
Pracownicy Starostwa Po-
wiatowego oraz Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, już 
po raz czwarty przygotowali 
„Szlachetną Paczkę”, która tra-
fiła do rodziny w Ciechanowie. 
Tym razem wsparliśmy matkę, 
samotnie wychowującą na-
stoletniego syna. Do rodziny 
pojechały: żywność, chemia 
gospodarcza, obuwie, bielizna 
pościelowa, koc, czajnik, ko
smetyki, piłka do gry w piłkę 
nożnej i kuchnia gazowa. 

Więcej str. 11  

Przedstawiciele samorządów 
powiatowego, miejskiego  

i wolontariusze podczas finału akcji

Szlachetna paczka trafiła do rodziny
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22 listopada  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Po-
żarnej w Ciechanowie zorganizowała po raz kolejny akcję po-
boru krwi pod hasłem „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. Pod-
czas niej zebrano ponad 16 litrów tego bezcennego daru. Na apel 
strażaków odpowiedziało 36 osób. O pobieranie krwi zadbali 
pracownicy z Ciechanowskiego Oddziału Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, dzięki którym 
wszystkie czynności formalne oraz pobór krwi przebiegały 
bardzo sprawnie. Pomagali również pracownicy z Oddziału Re-
jonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie. Wśród 
krwiodawców byli strażacy zawodowi i ochotnicy z OSP: Ciecha-
nów, Długołęka, Gąski, Grudusk, Lekowo, Łopacin, Młock, Osiek, 
Przywilcz, Bądkowo i Sońsk oraz gościnnie z OSP Olszewka gm. 
Jednorożec. Krew oddali także mieszkańcy powiatu ciechanow-
skiego oraz miasta, m.in. prezydent Ciechanowa.

22 listopada – W PCKiSz odbyło się XX Spotkanie z Książką. 
Gościem jubileuszowego wydarzenia w Galerii im. Bolesława 
Biegasa był autor książki „Nienawiść” oraz współautor scenariu-
sza filmu „Wołyń” – Stanisław Srokowski. Urodził się w 1936 r. 
na Kresach Wschodnich (m. Hnilcze). Jest poetą – pisarzem, pro-
zaikiem, dramaturgiem, krytykiem literackim, publicystą, tłu-
maczem oraz nauczycielem akademickim. Jego książka to zbiór 
opowiadań, który stał się kanwą filmu Wojciecha Smarzowskie-
go „Wołyń”. 

29 listopada  O bezpieczeństwie z seniorami rozmawia-
li w ciechanowskiej placówce Polskiego Czerwonego Krzyża 
 policjanci. Była to doskonała okazja bezpośredniego dotarcia 
do osób najbardziej zagrożonych przestępstwami metodą „na 
wnuczka” a jednocześnie niechronionych uczestników ruchu 
drogowego. Okres jesiennozimowy, to czas kiedy piesi i rowe-
rzyści są grupą uczestników ruchu drogowego najbardziej nara-
żoną na potrącenia. Dlatego przypomniano, jak ważną rolę od-
grywają elementy odblaskowe oraz przestrzeganie zasad ruchu 
drogowego, aby być widocznym oraz bezpiecznym na drodze. 
Policjanci rozmawiali z seniorami o tym jak skutecznie poprawić 
swoje bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania. Aby seniorzy 
wiedzieli jak ustrzec się przed zagrożeniami, funkcjonariusze 
mówili m.in. o metodach działania przestępców.

7 grudnia – Polski Czerwony Krzyż zorganizował „Koncert 
z Gwiazdą” podczas którego wręczone zostały coroczne odzna-
czenia, medale i wyróżnienia dla Honorowych Krwiodawców. 
Odznaczenia odebrało blisko 70 honorowych dawców krwi. 
Otrzymali: 6 Złotych, 5 Srebrnych i 7 Brązowych Krzyży Zasługi. 
Wręczono również odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony 
dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK oraz wyróżnienia 
„Kryształowe Serce”. Rekordzista oddał w swoim życiu ponad 60 
litrów krwi. Dla odznaczonych oraz innych zaproszonych gości 
wystąpił z recitalem Andrzej Rybiński. 

