku w Ciechanowie odsło-
nięta została tablica upamiętniająca 
50 polskich patriotów, zamordowa-
nych przez Niemców na dziedzińcu  
Ratusza w nocy z 16 na 17 stycznia 
1945 roku. I ona właśnie stała się no-
wym miejscem składa-
nia kwiatów i uczczenia 
pomordowanych przez 
okupanta ciechanowian. 

Inną ważną datą dla 
ziemi ciechanowskiej jest 
150. rocznica wybuchu 
Powstania Styczniowego.  
W związku z obcho-
dami odprawione zo-
stały msze św. w in-

Ważne rocznice w historii Ciechanowa
tencji żołnierzy powstania 
styczniowego, 20 i 27 stycz-
nia 2013 r. w kościele farnym  
i w klasztorku. Ponadto 20  
i 22 stycznia br., przed pomni-
kiem bohaterskiego dowódcy 
powstania Tomasza Kolbe, na 
skwerze Tajnej Organizacji 
Nauczycielskiej w Ciechano-
wie (obok ciechanowskiego 
klasztorka) złożone zostały 
wiązanki kwiatów. W Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej 
mogliśmy obejrzeć wystawę  

pt: „Chwała Zwy-
ciężonym. W 150 
rocznicę Powsta-
nia Styczniowego”,  
a w Powiatowym 
Centrum Kultury 
i Sztuki w Ciecha-
nowie odbył się 
koncert muzyczny 
i projekcja filmu 
„Wierna rzeka”. 

Nowa tablica, poświęcona zamordowanym 
przez okupanta polskim bohaterom, została 

odsłonięta na Ratuszu

Więcej str. 2
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Obchodziliśmy rocznicę wyzwolenia Ciechanowa

Tablica, która widniała na ścianie Ratusza, została 
zdjęta na czas jego remontu i uzupełniona o kolejne na-
zwiska. Obecnie znajduje się na niej 45 nazwisk zamor-
dowanych bohaterów, kolejnych 5 nazwisk jest nieznanych. 
Ustalenia brakujących podjął się Andrzej Piotrowski. 
Wszystkie zostały odczytane podczas uroczystości. 

Po odsłonięciu tablicy, parlamentarzyści, przedsta-
wiciele władz (w tym władze powiatu ciechanowskiego), 
kombatanci, mieszkańcy oraz rodziny zamordowanych 
złożyli kwiaty.

Następnie w Ratuszu została otwarta wystawa „Wypę-
dzeni 1939” przygotowana przez Związek Miast Polskich. 

Wystawa autorstwa Małgorzaty Schmidt i Jacka 
Kubiaka powstała z inicjatywy Związku Miast Pol-
skich przy wsparciu Muzeum Historii Polski, Fundacji 
Współpracy Polsko – Niemieckiej, Marszałka Wo-
jewództwa Wielkopolskiego oraz Centrum Kultury 
Zamek w Poznaniu. Dzięki ponad 400 fotografiom, 
plakatom oraz dokumentom z polskich i niemiec-
kich archiwów można w chronologicznym porząd-
ku zapoznać się z historią deportacji polskich oby-
wateli z ziem Rzeczpospolitej wcielonych do Rzeszy  
i zasiedlania tych terenów przez volksdeutschów oraz 
Niemców z krajów nadbałtyckich.

Jest ona adresowana także do szkół, gdyż może być 
ciekawą lekcją historii. Wystawa jest czynna od 8.00 do 
16.00.

BTW

17 stycznia dla Ciechanowa jest ważną datą, gdyż tego dnia 1945 roku miasto zostało wyzwolone  
spod okupacji hitlerowskiej. 68. rocznica obchodzona była bardzo uroczyście i inaczej, niż 
dotąd. Tradycją było składanie kwiatów pod pomnikiem “Walka, Męczeństwo, Zwycięstwo”.  
W tym roku w Ciechanowie odsłonięta została tablica upamiętniająca 50 polskich patriotów, 
zamordowanych przez Niemców na dziedzińcu Ratusza w nocy z 16 na 17 stycznia 1945 roku.  
I ona właśnie stała się nowym miejscem składania kwiatów i uczczenia pomordowanych przez 
okupanta ciechanowian. Tablicę ufundowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.

Odsłoniętą tablicę poświęcił ks. prałat E. Graczyk

W stanowisku Rady Powiatu czytamy, że w ten spo-
sób złożyła hołd żołnierzom Powstania Styczniowego, 
przywódcom i współpracownikom Rządu Narodowego. 
Rada Powiatu pragnie też oddać cześć tym, którzy ode-
grali ogromną rolę w walce o wolność, tworząc organiza-
cyjne i finansowe zaplecze dla działalności niepodległo-
ściowej i powstańczej. 

- Honorując patriotyczne oddanie i szlachetne po-
święcenie powstańców styczniowych, spłacamy dług wobec 
wielu pokoleń Polaków, którzy nie wahali się stanąć do walki  
w obronie wolności – czytamy dalej w przyjętym stanowi-
sku. - Powstanie Styczniowe skierowane było przeciwko 
rosyjskiemu zaborcy, a jego celem była restytucja Rze-
czypospolitej Obojga Narodów. Było wyrazem sprzeciwu 
wobec carskiego ucisku i intensywnej polityki rusyfikacji. 
Pomimo poświęcenia i poniesionych ofiar zryw zakończył 
się klęską, a w odwecie władze carskie nasiliły represje 
przeciwko ludności cywilnej oraz całkowicie zlikwidowały 
resztki odrębności państwowej Królestwa Polskiego. Trud-
na historia i bolesne doświadczenia były źródłem siły i wy-
trwałości w walce o niepodległość całych pokoleń Polsków. 
Poświęcenia powstańców doprowadziły do odrodzenia 
naszej państwowości po 123 latach niewoli w  1918 roku, 
a legenda i etos Powstania Styczniowego legły u podstaw 
odrodzonej Polski. Powstanie styczniowe było najdłużej 
trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległo-
ściowym XIX w. Bilans insurekcji był tragiczny – dziesiąt-
ki tysięcy poległych lub straconych przez Rosjan, zesłania 
na Syberię, konfiskaty majątków uczestników powstania. 
Rada Powiatu Ciechanowskiego apeluje do wszystkich 
instytucji publicznych o godne uczczenie 150. rocznicy 
wybuchu Powstania Styczniowego poprzez zorganizowa-
nie uroczystości i podejmowanie inicjatyw kulturalnych, 
naukowych, konserwatorskich i edukacyjnych, które upo-
wszechnią pamięć o Powstaniu i jego znaczeniu w historii 
Polski. Zwracamy się do Rady Miasta Ciechanów o nada-
nie jednemu z rond w ciągu pętli miejskiej imienia „Po-
wstańców Styczniowych 1863 roku” – napisali radni. 

W zaproszeniu na obchody rocznicy wybuchu Po-
wstania Styczniowego, wystosowanym przez władze po-
wiatu ciechanowskiego czytamy: - Dwudziestego drugie-
go stycznia 1863 roku rozpoczęło się powstanie styczniowe. 
Powstańcy zaatakowali rosyjskie garnizony w Królestwie 
Polskim. W walkach wzięło udział co najmniej 150 tys. po-
wstańców. Powstanie było najdłużej trwającym i najbar-
dziej masowym ruchem  niepodległościowym XIX wieku. 

150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego
Radni, podczas grudniowej sesji Rady Powiatu jednomyślnie przyjęli stanowisko Rady Powiatu w sprawie upa-
miętnienia 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczyste obchody rocznicowe w Ciechanowie  
rozpoczęły się 20 stycznia i trwały przez cały tydzień.

Skutki tego zrywu narodowego były tragiczne - dziesiątki 
tysięcy poległych lub straconych  przez Rosjan, zesłania 
i konfiskaty majątków uczestników  i wspierających  po-
wstanie.