9 grudnia  Zarząd Akcji Katolickiej przy parafii farnej w Cie-
chanowie zorganizował sympozjum „Wychowanie do wartości”, 
które odbyło się w gmachu PWSZ przy ul. Wojska Polskiego. 
Wśród tematów podjętych podczas sympozjum znalazły się za-
gadnienia: „Wychowanie w cywilizacji łacińskiej” – prof. Piotr 
Jaroszyński; „Wychowywać, ale jak?”  redaktor Janusz Wardak; 
„Wpływ mediów na wychowanie, Rola edukacji medialnej” – 
Piotr Boroń. 

10 grudnia - Rodzina i przyjaciele zorganizowali w Ciecha-
nowie koncert charytatywny pt. „Pomóżmy wybudzić Anetę”, 
połączony z licytacją podarowanych przedmiotów. Impreza od-
była się w sobotni wieczór w auli Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej przy ul. Wojska Polskiego 51 i cieszyła się dużym za-
interesowaniem. Podczas koncertu zebrano 11 229 zł., w tym 3 
809 zł. z biletów i 7 420 zł. z licytacji przedmiotów. Najwyższą 
ceną uzyskano za koszulkę sportowca Przemysława Krajewskie-
go  600 zł. i bombki z Sejmu  500 zł. Nie udało się sprzedać tylko 
jednego przedmiotu, ale jest jeszcze szansa na jego zlicytowanie. 
Planowany jest bowiem kolejny koncert pod koniec stycznia. 
W sobotnim koncercie wystąpili artyści: z projektu „Nie przej-
dziemy do historii”; Edyta Szewczyk (wokal), Robert „Jimi” Mi-
roński (gitara), Wiesław Szczechowicz (gitara); Paulina Oporska 
(wokal) i Jakub Piątkowski (gitara); Łukasz Juszkiewicz (wokal) 
i Adam Wełna (gitara). Całość poprowadziła Małgorzata Kaczo-
rek (PCKiSz) a o nagłośnienie zadbał  Jan Lipski (PCKiSz).

12 grudnia - Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie in-
formuje, że w okresie od 12 grudnia 2016 r. do 12  stycznia 2017 
r. na terenie powiatu ciechanowskiego organizowany jest kon-
kurs na najpopularniejszego dzielnicowego Komendy Powiato-
wej Policji w Ciechanowie. Mieszkańcy powiatu ciechanowskie-
go mogą oddawać swoje głosy na wytypowanego dzielnicowego 
za pomocą anonimowych ankiet, które należy składać w przy-
gotowanych skrzynkach. Swoje głosy na najpopularniejszego 
dzielnicowego mieszkańcy mogą oddawać na terenie miasta 
Ciechanowa i gmin powiatu ciechanowskiego: w jednostkach Po-
licji, w siedzibach organów administracji samorządowej (Urząd  
Miasta, urzędy gmin, Starostwo Powiatowe), w Miejsko – Gmin-
nych Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
w redakcjach gazet oraz Miejsko – Gminnych Ośrodkach Pomocy 
Społecznej. Wypełnioną ankietę można również przesłać przez 
Internet na adres: prasowy.kppciechanow@ra.policja.gov.pl. 
Anonimowe ankiety dostępne są w miejscu umieszczenia urn do 
których oddawane są głosy. Ponad to wzór ankiety jest dostępny 
do pobrania na stronie internetowej Komendy Powiatowej Poli-
cji w Ciechanowie, podobnie jak nazwiska oraz rejony służbowe 
dzielnicowych (w zakładce DZIELNICOWI) oraz na facebooku 
Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. Zachęcamy miesz-
kańców powiatu do wzięcia udziału w konkursie.

BTW

Wydarzyło się:
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W Starostwie Powiatowym w Ciecha-
nowie 28 listopada br. odbyła się 18 
sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego V 
kadencji. Radni przyjęli 6 uchwał i roz-
patrzyli dwie informacje z pracy in-
spekcji działajcych na terenie powiatu. 