W sierpniu ubiegłego roku Senat RP ustanowił rok 
2013 Rokiem Powstania Styczniowego, a w specjalnej  
uchwale, przyjętej przez aklamację, posłowie na Sejm  
oddali hołd żołnierzom powstania i przywódcom Rządu 
Narodowego. Zaapelowali też do wszystkich instytucji  
publicznych o godne uczczenie tej rocznicy. Rada Po-
wiatu Ciechanowskiego przyjęła natomiast stanowisko 
w sprawie upamiętnienia rocznicy wybuchu powstania.  

Z powyższych względów, a także z uwagi na fakt, 
iż Mazowsze i ziemia ciechanowska była terenem dra-
matycznych walk z rosyjskim zaborcą, patronat nad 
obchodami 150-lecia wybuchu powstania w powiecie 
ciechanowskim objął Starosta Ciechanowski. W ten 
sposób podkreślono, że jedno z najważniejszych narodo-
wych powstań na rzecz niepodległości Polski zasługuje 
na szczególny szacunek współczesnych pokoleń Polaków.

W związku z obchodami odprawione zostały msze 
św. w intencji żołnierzy powstania styczniowego, 20  
i 27 stycznia 2013 r. w kościele farnym i w klasztorku. 
Ponadto 22 stycznia br. przed południem, pod pomni-
kiem bohaterskiego dowódcy powstania Tomasza Kolbe,  
na skwerze Tajnej Organizacji Nauczycielskiej w Ciecha-
nowie (obok ciechanowskiego klasztorka) złożone zostały 
wiązanki kwiatów.

Poprzez uczestnictwo w tych uroczystościach zło-
żyliśmy hołd powstańcom styczniowym, spłacając 
dług wobec tych ludzi, którzy stanęli w 1863 r. do walki  
w obronie niepodległości naszej ojczyzny – podkreślił sta-
rosta Sławomir Morawski.  

W związku z obchodami poproszono również wój-
tów, aby na grobach położonych na ich terenie złożyć kwia-
ty. Są to gminy: Glinojeck (Sulerzyż), Regimin (Zeńbok)  
i Gołymin (Osiek). Patronat nad obchodami objął Zwią-
zek Piłsudczyków RP Towarzystwo Przyjaźni J. Piłsud-
skiego w Ciechanowie oraz Związek Strzelecki Strzelec  
w Ciechanowie.

Dwa dni wcześniej - 20 stycznia br. w kościele pod 
wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny 
(klasztorku) została poświęcona tablica ufundowana 
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej 
dla uczczenia 150. rocznicy wybuchu Powstania Stycz-
niowego. 

Także w Muzeum Szlachty Mazowieckiej mogli-
śmy obejrzeć wystawę pt: „Chwała Zwyciężonym. W 150. 
rocznicę Powstania Styczniowego”, otwartą 22 stycznia  
w budynku przy ul. Warszawskiej 61. 

Z kolei 23 stycznia br. w obchody włączyło się 
również Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Cie-
chanowie. W Kawiarni Artystycznej, odbył się koncert  
w wykonaniu Studium Piosenki Grzegorza Chodkiewi-
cza, Koła Recytatorskiego PCKiSz oraz Andrzeja Kalusz-
kiewicza. Ciekawostką był zaprezentowany film „Wierna 
rzeka” z roku 1936, w reż. Leonarda Buczkowskiego. 

Wcześniej, 6 stycznia Akcja Katolicka parafii farnej 
zorganizowała sympozjum, poświęcone 150. rocznicy wy-
buchu powstania, którego tematami były: Działania po-
wstańcze na ziemi ciechanowskiej (J. Hryniewicz, nauczy-
ciel historii w ZS nr 1 w Ciechanowie), Duchowieństwo 
diecezji płockiej wobec powstania styczniowego (ks. prof. 
Michał Grzybowski), Symbole powstańcze – prezentacja 
multimedialna (Łukasz Wesołowski, absolwent UW).

Powstanie Styczniowe to największe polskie powsta-
nie narodowe. Walki wybuchły 22 stycznia 1863 roku  
i trwały do jesieni 1864 roku. W tym czasie stoczono ponad 
tysiąc bitew i potyczek. Powstanie zakończyło się zwycię-
stwem imperium rosyjskiego, które w reakcji na narodowy 
zryw zlikwidowało autonomię Królestwa Polskiego i przy-
stąpiło do rusyfikacji ziem polskich, litewskich i ukraińskich.

Barbara Tokarska-Wójciak

Mogiła powstańców, poległych pod Rydzewem.
Cmentarz parafialny w Sulerzyżu.
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Radni przyjęli budżet powiatu ciechanowskiego 
na 2013 rok

W pierwszym dniu po Świętach Boże-
go Narodzenia (27 grudnia 2012 roku),  
w Starostwie Powiatowym w Ciechano-
wie odbyła się XIX sesja Rady Powia-
tu Ciechanowskiego IV kadencji. Była  
to jedna z najważniejszych sesji w roku, 
gdyż dotyczyła głosowania nad uchwale-
niem budżetu powiatu ciechanowskiego  
na rok 2013. Budżet został dobrze oce-
niony i przyjęty niemal jednomyślnie. 
Ponadto radni wysłuchali informacji 
o 100-leciu istnienia I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Z. Krasińskiego w Cie-
chanowie oraz obchodach 200. rocznicy 
urodzin Zygmunta Krasińskiego, przy-
jęli sprawozdania z działalności komisji 
stałych RP oraz przyjęli 8 uchwał.

Założenia budżetu przedstawił starosta Sławo-
mir Morawski. Budżet na 2013 rok zamyka się po 
stronie dochodów kwotą 91 627 958 zł., natomiast 
po stronie wydatków kwotą 90 227 958 zł. i jest bu-
dżetem wyższym od budżetu roku poprzedniego  
o prawie 10 mln zł. Utworzona nadwyżka zosta-
nie przeznaczona na zobowiązania wobec banków  
na spłatę rat kapitałowych. W zakresie inwesty-
cji powiat ograniczył wydatki tylko do wysokości 
środków, na które podpisane są umowy oraz na 
które można uzyskać dochody ze sprzedaży ma-
jątku. Niewielkie środki z dochodów bieżących 
przeznaczy się na zakup niezbędnego sprzętu 
komputerowego. - Aktualne wskaźniki przyjęte 
do projektu budżetu powiatu ciechanowskiego na 
2013 rok, źródła dochodów, wydatki „sztywne”, 
które powiat ma obowiązek zapewnić jednostkom, 
nie dają możliwości kontynuowania inwestycji  
w takim tempie jak w ostatnich latach budżeto-
wych – podkreślił starosta.

Niemniej jednak planowane w projekcie in-
westycje stanową prawie 8%, tj. ponad 7 mln zł. 
Deficytowe budżety ostatnich lat finansowane były 
kredytami długoterminowymi, które powiat ma 
obowiązek systematycznie spłacać  zgodnie z umo-
wami. Jak zapewnił starosta, gdy pojawią się możli-
wości finansowe, Zarząd Powiatu dołoży wszelkich 
starań, aby kontynuować już rozpoczęte inwesty-
cje, bądź wprowadzać nowe.
Jednym ze znaczących elementów projektu bu-
dżetu powiatu na 2013 rok są środki na realizację 
projektów unijnych, których termin realizacji pla-
nowany jest na 2013 rok i lata następne. Do nich 
należy m.in. największa inwestycja powiatu – „Po-
prawa Stanu Wyposażenia Infrastruktury Eduka-
cyjnej i Socjalno-Bytowej Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego”. Projekt będzie reali-
zowany w latach 2013-2014, a jego łączna wartość 
to 12.930.587 zł. Starosta zaznaczył również, że na 
dzisiaj nie ma możliwości dokonania zwiększeń  
w projekcie budżetu, a zwiększenie może nastąpić 
dopiero w trakcie wykonywania budżetu państwa 
(podział z rezerw celowych o które zabiegać będzie 
Zarząd Powiatu).