Głosowania dotyczyły projektów uchwał:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Powiatu Ciechanowskiego;
  zmiany uchwały budżetowej powiatu cie-
chanowskiego na 2016 rok;
 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Proble-
mów Społecznych w Powiecie Ciechanow-
skim;
 przyjęcia „Rocznego programu współpracy 
powiatu ciechanowskiego z organizacjami 
pozarządowymi” oraz podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 
2017; 
 udzielenia Rzecznikowi Dyscypliny Finan-

sów Publicznych właściwemu w sprawach 
rozpoznawanych przez Regionalną Komisję 
Odwoławczą w sprawach o naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych przy Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informacji 
w trybie art. 95 ust 2 ustawy 17 grudnia 2004 
r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych (Dz. U z 2013 r.,  
poz. 168 ze zm.) w sprawie sygn. akt DF-
RI.502.1.17.2016.
Rozpatrzono również skargę A.K. na działal-
ność Starosty Ciechanowskiego w przedmio-
cie bezczynności ”odzyskania niezapłaco-
nych podatków” od wydobywanych kopalin 
w Cichawach gm. Sońsk oraz bezczynności 
w sprawie wystąpienia „ z tzw. roszczeniem 
niezupełnym wobec właścicieli zabytkowego 
7hektarowego parku w Ślubowie gm. Sońsk”.

Wszystkie uchwały zostały przyjęte 
przez radnych powiatowych jednomyślnie, 
a skarga A.K. na działalność Starosty zosta-
ła uznana za bezzasadną. Radni rozpatrzyli 

informację Powiatowego Inspektora Nadzo-
ru Budowlanego w Ciechanowie w sprawie 
kontroli przestrzegania prawa budowlanego 
w powiecie ciechanowskim w 2016 roku, któ-
rą przedstawiła Powiatowa Inspektor Nadzo-
ru Budowlanego Anna Gutkowska oraz infor-
mację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział 
w Ciechanowie z działalności Inspekcji na te-
renie powiatu ciechanowskiego w 2016 roku, 
którą zaprezentował kierownik oddziału 
Wojciech Królikowski. 

Ponadto starosta Sławomir Morawski 
przedstawił informację o pracy Zarządu Po-
wiatu między sesjami. Natomiast komendant 
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechano-
wie ppłk Krzysztof Futyma przedstawił in-
formację o naborze do Wojsk Obrony Teryto-
rialnej, które swoją siedzibę będą miały m.in. 
w Ciechanowie, w byłej jednostce wojskowej. 

BTW

Sesja Rady Powiatu Ciechanowksiego

Obradowali 
radni powiatu 

ciechanowskiego
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W Ciechanowie, w auli Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej przy ul. Narutowi-
cza, 2 grudnia br. odbyła się druga z cy-
klu - konferencja regionalna, poświęcona 
Regionalnemu Programowi Operacyjne-
mu Województwa Mazowieckiego 2014-
2020. Z samorządowcami subregionu 
ciechanowskiego spotkali się specjaliści 
zajmujący się środkami unijnymi. Oma-
wiany był obecny stopień wdrażania RPO 
i zaprezentowany został harmonogram 
konkursów na przyszły rok.

Była również mowa o innowacyjnym 
podejściu Zarządu Województwa Mazowiec-
kiego do problemu różnicowania inwestycji 
na Mazowszu poprzez system RIT (Regio-
nalnych Inwestycji Terytorialnych). Przypo-
mnijmy, iż w ramach RPO WM 2014–2020 
Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld 
zł unijnego wsparcia, skierowanego głównie 
do biznesu, administracji i sektora nauko-
wego. Maksymalne dofinansowanie wynosi 
80 procent wartości projektu, jest więc o co 
walczyć.

Tuż przed główną konferencją odbył się 
briefing prasowy, podczas którego o środ-
kach unijnych w nowym okresie finansowa-
nia mówili: Sławomir Morawski  starosta 
ciechanowski, Elżbieta Szymanik – zastępca 
dyrektora w Mazowieckiej Jednostce Wdra-
żania Programów Unijnych i Joanna Potoc-
kaRak  zastępca prezydenta Ciechanowa. 

Jak poinformował podczas konferencji 
prasowej starosta S. Morawski, samorząd 
powiatowy złożył wnioski na inwestycje 
i projekty oświatowe na ponad 26 mln zł. 

Wśród nich są przebudowy dróg oraz 
projekty rozwijające szkolnictwo zawodowe 
i wspomagające rozwój uczniów w szkołach 
prowadzonych przez powiat oraz dokształ-
canie dorosłych. 