Projekt budżetu powiatu na 2013 uzyskał po-

zytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej 
oraz Komisji Budżetowej Rady Powiatu.

Głos w dyskusji nad projektem budżetu zabrał 
jedynie radny Marcin Stryczyński, który stwierdził, 
że Zarząd przygotował racjonalny budżet, większy 
od poprzedniego o 10 mln zł., w którym zawarte są 
inwestycje np. rozbudowa SOSzW z udziałem środ-
ków unijnych. Zdaniem radnego brakuje w nim 
modernizacji dwóch ważnych dróg – ulicy Sońskiej 
i ulicy Kargoszyńskiej w Ciechanowie. 

Ostatecznie radni przyjęli budżet większo-
ścią głosów, za – głosowało 18 radnych, a troje 
radnych wstrzymało się od głosu.

Podczas sesji radni jednomyślnie przyjęli 
„Wieloletnią prognozę finansową powiatu cie-
chanowskiego” oraz rozpatrzyli projekty i podjęli 
uchwały w sprawach:
•	 zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji 

stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2013 
rok,

•	 zmiany „Wieloletniej prognozy finansowej po-
wiatu ciechanowskiego”,  

•	 zmiany uchwały budżetowej powiatu ciecha-
nowskiego na 2012 rok, 

•	 ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu 
Ciechanowskiego,

•	 ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Ośrodka 
Opiekuńczego pn. Ośrodek Wsparcia – Miesz-
kania Chronione w Ciechanowie,

•	 zmiany uchwały Nr IV/14/92/2012 Rady Po-
wiatu Ciechanowskiego z dnia 30 kwietnia 
2012 roku w sprawie określenia zadań z zakre-
su zatrudnienia i rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych oraz wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pełnosprawnych przeznaczonych na realizację 
tych zadań w powiecie ciechanowskim w 2012 
roku, 

•	 zmiany uchwały Nr III/38/265/2010 Rady Po-
wiatu Ciechanowskiego z dnia 9 listopada 2010 
r. w sprawie przekształcenia Placówki Opiekuń-
czo Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Gołot-

czyźnie w Placówkę Opiekuńczo – Wychowaw-
czą Socjalizacyjną w Gołotczyźnie i nadania jej 
statutu,

•	 w sprawie stanowienia o kierunkach działania 
Zarządu powiatu Ciechanowskiego w przedmio-
cie realizacji projektu pt. „Doskonalenie szansą 
na rozwój”.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte przez 
radnych jednomyślnie (za 21 głosów).

Radni zapoznali się też sprawozdaniem  

ze sprawozdaniem działalności komisji stałych: 
komisji Budżetowo – Finansowej, komisji Roz-
woju Gospodarczego, Rolnictwa, Bezpieczeństwa  
i Ochrony Środowiska oraz komisji Rodziny, Pomo-
cy Społeczneji Zdrowia, komisji Edukacji, Kultury  
i Sportu i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Cie-
chanowskiego w 2012 roku. 

W punkcie interpelacje i zapytania, interpe-
lacje zgłosił radny Stanisław Tyszkiewicz i doty-
czyły one wyjaśnienia przyczyn zwolnienia z pra-
cy nauczyciela fizyki w I LO J. Nałęcza, powodów 
zwolnienia z ZS nr 1 poprzedniego kierownika 
praktycznej nauki zawodu oraz kwalifikacji nowe-
go kierownika zatrudnionego na tym stanowisku. 
Radny pytał też o nagrody dla zawodników klubu 
MKS Jurand Ciechanów, wręczone na poprzedniej 
sesji Rady Powiatu.

Odpowiadając na interpelacje wicestarosta 
Andrzej Pawłowski poinformował, że w związku  
z zatrudnieniem nowego kierownika warsztatów 
w ZS nr 1, nikt inny nie został zwolniony z pracy.  
A w kwestii kwalifikacji kierownika Gutowskiego, 
wicestarosta zapewnił, że posiada on odpowiednie 
kwalifikacje na to stanowisko. Na pytanie dotyczące 
przyczyn zwolnienia z pracy J. Nałęcza-nauczycie-
la w I LO w Ciechanowie, odpowiedziała dyrektor 
szkoły Marzanna Zmysłowska. Dyrektor wyjaśniła, 
że nauczyciel sam złożył wypowiedzenie z pracy  
i odszedł na zasadzie porozumienia stron.

Ciąg dalszy na str. 4

Głos w dyskusji budżetowej zabrał radny M. Stryczyński
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O obchodach roku Z. Krasińskiego w I LO mówiła dyrektor M. Zmysłowska

Ciąg dalszy ze strony 3

Podczas obrad wystąpiła radna Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego Wiesława Krawczyk, 
która mówiła o pracy samorządu województwa  
w 2012 roku oraz o prognozach na rok 2013. Rad-
na podkreśliła, że kolejny rok będzie trudnym 
rokiem budżetowym, gdyż województwo nadal 
płaci wysokie „janosikowe”. Mimo trudności fi-
nansowych będzie jednak pomoc dla jednostek 
OSP i innych organizacji pozarządowych. Rad-
na podkreśliła też dużą aktywność samorządów  
i mieszkańców w pozyskiwaniu środków zewnętrz-
nych, co sprzyja rozwojowi regionu. Na koniec wy-
stąpienia radna przekazała w imieniu swoim i władz 
województwa życzenia noworoczne. Życzyła dobre-
go roku i podejmowania działań służących „małym 
ojczyznom”.

Podczas sesji wystąpiła dyrektor I Liceum Ogól-
nokształcącego Marzanna Zmysłowska, która mówi-
ła o 100-leciu istnienia I Liceum Ogólnokształcącego 
im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie oraz 200. roczni-

cy urodzin Zygmun-
ta Krasińskiego.

Miłym akcen-
tem grudniowej sesji 
Rady Powiatu było 
wręczenie nagród 
za osiągnięcia spor-
towe zawodnikom 
klubu sportowego 
Herkules. Otrzymali 
je Arkadiusz Niski  
i Andrzej Kamiński.

Na zakoń-
czenie sesji prze-
wodniczący Rady 
Zbigniew Gutowski 
złożył wszystkim 
zebranym życzenia 
noworoczne.

            BTW

O budżecie 2013 roku w liczbach
Budżet na 2013 rok zamyka się po stronie docho-

dów kwotą 91 627 958 zł., natomiast po stronie wy-
datków kwotą 90 227 958 zł. Wyszacowane dochody 
powiatu na 2013 rok są wyższe o 9 877 092 zł. od docho-
dów przyjętych do projektu ubiegłorocznego budżetu.  
Na inwestycje w tym roku przeznaczy się 7 092 530 zł.  
i jest to kwota trzy razy większa, niż w projekcie bu-
dżetu na 2012 rok. W tej kwocie zawarte są m.in.: prze-
budowa dróg powiatowych - 1 250 000 zł., realizacja 
projektu „Poprawa Stanu i Wyposażenia Infrastruk-
tury Edukacyjnej i Socjalno-Bytowej Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie”  
z dofinansowaniem środków unijnych - 5 299 390 zł., 
adaptacja i modernizacja budynku po dawnym hote-
lu Polonia przy ul. Warszawskiej 34 w Ciechanowie - 
400 000 zł., udział  w projekcie „Doskonalenie szansą 
na rozwój-kompleksowe wspieranie szkół” - 51.500 
zł, dofinansowanie projektu „Przyspieszenie wzro-

stu konkurencyjności województwa mazowieckiego”, 
poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego  
i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie 
baz wiedzy o Mazowszu - 3  285 zł., zakup sprzętu 
komputerowego dla potrzeb geodezji - 76 515 zł.  