INWeStyCje dROgOWe SAMORZĄdU 
POWIAtOWegO W RAMACh RegIO-

NAlNegO PROgRAMU OPeRACyjNegO 
WOjeWódZtWA MAZOWIeCkIegO NA 

lAtA 2014-2020 (RPO WM) tO:
• Przebudowa drogi nr 2352W Strzegowo-
Niedzbórz  Pniewo Czeruchy, na odcinku 

o długości 2,89 km, od granicy powiatu do 
miejscowości Pniewo Czeruchy, skrzyżowa-
nie z drogą wojewódzką nr 615. Teren gminy 
Regimin. Wartość 2 714 105,01;
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1241W 
na odcinku CiechanówMłock, o długości 9,6 
km, łączy Ciechanów z węzłem drogowym 
w Młocku. Wartość 8 842 516,99 zł. ;
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1237W 
i ścieżka rowerowa na odcinku Ciechanów-
Opinogóra Górna przez Kąty. Wartość 9 295 
025,38 zł.

SZkOły:
Zespół Szkół nr 1

• Projekt: „ZAWODOWCy NA START”
Wartość części projektu dla szkoły wynosi: 
586 115,00 zł.
Obejmie podniesienie umiejętności uczniów 
ze szkół zawodowych.

Zespół Szkół technicznych  
im. Stanisława Płoskiego

• Tytuł projektu: „WZBOGACENIE KOMPE-
TENCJI ZAWODOWyCH I KLUCZOWyCH 
UCZNIóW ZESPOŁU SZKóŁ TECHNICZNyCH 
IM. STANISŁAWA PŁOSKIEGO W CIECHANO-
WIE W KONTEKŚCIE PODNOSZENIA JAKO-
ŚCI I ATRAKCyJNOŚCI SZKOLNICTWA ZA-
WODOWEGO”. Wartość: 883 682,23 zł.
Obejmie dodatkowe zajęcia z kształcenia za-
wodowego
Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza
• I Projekt: „KSZTAŁCENIE ZAWODOWE 

GWARANCJą SUKCESU”. Wartość: 997 885 
zł. 
Dotyczy kształcenia zawodowego. 
II Projekt „EDUKACJA KLUCZEM DO SUK-
CESU” – kształcenie ogólne w LO i w Techni-
kum.
Wartość: 901 925 zł. 
Obejmie zajęcia wyrównawcze.
Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Staszica
• Projekt ”SZKOLNy EKSPERyMENT KLU-
CZEM DO SUKCESU UCZNIA”. Wartość 838 
tys. zł. Obejmie zajęcia dodatkowe z przed-
miotów matematycznoprzyrodniczych.

kSZtAłCeNIe dOROSłyCh I dORAdZ-
tWO edUkACyjNO-ZAWOdOWe:

• „NOWy ZAWóD – NOWE MOŻLIWOŚCI 
DLA DOROSŁyCH”. 
Wartość: 853 242,50 zł. Planowany okres 
realizacji: 01.04.2017 r.  31.03.2019 r. – 24 
miesiące. 
Cel główny: zdobycie kwalifikacji i podnie-
sienie kompetencji zawodowych przez 89 
osób dorosłych, które z własnej inicjatywy 
są zainteresowane zdobyciem nowych kwa-
lifikacji  na kwalifikacyjnych kursach zawo-
dowych (w formach pozaszkolnych). 
• „DORADZTWO EDUKACyJNOZAWODOWE 
W SZKOŁACH POWIATU CIECHANOWSKIE-
GO. Planowany okres realizacji: 01.08.2017 
31.07.2019 r. – 24 miesiące. Wartość: 
512 902,50 zł. 
Cel główny: podniesienie jakości i zwiększe-
nie dostępu do doradztwa edukacyjnoza-
wodowego w 6 szkołach zawodowych, we 
współpracy z rynkiem pracy. 

Pośród inwestycji planowanych przez 
samorząd miasta Ciechanowa, zastępca pre-
zydenta Joanna Potocka – Rak wymieniła 
m.in.: węzeł przesiadkowy na PKP, przebu-
dowa targowiska przy dworcu kolejowym, 
budowa parkingu przy dworcu na 200 
miejsc parkingowych, remont kamienicy 
przy ul. Warszawskiej, przebudowa pasażu 
M. Konopnickiej, rewitalizacja wieży ciśnień 
oraz projekty wspierające edukację dzieci. 