Największą pozycję w budżecie, przyjętym przez 
Radę Powiatu, stanowią wydatki na oświatę –29 819 012 
zł. W tej kwocie znalazły się wydatki na: licea ogólno-
kształcące, szkoły zawodowe, centra kształcenia usta-
wicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 
zawodowego. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho-
wawczy otrzyma  2  182  816 zł., Poradnia Psycholo-
giczno-Pedagogiczna 1 197 465 zł., a internaty i bursy 
szkolne 1 784 176 zł.   

Na pomoc społeczną i politykę społeczną powiat 
przeznaczy 16  012  559 zł., w tym na domy pomocy 
społecznej – 9 446 352 zł., ośrodek wsparcia - 334 080 

zł., Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
3 344 247 zł., w tym - na Zespół orzekania 
o niepełnosprawności – 134 441 zł., rodziny 
zastępcze 1 750 183 zł., 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej otrzyma na działalność 4 581 770 
zł., na zarządzanie kryzysowe 5 650 zł.

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki 
otrzyma 926  005 zł., natomiast Powiatowa 
Biblioteka Publiczna 771 675 zł. 

 
Pozostałymi kwotami, w wysokości 

75 990 zł. - na kulturę i 126 690 zł. - na sport 
dysponować będzie Wydział Edukacji, Kul-
tury, Sportu i Zdrowia, w tym dotacjami  
z zakresu kultury oraz sportu.

BTWO budżecie 2013 roku mówił dziennikarzom starosta S. Morawski

Będzie to największa inwestycja nie tylko 
ze względu na wartość, ale również z uwagi 
na zakres planowanych zmian. W ramach 
projektu wykonane zostaną: 

- nowe skrzydło budynku – interna-
tu SOSW, o powierzchni 836 m kw. wraz  
z zakupem niezbędnego wyposażenia (sprzęt  
i wyposażenie rehabilitacyjne, meble),    

- modernizacja istniejącego obiektu dy-
daktycznego tj. starego budynku, w którym 
obecnie odbywają się zajęcia edukacyjno-wy-
chowawcze,

- przyszkolna infrastruktura sportowa tj. 
wielofunkcyjne boisko szkolne ze sztuczną 
nawierzchnią (o pow. 1500 m kw.) wraz z bez-
piecznym placem zabaw (pow. 500 m. kw.),

- zagospodarowane otoczenie wokół 
obiektów: droga dojazdowa, chodniki, parkin-
gi z podjazdami, 

- modernizacja ogrodzenia.
Warto podkreślić, że wszystkie obiekty 

dostosowane będą do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. 

Realizacja projektu przewiduje też wy-
posażenie nowego budynku w meble, montaż 
zaplecza kuchennego, pracowni fizykoterapii 
oraz montaż pozostałego wyposażenia.

Jak zapowiedział podczas uroczystości 
podpisania umowy starosta Sławomir Mo-
rawski, zakończenie inwestycji planuje się  
w 2014 roku.

Przedsięwzięcie realizowane będzie przez 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, 
przy ul. Sienkiewicza 13. Jest to placówka, 
która zajmuje się kształceniem oraz wycho-

waniem dzieci i młodzieży  
z upośledzeniem umysłowym 
w stopniu lekkim, umiarkowa-
nym i znacznym. 

Jest to jedyny tak nowo-
czesny ośrodek szkolno-wy-
chowawczy na terenie powiatu 
ciechanowskiego, który po-
siada bogatą ofertę dla dzieci  
z upośledzeniem umysłowym. 
Obejmuje ona wczesne wspo-
maganie rozwoju dla dzieci do 7 
lat, przedszkole specjalne, szkołę podstawową, 
gimnazjum i szkołę zawodową oraz przyspo-
sabiającą do pracy. W realizacji tak potrzebnej 
pomocy osobom niepełnosprawnym, pomoże 
nowa baza lokalowa. Budynek będzie pozba-
wiony barier architektonicznych, dostosowa-
ny dla osób niepełnosprawnych, z nowoczesną 
windą. Projekt zakłada zastosowanie nowo-
czesnych systemów sygnalizacji pożarowej  
i przewciwczadowej. W ośrodku będzie też 
system monitoringu, co spowoduje, że pla-
cówka będzie w pełni bezpieczna.  

Warto dodać, że z projektu korzystać 
będą wszyscy uczniowie Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego,  ale nie tylko. 
Pomocą i wsparciem objęte zostaną także 
dzieci uczestniczące w zajęciach wczesne-
go wspomagania, mieszkańcy internatu, na-
uczyciele i pracownicy SOSzW, uczniowie 
innych szkół, zwłaszcza szkół specjalnych 
z terenu województwa mazowieckiego, 
mieszkańcy lokalnych osiedli, PFRON, To-
warzystwo Przyjaciół Dzieci, Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacja „Być 
jak Inni”, Stowarzyszenie „Sprawni razem”  
i Towarzystwo Walki z Kalectwem.   

W uroczystym podpisaniu umowy 
uczestniczyli także: dzieci i młodzież - 
uczniowie Ośrodka (w tym przedszkolaki  
z przedszkola specjalnego), ich rodzice i opie-
kunowie, kadra pedagogiczna szkoły i interna-
tu, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego  
w Warszawie, Mazowieckiej Jednostki Wdra-
żania Programów Unijnych w Ciechano-
wie, przedstawiciele Starostwa Powiatowego  
w Ciechanowie oraz lokalne i regionalne me-
dia.

Podczas spotkania, które było dużym wy-
darzeniem dla całej szkoły, dyrektor Barbara 
Kekenmajster przedstawiła projekt rozbudowy 
Ośrodka, a młodzież zaprezentowała gościom, 
którzy odwiedzili placówkę ciekawą insceniza-
cję, opowiadającą jak zmienią się warunki by-
towe po rozbudowie placówki. 

Na zakończenie uroczystości, goście 
otrzymali od wychowanków własnoręcznie 
wykonane drobne upominki.

Warto dodać, że aktualnie trwa procedura 
przetargowa związana z wyłonieniem manage-
ra projektu. W grudniu został złożony pierw-
szy wniosek o płatność do Mazowieckiej Jed-
nostki Wdrażania Programów Unijnych. Po 
pozytywnym rozpatrzeniu spłynęły pieniądze 
pokrywające poczynione do tej pory wydatki 
związane z przygotowaniem koncepcji budow-
lanej oraz dokumentacji projektowej i prze-
targowej. Do tej pory wydano 94 406,62 zł.,  
z czego dofinansowanie stanowiło kwotę  
78 640,71 zł.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
w Ciechanowie 

będzie rozbudowany!
Szesnasty listopada 2012 roku stał się ważną datą dla powiatu ciechanowskiego i dla społeczno-
ści SOSW, gdyż w tym dniu podpisana została umowa, na mocy której ta samorządowa placów-
ka, prowadząca szkolnictwo specjalne będzie rozbudowana. Realizacja projektu „Poprawa Stanu  
i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i Socjalno-Bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Ciechanowie” to jak dotąd, największa inwestycja w powiecie ciechanow-
skim, z udziałem środków unijnych. Będzie realizowana przez dwa lata. Umowę podpisali:  
ze strony samorządu województwa mazowieckiego – marszałek Adam Struzik, w obecności z-cy 
dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - Elżbiety 
Szymanik, a ze strony władz powiatu - starosta ciechanowski Sławomir Moraw-
ski, wicestarosta Andrzej Pawłowski i skarbnik powiatu Elżbieta Kwiatkow-
ska. Projektowana wartość inwestycji to 11  997 316 zł. Kwota dofinansowania  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniesie 83, 30%. Reszta 
środków, w ramach tzw. wkładu własnego, pochodzić będzie z budżetu powiatu.   