Barbara tokarska-Wójciak

debatowali o pozyskiwaniu środków unijnych

W konferencji wzięła udział duża grupa przedstawicieli samorządów, instytucji i urzędów z subregionu ciechanowskiego

Starosta S. Morawski zaprezentował projekty, na które samorząd powiatowy chce pozyskać środki unijne
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Uroczyste obchody dnia Patrona, 
w których wzięli udział uczniowie, 
nauczyciele, pracownicy szkoły oraz 
zaproszeni goście, odbyły się 25 listo-
pada 2016 r. Spotkanie z wielkim wy-
czuciem i taktem prowadził uczeń Bar-
tosz Borkowski. Uroczystość rozpoczął 
dyrektor szkoły Sławomir kubiński, 
który powitał wszystkich zebranych, 
a następnie w krótkim wystąpieniu 
zaprezentował osiągnięcia kierowanej 
przez siebie placówki. 

Zebrani poznali szkołę jako placówkę dy-
namiczną, nie bojącą się wyzwań na miarę XXI 
w. Dyrektor mówił o podjętych działaniach, 
służących rozwojowi szkoły, dokonaniach 
i sukcesach jej uczniów. Przedstawił wyko-
rzystanie funduszy unijnych, które pozwoliły 
doposażyć pracownie szkolne w nowoczesny 
sprzęt laboratoryjny, zapewniając tym samym 
wysoki poziom działań dydaktycznych, co 
przyczyniło się niewątpliwie do wysokiej zda-
walności podczas egzaminów zawodowych 
oraz maturalnych. 

 Po wystąpieniu gospodarza głos zabrali 
zaproszeni goście, którzy gratulowali osią-
gnięć, podkreślając upór i determinację dyrek-

tora w promowaniu swojej placówki.
Następnie odbyła się część artystyczna 

spotkania. Przygotowana przez nauczycieli 
ZST inscenizacja, przedstawiała Stanisława 
Płoskiego, patrona szkoły, jako człowieka nie-
zwykle pracowitego, zaangażowanego w pod-
jęte przedsięwzięcia. 

Architekt Stanisław Płoski, to postać 
mało znana szerszemu gronu. Scenki z życia 
naszego bohatera pozwoliły poznać bliżej tę 
niezwykłą postać. Urodził się nieopodal Cie-
chanowa, w Purzycach Trojanach. Uczył się 
w Mławie, potem w Warszawie, gdzie studio-
wał na Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej. Młody architekt Płoski był 
zafascynowany modernizmem i takie roz-
wiązania konstrukcyjne odnajdziemy w jego 
licznych projektach  już wówczas znany był 
z niezwykłej pracowitości. Brał udział w kam-
panii wrześniowej 1939 r. Czas okupacji spę-
dził w obozie jenieckim w Woldenbergu. Po 
wyzwoleniu zaangażował się w pracę Biura 
Odbudowy Stolicy, potem pracował w biurach 
projektowych.

 Inscenizowanej biografii Stanisława 
Płoskiego towarzyszyła muzyka z epoki, za-
prezentowano również, na planszach, zre-
alizowane projekty architekta, które do dziś 

upiększają przestrzeń publiczną miast pol-
skich i europejskich. 

W przedstawieniu brali udział uczniowie 
ZST: Dominika Sarnowska, Michał Walko-
wiak, Dariusz Koźniewski, Karolina Gralewicz, 
Krzysztof Szefler, Adam Laskowski, Piotr Lan-
kiewicz, Sylwester Kowalski. Nad efektami 
dźwiękowymi czuwał Artur Mroczkowski. 
Przygotowanie tak ciekawej inscenizacji, było 
zasługą grupy nauczycieli: Ewy Krajzy, Ka-
tarzyny Szymańskiej, Anety Szczepańskiej-
Piczak, Anety Chumięckiej, Małgorzaty Marii 
Nowakowskiej oraz Magdaleny GrelikGrodec-
kiej.

Młodzież ZST chlubi się wyborem swoje-
go Patrona i chce realizować jego marzenia. 
Dlatego naturalna w tym szczególnym dniu 
była prezentacja dokonań młodzieży podczas 
praktyk budowlanych w Niemczech. Ciekawie 
i z humorem o swoje pracy w Brandenburgu 
opowiadali: Patryk Ulatowski, Adam Laskow-
ski i Michał Kupniewski.

Na zakończenie części artystycznej wystą-
pił Mariusz Zakrzewski, który zagrał na gita-
rze elektrycznej utwór własnej kompozycji pt: 
”Na tę chwilę”.