Moment podpisania umowy na rozbudowę Ośrodka

Młodzież cieszyła się z wiadomości, że miejsce ich nauki 
i mieszkania będzie nowoczesne i komfortowe

Wykonano już tablicę informacyjną, 
a na terenie Ośrodka umieszczono informację 

o projekcie

                          Barbara Tokarska-Wójciak
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Za nami kolejny rok inwestycji 
na drogach powiatowych
W 2012 roku zmodernizowanych zostało 5,7 km dróg powiatowych. Wartość 
inwestycji wyniosła blisko 2,5 mln zł. Zadania realizowane były ze środków 
powiatu ciechanowskiego oraz zewnętrznych źródeł finansowania, m.in. środ-
ków unijnych, dofinansowania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i gmin 
powiatu.

W ramach projektów z dofinansowa-
niem Unii Europejskiej, w porozumieniu  
z gminą Grudusk, realizowana była dwulet-
nia inwestycja (kontynuacja w 2013 roku) - 
przebudowa drogi Grudusk - Kołaki Wielkie  
o długości 2,7 km i wartości 821 tys.  zł. 
oraz Przywilcz - Zakrzewo - Żmijewo 
- Kuce na odcinku w miejscowości Przy-
wilcz o długości 0,5 km i wartości 383  tys. 
zł.  Kolejna droga, przebudowana w poro-
zumieniu z gminą Grudusk, to odcinek Gru-
dusk Kołaki Wielkie –Grudusk – 2,7 km  
i wartości 821 tys. zł. Natomiast przy do-
finansowaniu gminy Regimin odbyła się 
przebudowa drogi Grzybowo-Regimin-
-Szulmierz-na odcinku Włosty-Szulmierz, 
długości 1 km i wartości 721 tys. zł. Kolejną 
inwestycją powiatu była przebudowa dro-
gi - Sońsk-Ciemniewo-Gołymin Ośrodek –  
na odcinku Ciemniewo-Ruszkowo o długości 
1,5 km i wartości 607 tys. zł. 

W trakcie realizacji jest przygotowanie 
dokumentacji technicznej przebudowy ul. 
Kargoszyńskiej w Ciechanowie, od ul. Pru-
sa do wsi Kargoszyn, termin jej opracowa-
nia przypada na I kwartał 2013 r. 

Na drogach powiatowych wykonano 
też inne zadania. W ramach wzmocnień 
nawierzchni bitumicznej, podwójnym po-
wierzchniowym utrwaleniem objęte zosta-
ły następujące odcinki dróg: 

- Ciechanów-Młock (odcinek 2 km od 
Gostomina do Młocka), 

-  Nasielsk - Strzegocin - Szyszki - Go-
łymin (odcinek 2 km od Garnowa do Osta-
szewa)

 - Szczepanki -Wola Wierzbowska (od-
cinek 2 km do granicy powiatu), 

- Ojrzeń-Bronisławie - położona zosta-
ła nowa nakładka bitumiczna o długości 
350 m.

Z kolei w 2013 roku głównymi inwesty-
cjami powiatu będą:  

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1215 
– Grzybowo-Regimin-Szulmierz na odcinku 
Włosty-Szulmierz, wartość inwestycji 850 
tys. zł. (ze środków powiatu ciechanowskie-
go, z dofinansowaniem gminy Regimin - 400 
tys. zł. i środków Funduszu Ochrony Grun-
tów Rolnych);

- przebudowa drogi Nr 1222W Bukaty-
-Nasierowo-Pomorze na odcinku Pomorze-
-Grędzice, wartość ok. 550 tys. zł. (ze środ-
ków własnych powiatu).

Odnośnie do planowanej inwestycji - 
przebudowy drogi Nr 1232 W Ościsłowo-
-Sulerzyż-Chotum, na odcinku Ościsłowo-
-Sulerzyż , warto zaznaczyć że skala i zakres 
prac uzależnione będą od wyniku końco-
wego rozliczenia środków przewidzianych 
na dofinansowanie dróg powiatowych w ra-
mach Narodowego Planu Przebudowy Dróg 
Lokalnych, co nastąpi w marcu br. Ponadto, 
na terenie powiatu planuje się wykonanie 
ok. 7 km wzmocnień powierzchniowych na-
wierzchni bitumicznych. Wiosenny przegląd 
dróg wskaże, które odcinki wymagać będą 
tego remontu. 

Dodajmy, iż w inwestycjach uczest-
niczyć będą samorządy gmin, na terenie 
których będą realizowane, m.in. gmina Re-
gimin, gmina Glinojeck i gmina wiejska Cie-
chanów. 

Barbara Tokarska-Wójciak

W Kombatancie kolędowo i karnawałowo
Chciałoby się rzec, na dobry począ-
tek roku: „szczypta kolędy, szczypta 
karnawału, tak by przez cały rok ser-
ce się radowało”. Z takim przesłaniem 
15 stycznia br. wystąpił przed licznie 
zgromadzonymi mieszkańcami DPS 
„Kombatant” sekstet męski „Melodia” 
z GOK w Opinogórze pod kierownic-
twem muzycznym Jerzego Szpojan-
kowskiego.

Członkowie zespołu to miłośnicy dobrej 
piosenki i radości z niej płynącej, wspierani 
przez władze samorządu gminnego, znani z wie-
lu występów na terenie północnego Mazowsza 
(Krzysztof Łyziński, Mieczysław Leszczyński, 
Stanisław Leszczyński, Mirosław Laskowski, Mie-
czysław Piotrowski, Wojciech Kowalski).

Występ zespołu był o tyle interesujący,  
że wśród znanych kolęd zaprezentowano także rza-
dziej wykonywane utwory oczywiście w aranżacji  
J. Szpojankowskiego m.in. „Śpij mój maleńki”, 
„Jakieś światło”, „Jezusek czuwa”, „Kolęda koły-
sanka”. Druga część koncertu to wesołe piosenki 
i przyśpiewki, także z lat młodości słuchających 
m.in. „Gwiazdeczka”, „To mój jest świat”, „Za-

kochani”. Ta artystyczna radość zespołu szybko 
przeniosła się na mieszkańców DPS-u, gdzie 
u schyłku życia to rzecz drogocenna, mogąca 
rozjaśnić i czas choroby i dni nostalgii czy sa-
motności. Dlatego tak wielką wagę dyrektor  

i pracownicy terapii zajęciowej przywiązują  
do artystycznych prezentacji i częstych kontak-
tów ze środowiskiem twórczym.

Red.

Koncert kolęd i piosenek ludowych, w wykonaniu zespołu Melodia, 
sprawił ogromną radość mieszkańcom Kombatanta

PLAN PRACY RADY POWIATU CIECHANOWSKIEGO 
NA 2013 ROK

 1.   28 stycznia 2013 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)
- zapoznanie się z ofertą kulturalną powiatowych instytucji kultury 
na 2013 rok .

2.    25 marca 2013 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)
1) rozpatrzenie informacji z działalności Powiatowego Urzędu Pracy 
w Ciechanowie w 2012 roku.
2) rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Policji w Cie-
chanowie o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskie-
go oraz na terenie miasta Ciechanów w 2012 roku.
3) rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Ciechanowie w 2012 roku oraz wykazu potrzeb 
w zakresie pomocy społecznej

3.    29 kwietnia 2013 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)
1)  rozpatrzenie sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu w 2012 
roku, w tym z wykonania budżetu powiatu za 2012 rok,
2) podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi Powiatu 
absolutorium.

4.     27 maja 2013 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)
1) ozpatrzenie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cie-
chanowie o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na ob-
szarze powiatu ciechanowskiego w 2012 roku,
2) rozpatrzenie informacji Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Ciechanowie na temat stanu bezpieczeństwa w po-
wiecie ciechanowskim w 2012 roku.

5.     24 czerwca 2013 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)
1) rozpatrzenie informacji Powiatowego Inspektora Sanitarnego  
w Ciechanowie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w powiecie  
w 2012 roku,
2) informacja o stanie środowiska na obszarze województwa mazo-
wieckiego w 2012 roku.

6.     30 września 2013 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)
1) informacja na temat organizacji szkół oraz placówek oświato-
wych prowadzonych przez powiat ciechanowski w roku szkolnym 
2012/2013, z uwzględnieniem przeprowadzonych w okresie wakacji 

w obiektach oświatowych remontów i modernizacji, w kontekście po-
siadanych środków finansowych,
2) informacja o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu ciecha-
nowskiego za rok szkolny 2012/2013, w tym o wynikach sprawdzianu 
i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 1,2 i 3 lit. b-f.

7.    25 listopada 2013 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)
1) rozpatrzenie informacji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budow-
lanego w Ciechanowie w sprawie kontroli przestrzegania prawa bu-
dowlanego w powiecie ciechanowskim w 2013 roku,
2) rozpatrzenie informacji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Roślin z działalności Inspekcji na terenie powiatu ciechanowskiego  
w 2013 roku.

8.    30 grudnia 2013 roku – godz. 10.00 (poniedziałek)
1) przedstawienie sprawozdań z działalności  komisji stałych Rady 
Powiatu w 2013 roku,
2) zatwierdzenie rocznych planów pracy komisji stałych Rady Powia-
tu Ciechanowskiego na 2014 rok,
3) debata budżetowa - podjęcie uchwały budżetowej powiatu ciecha-
nowskiego na 2014 rok.

Ponadto w porządku obrad każdej z planowanych  
w 2013 roku sesji przewiduje się następujące punkty stałe:

1) stwierdzenie prawomocności obrad i otwarcie sesji,
2) przedstawienie porządku obrad,
3) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,
4) sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie mię-
dzy sesjami,
5) wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji poza-
rządowych oraz innych zaproszonych gości,
6) rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał,
7) interpelacje i zapytania,
8) odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
9) wolne wnioski i oświadczenia,
10) zamknięcie obrad.

Red.

„Powiatowy program ochrony zdrowia psy-
chicznego na lata 2012 – 2015” został przyjęty 
do realizacji podczas listopadowej sesji Rady 
Powiatu (26 listopada 2012 r.). Radni w tym 
temacie byli zgodni i jednomyślnie zagłoso-
wali nad przyjęciem dokumentu. Promocja 
zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburze-
niom psychicznym oraz zapewnienie osobom 
z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej  
i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej 
oraz innych form opieki i pomocy niezbęd-
nych do życia w środowisku rodzinnym i spo-
łecznym, jest celem głównym programu. 

Osiągnięcie tego celu możliwe będzie przy re-
alizacji następujących celów szczegółowych: 
1. Upowszechnienie wiedzy na temat zdrowia 

psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów 
życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, 
rozwijanie umiejętności radzenia sobie  
w sytuacjach zagrażających zdrowiu  
psychicznemu.

2. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
3. Zwiększenie integracji społecznej osób  

z zaburzeniami psychicznymi.

Rada Powiatu przyjęła powiatowy program 
ochrony zdrowia psychicznego

4. Organizacja systemu poradnictwa i pomocy  
w stanach kryzysu psychicznego.

5. Upowszechnienie środowiskowego modelu 
psychiatrycznej opieki zdrowotnej.

6. Upowszechnienie zróżnicowanych form  
pomocy i oparcia  społecznego.

7. Aktywizacja zawodowa osób z zaburzeniami 
psychicznymi.

8. Skoordynowanie różnych form opieki  
i pomocy.   

Realizatorami programu są: Sta-
rostwo Powiatowe w Ciechanowie, Po-
radnia Psychologiczno – Pedagogiczna  
w Ciechanowie, Powiatowe Centrum Po-
mocy Rodzinie w Ciechanowie, Powiato-
wy Urząd Pracy w Ciechanowie, Specjali-
styczny Szpital Wojewódzki Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Ciechanowie, Wydział Ochrony Zdro-
wia i Nauk Humanistycznych Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej w Cie-
chanowie, Fundacja Pomocy Dzieciom, 
Młodzieży i Dorosłym Niepełnospraw-
nym „Być Jak Inni” w Ciechanowie. 

Ze względu na dynamikę zmian 
zachodzących w funkcjonowaniu i fi-

nansowaniu systemu ochrony zdrowia, po-
mocy społecznej i jednostek samorządu te-
rytorialnego, Program ma formułę otwartą  
i będzie  wzbogacany w miarę potrzeb oraz możli-
wości finansowych i prawnych powiatu.    

Lucyna Borowik
Wydział Edukacji, 

Kultury, Sportu i Zdrowia SP
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Warto pomagać, bo to wraca…

Udany 21. Finał WOŚP
13 stycznia br. w Ciechanowie, podobnie jak w całej Polsce, odbywał się 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Na ulice wyszły tysiące wolontariuszy, by zebrać do puszek jak najwięcej złotówek, które 
pomogą chorym. W tym roku   pieniądze zostaną przeznaczone na ratowanie życia dzieci i godną opiekę 
medyczną seniorów. W powiecie obyło się bez incydentów, wolontariusze bezpiecznie przeprowadzali akcję.

Na ciechanowskich ulicach od 8.00 rano kwesto-
wało 370 wolontariuszy. Ich pracę koordynował Cie-
chanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej Studio, pod 
kierownictwem Niny Rykowskiej. Pieniądze zbierali 
uczniowie z różnych szkół i osoby dorosłe. Ffekt ich 
pracy to 55 091, 31 zł. Pieniądze zbierane były także 
podczas koncertu głównego, który odbył się w klubie 
Dołek Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki. Tu-
taj do puszek (zbiórkę prowadziło 5 wolontariuszy)  
i podczas licytacji gadżetów udało się zebrać 4 659,34 
zł. Artur Lech i Waldemar Nowakowski, szefowie cie-
chanowskiego sztabu w rozmowie z nami przyznali, 
że ciechanowianie mają wielkie serca i co roku je oka-
zują. - Ludzie są naprawdę wspaniali i mam na my-
śli nie tylko tych, którzy pieniądze wrzucali i zbierali, 
ale także wszystkich, którzy oddali nam swoje cenne 
pamiątki na licytację. Na przykład Adam Wełna, lau-
reat Psycho Guitar Battle przekazał na licytację jedną  
z nagród otrzymanych w konkursie, czyli miesiąc bez-
płatnej nauki gry na gitarze lub innym instrumencie 
w szkole muzyki Akademia Dźwięku mieszczącej się 
przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie. Aukcję wsparł 
także zespół „Aloud” przekazując na licytację płytę. 
Zbiór czterech utworów powstał niedawno i wyda-
ny został pod patronatem ciechanowskiej Akademii 
Dźwięku. W ciechanowskim sztabie, w Kawiarni Ar-

tystycznej do zlicytowania były także m.in.: kubki, 
kalendarze, koszulki, USB - wszystko z logo WOŚP, 
gadżety motocyklistów. Podczas koncertu bardzo po-
mogli harcerze. 

Dla wielu wolontariuszy kwesta stała się niemal 
nałogiem, bo od kilku lat część z nich wraca, by znowu 
brać udział w akcji. W zbiórce funduszy na ratowanie 
dzieci i starszych osób brały też udział wolontariuszki 
ze Środowiskowego Hufca Pracy 7-5 w Ciechanowie. 
Pięcioosobowa grupa dziewcząt pod opieką Barbary 
Ropelewskiej, nie wyobraża sobie, aby młodzież z  Huf-
ca nie wzięła udziału w akcji. - Robimy to po raz kolejny 
i jestem pewna, że w kolejnych latach także włączymy się 
do Finału WOŚP – podkreśliła z-ca komendanta Hufca. 
- Zbieramy pieniądze już trzeci raz i nadal sprawia nam 
to ogromną radość – powiedziała nam jedna z uczest-
niczek, która spotkaliśmy w jednym z centrów han-
dlowych. Ze względu na niską temperaturę młodzież 
często „okupowała” właśnie duże sklepy i place przed 
kościołami. Mimo tego, w pracy wolontariuszom nie 
przeszkadzał ani śnieg, ani zimno. Wśród nich pano-
wała opinia, że z Orkiestrą grają także dlatego, że kiedyś 
sami mogą potrzebować zakupionego przez nią sprzętu. 

W tym roku w Ciechanowie działał sztab or-
kiestry, skupiony przy Stowarzyszeniu Psychoart.  
W obchody WOŚP włączył się samorząd powiatu cie-

chanowskiego, który razem z Bankiem Spółdzielczym 
w Ciechanowie wsparł finansowo Finał. W Powiato-
wym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie odbył 
się koncert muzyczny oraz wiele imprez towarzyszą-
cych. Już o 12.00 wystartował Orkiestrowóz - kolorowy, 
magiczny, wesoły i głośny, który objechał całe miasto. 
Jednocześnie w PCKiSz odbywał się turniej szachowy. 
O 15.00 pokazany został film „Przystanek Woodstock 
Najgłośniejszy Film Polski”. Od 11.00 do 16.00 odby-
wały się pokazy jazdy samochodem rajdowym w wyko-
naniu Igora Bartołda. Była też możliwość przejażdżki! 
Finałem Finału był o godz. 19.00 – koncert muzyczny, 
podczas którego zagrali: Piotr Niesłuchowski laureat 
„The Voice Of Poland” z zespołem Hanza, Steel Habit, 
Aloud oraz zwycięzcy Psycho Guitar Battle.

Na terenie powiatu ciechanowskiego funkcjonował 
również sztab w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury  
w Glinojecku, którego szefem był Wojciech Bruździński 
i gdzie zebrano ponad 7 tys. zł. oraz sztab w Gminnym 
Ośrodku Kultury w Grudusku pod przewodnictwem 
Marka Szpakuta, który zebrał blisko 4 tys. zł. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Zbiórka środków na WOŚP sprawia wiele radości 
zarówno darczyńcom, jak i kwestującym

Nowa książka 
o północnym Mazowszu

Uroczysta promocja książki, poświęconej okupacyjnym dzie-
jom północnego Mazowsza odbyła się  18 grudnia 2012 r. w siedzibie 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Książka nosi tytuł 
„Regierungsbezirk Zichenau - rejencja ciechanowska 1939-1945”,  
a jej  autorem jest dr Zbigniew Ptasiewicz. Autorowi  udało się, kilka-
dziesiąt lat po wojnie, zawrzeć w jednym zwartym opracowaniu wie-
dzę o antypolskiej polityce narodowościowej hitlerowskich Niemiec  
na terenach północnego Mazowsza, wcielonego brutalnie do III Rzeszy 

(Prus Wschodnich), oraz unikatowy zbiór wspomnień 
ponad sześćdziesięciu Polaków,  

ówczesnych mieszkańców 
tych terenów. Książka ma 
nie tylko walor dokumen-
tacyjny, pozwala bowiem 

ocalić od zapomnienia 
relacje ludzi doświadczo-
nych przez wojnę i okupa-
cję, którzy przeżyli na tym 

terenie mroczne lata wysie-
dleń, aresztowań i deportacji  
na przymusowe roboty, ale 

również walor edukacyjny. 
Przybliża bowiem młodemu 
pokoleniu Polaków wiedzę 

o tym szczególnym okresie  
w dziejach północnego Ma-
zowsza. Opracowanie liczy 432 

strony, zawiera sześćdziesiąt pięć 
fotografii, ponad dwadzieścia ry-
sunków i map.

   Red

Uroczyste obchody setnej rocznicy zatwierdzenia 
Statutu Fermy Rolniczej w Sokołówku

Uroczysta Sesja, poświęcona setnej rocznicy zatwierdzenia Statutu Fermy Rolniczej w Soko-
łówku im. Tomasza Klonowskiego odbyła się 3 listopada 2012 roku, w Sokołówku i Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Sesję zainaugurowało o godz. 10.00 spotkanie pod 
obeliskiem w Parku Podworskim w Sokołówku, gdzie złożono kwiaty pod tablicą pamiąt-
kową. Ciekawym akcentem tej części uroczystości  było złożenie Depozytu dla Potomnych  
i posadzenie Dębu Sokołowiaków.

Następnie w siedzibie Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej w Ciechano-
wie odbyła się Sesja Naukowa, pod-
czas której prelekcje wygłosili: doc. 
dr Aleksander Kociszewski –  „Cie-
chanów na przełomie XIX i XX w”;  
dr Janusz Gmitruk – „Sokołówek 
w panoramie ruchu ludowego”; dyr 
Krzysztof Nuszkiewicz – „Rys histo-
ryczny Jadwigi Dziubińskiej”.

Na zakończenie odbył się kon-
cert poetycko-muzyczny w wyko-
naniu młodzieży z Zespołu Szkół 
Rolniczych w Gołotczyźnie i Goląd-
kowie, z Zespołu Szkół nr 2 w Cie-
chanowie oraz Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów”.

Organizatorami Sesji poświęconej setnej rocznicy zatwierdzenia Statutu Fermy Rol-
niczej w Sokołówku byli: dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Towa-
rzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej oraz Społeczny Komitet Przywracania Pamięci  
o Sokołówku im. Tomasza Klonowskiego.

 Warto też dodać, że w Opinogórze doszło do podpisania porozumienia o współpracy 
między: Towarzystwem Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Społecznym Komitetem Przy-
wracania Pamięci o Sokołówku im. Tomasza Klonowskiego i Muzeum Ruchu Ludowego  
w Warszawie.

BTW

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy 
Komitetem Przywracania Pamięci o Sokołówku 
a Muzeum Historii  Polskiego Ruchu Ludowego

Koncert Noworoczny Gala 2013, tym razem
Galą Filmową

Odbywający się w sobotę 12 stycznia, XXIII Koncert Noworoczny GALA 2013 pozostanie na długo w pa-
mięci widzów. Muzyka filmowa, ilustrowana kadrami ze znanych filmów, pokazy umiejętności wokalnych  
i tanecznych, ciekawa scenografia i oprawa świetlna, zbiórka środków na Fundusz Sztuka Młodych, otwar-
cie nowej wystawy w Galerii B. Biegasa, podniosła atmosfera i wiele przeżyć duchowych, tak najkrócej moż-
na opisać to tegoroczne wydarzenie kulturalne. Tradycyjnie w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. 
Marii Konopnickiej w Ciechanowie zaprezentowany został dorobek kulturalny ostatniego roku.

Gości powitała dr Teresa Kaczorowska p.o dy-
rektora PCKiSz, a koncert uroczyście otworzył sta-
rosta Sławomir Morawski, który był Honorowym 
Patronem Gali.

Moment uroczystego otwarcia koncertu
Przed rozpoczęciem części artystycznej zosta-

ły wręczone dwie nagrody „sukces roku”, za wybitne 
osiągnięcia na arenie ogólnopolskiej  dla: III Ciecha-
nowskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej Ży-
wioły z MZS nr 2 za zdobycie I miejsca w 31. Ogól-
nopolskim Festiwalu Piosenki Harcerskiej Siedlce 
2012 i dla Koła Plastycznego z Gimnazjum z Oddzia-
łami Integracyjnymi im. Książąt Mazowieckich nr 4  
w Ciechanowie pod kierunkiem Hanny Długołęckiej, 
za zdobycie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie 
„Jeżdżę z głową”.

W pierwszej części koncertu goście mogli obejrzeć  
i wysłuchać następujące wykonania:
- Paweł Kuczborski - z Gimnazjum w Gołyminie –  
A. Mickiewicz – „Pan Tadeusz - Inwokacja”;
- Michalina Rochna z Ciechanowa – F. Chopin – 
„E.moll op.28” oraz Etiuda filmowa „Polskie Drogi”;
- Martyna Bens i Daniel Urbański ze Studium Piosen-
ki PCKiSz  – Dumka na dwa serca z ilustracją tanecz-
ną LZA Ciechanów; „Śpiewka 1920” z filmu „Bitwa 
Warszawska 1920”;
- Kaja Klimkiewicz z MGOK w Glinojecku – „Miłość 
ci wszystko wybaczy”;
- Alicja Szemplińska ze Studium Piosenki PCKiSz– 
„Ja się boję sama spać” oraz „Rewia Dziecięca” w cho-
reografii Edyty Bojkowskiej-Kolak;
- Para taneczna Ewelina Wróblewska i Jakub Janczak – 
Etiuda taneczna z filmu „Trędowata”;
- Dzieci ze Studia Piosenki PCKiSz – Piosenka „My 
czterej Pancerni”;
-Mateusz Jankowski z Gimnazjum nr 3 w Ciechano-
wie – „Hallelujah” z filmu Shrek;
- Kacper Molewski z Gimn. Nr 3 – „Deszczowa pio-
senka”;
- Alicja Miechowska  z Gimn. Nr 3 - „May it be”;
- „Rewia Dziecięca” z PCKiSz z piosenkami i tańcem  
z filmów Pingwiny z Magadaskaru i Smurfy;
- Alicja Zajkowska z Gimn. Nr 4 - „Skyfall”, z animacją 
członków LZA Ciechanów.
Wszystkie występy ilustrowane były kadrami z po-
szczególnych filmów.

W czasie pierwszej przerwy koncertu sprzeda-
wane były okolicznościowe cegiełki, które brały udział 
w losowaniu nagród filmowych, ufundowanych przez 
Polski Instytut Sztuki Filmowej w Warszawie i Polskie 
Nagrania w Warszawie. Cegiełki tradycyjnie sprzeda-

wane były przez ciechanowskich dziennikarzy na Fun-
dusz „Sztuka Młodych”, na rzecz uzdolnionej młodzieży  
z powiatu ciechanowskiego. Tym razem zbiórkę prze-
prowadzili redaktorzy z: Tygodnika Ciechanowskie-
go, Katolickiego Radia Ciechanów, Extra Ciechanów, 
CiechTivi i Samorządowca Powiatu Ciechanowskiego. 
Zebrana kwota była rekordowa. Na Fundusz Sztuka 
Młodych wpłynie bowiem aż 5 034,56 zł.

Również podczas przerwy, w Galerii im. Bolesła-
wa Biegasa otwarta została wystawa malarstwa Stowa-
rzyszenia Pracy Twórczej VII Ogólnopolskiego Pleneru 
Malarskiego „Ciechanów 2012”. Po przerwie odbyło się 
losowanie nagród wśród osób, które kupiły cegiełki.

Druga część koncertu to występ znanego i wy-
bitnego zespołu “Why ducky”. Muzycy znani z wyko-
nywania bluesowych utworów, z wokalem znanego  
i fantastycznego Stanisława Antośkiewicza, tego wie-
czoru dostosowali repertuar do tematu Gali i wyko-
nali na scenie piosenki filmowe. Można było usłyszeć 
ścieżkę dźwiękową z filmów: “Różowa Pantera”, “Blu-
es Brothers” czy “Uwierz w ducha”. Zespół wystąpił  
w rozszerzonym składzie, z udziałem znanych ciecha-
nowskich muzyków jazzowych. Koncert “Why ducky”, 
podobnie jak pierwsza część koncertu, były prawdziwą 
ucztą duchową, pokazującą jak wielu zdolnych i kre-
atywnych artystów mamy w naszym mieście i powiecie.

Występ zespołu “Why ducky” rozbawił całą 
publiczność oraz tancerki z zespołu Funny

Ostatnia część koncertu to pokaz najnowszego 
filmu o przygodach małych hobbitów i krasnali oraz 
innych tolkienowskich stworów – “Hobbit”. Film 
prezentowany był w technice 3D.

Wśród gości tegorocznej gali znaleźli się: przed-
stawiciele parlamentu – senator Jan Maria Jackow-
ski, poseł Robert Kołakowski, władz centralnych – 
dyrektor delegatury MUW Grzegorz Wróblewski, 
władz samorządowych województwa – dyrektor 
delegatury UM Andrzej Kamasa, radni wojewódz-
cy – Wiesława Krawczyk i Benedykt Pszczółkow-
ski, władze powiatu ze starostą Sławomirem Mo-
rawskim i wicestarostą Andrzejem Pawłowskim  
na czele oraz członkowie Zarządu Powiatu, władze 
miejskie – zastępcy prezydenta Ciechanowa - Ewa 
Gładysz i Cezary Chodkowski, radni powiatowi, 
radni miejscy, wójtowie okolicznych gmin, dyrek-
torzy placówek kultury z terenu powiatu, duchow-
ni, rektor PWSZ doc. Leszek Zygner i były rektor 
prof. Andrzej Kolasa, przedstawiciele służb mun-
durowych, prezesi i dyrektorzy ciechanowskich in-
stytucji i zakładów pracy, środowisk przedsiębior-
ców, lokalne media oraz wielu mieszkańców miasta 
i powiatu.

Po raz pierwszy gościem Gali był medalista 
olimpijski, prezes Polskiego Związku Podnoszenia 
Ciężarów Szymon Kołecki - od wielu lat związany  
z naszym miastem oraz znany projektant mody  
z Mediolanu Leszek Chmielewski, niegdyś związany 
z Ciechanowem i LZA Ciechanów.

Koncert Noworoczny Gala jest dużym przed-
sięwzięciem artystycznym. Składa się na niego 
wysiłek wszystkich pracowników powiatowej jed-
nostki kultury oraz wielu osób z zewnątrz. Całość 
wyreżyserowała Edyta Bojkowska-Kolak, na scenie 
zapowiadał występy i prowadził losowanie Woj-
ciech Garliński wraz z Marlin – czyli Małgorzatą 
Kaczorek.

Barbara Tokarska-Wójciak

Jednym z patronów medialnych imprezy był  
Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego

Fotoreportaż z Gali Noworocznej 
prezentujemy na str. 10

Galeria na Pięterku ma swojego patrona

Zygmunt Szczepankowski urodził się w 1951 roku, miesz-
kał, pracował i tworzył w Ciechanowie. Był absolwentem I LO 
im. Z. Krasińskiego oraz Wydziału Grafiki w Warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych (dyplom w pracowni prof. Andrze-
ja Rudzińskiego). W swoim bogatym dorobku artystycznym, 
zarówno w malarstwie jak rzeźbie, poszukiwał silnej ekspre-
sji, żywiołowości. Był artystą wyzwolonym z barier estetycz-
nych i zwyczajowych, poszukującym swobodnie kompozycji  
i formy. Stworzył własny, niepowtarzalny warsztat artystyczny.

 Jego sztuka jest fascynująca i prawdziwa - głęboko poru-
sza, oddziałuje formą na uczucia, a treścią na intelekt. Zygmunt 
Szczepankowski jest autorem wielu dzieł sztuki, w rzeźbie  
i malarstwie, obecnych w licznych zbiorach prywatnych,  
w przestrzeni publicznej, w kraju i na świecie. 

Zygmunt Szczepankowski zmarł w 2010 roku.  
BTW

Od listopada 2012 roku ciechanowska „Galeria na Pięterku” nosi imię Zygmunta Szczepankowskiego. 
Uroczyste nadanie imienia odbyło się w gronie mieszkańców miasta, władz powiatowych, artystów, pra-
cowników PCKiSz oraz lokalnych mediów. 
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