Uczestnikom uroczystości Dnia Patrona 
w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława 
Płoskiego w Ciechanowie zapewne zapadnie 
w pamięć postać wspaniałego, skromnego, pra-
cowitego architekta, jakim był Stanisław Płoski. 

ZSt 
Foto: ZS

dzień Patrona
w Zespole Szkół technicznych 

im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie

Uroczyste obchody dnia patrona w ZST
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• Historia domu opieki sięga już 
stycznia 1946 r., a nie jak wcześniej 

sądzono 1957 roku. zakład opieki dla 
starców w krubinie otrzymał środki 

finansowe w kwocie 323.745 zł na zakup 
podstawowego sprzętu i wyposażenia. 

w roku 1956 przydzielono grunty 
i zaprojektowano przyzakładowy 
państwowy dom dla dorosłycH na 

krubinie. 
• rok 1957, to oddanie do użytku dla 

200 pensjonariuszy budynku głównego 
i zmiana nazwy na: 

państwowy zakład specjalny  
dla przewlekle cHorycH  

(budowę rozpoczęto w 1953 r.)
• w czerwcu 1960 r. siostry albertynki 

pod kierunkiem s. przełożonej 
barbary resil podjęły pracę wśród 

200 mieszkańców, zamieszkując 
jednocześnie w dworku. 

• sierpień 1963 r. – grudzień 1989 r. – 
kierownikiem państwowego domu 

specjalnego dla przewlekle cHorycH 
w krubinie jest Henryk stefański. 

• kwiecień 1978 – to oddanie do użytku 
nowego pawilonu. 

• w okresie od stycznia 1981 r.  
– do listopada 1995 r. zastępcą 

dyrektora domu pomocy społecznej 
była pani joanna czerwińska

• 23 grudnia 1989 r.dyrektorem domu 
pomocy społecznej zostaje pani 
barbara piasecka i pełni funkcję  

do 30 września 2011 r.
• wrzsień 1991 r. to oddanie do użytku 

domu pogrzebowego ,,pro morte” 
i poświęcenie przez ks. kanonika 

ludomira kokosińskiego 
• listopad 1982 r. - czerwiec 2009 r. 

funkcję kapelana domu pełni
 ks. prałat ludomir kokosiński

• 1992 r. – 1999 r.w grędzicacH 
funkcjonuje filia domu dla 33 osób  

ze scHorzeniami psycHicznymi 
• 1992 r. – 1999 r. kierownikiem oddziału  
dla przewlekle psycHicznie cHorycH  

w  grędzicacH jest dariusz 
marcHlewski

• 7 marca 1998 r. oddano do użytku 
nowy budynek mieszkalny na 47 miejsc.

uroczyste otwarcie odbyło się 
z udziałem władz oraz poświęceniem 

przez ks. biskupa marcinkowskiego
• lipiec 2009 r. – lipiec 2016 r. 

posługę kapelana domu pełni  
ks. sławom ir trzaska

• 1 grudnia 2011 r. powołanie  
na dyrektora domu pomocy 

społecznej jolanty przybyłowskiej
• 1 lutego 2012 r.

zmiana typu domu na dom pomocy 
społecznej dla przewlekle psycHicznie 

cHorycH z  miejscami wygasającymi 
dla przewlekle somatycanie cHorycH

(180 mieszkańców)

jubileusz 70-lecia działalności domu 
Pomocy Społecznej przy ul. kruczej 
w Ciechanowie oraz dzień Pracowni-
ka Socjalnego świętowali 21 listopada 
br. mieszkańcy, pracownicy, władze 
samorządowe, radni powiatu i zapro-
szeni goście. Obchody rozpoczęła uro-
czysta msza św. w kaplicy placówki, po 
niej odbyła się część artystyczna oraz 
wręczenie dyplomów i odznaczeń.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył 
biskup pomocnicy diecezji płockiej ks. Miro-
sław Milewski. Po niej mieszkańcy, pracowni-
cy i zaproszeni goście spotkali się w  świetli-
cy DPS, gdzie zespoły „Ferajna” i „Pod czarną 
banderą” przygotowali część artystyczną, 
składającą się z piosenek i wierszy, nawiązu-
jących do nostalgii i jesieni. Po niej wręczone 
zostały wyróżnienie i odznaczenia, m.in. „Pro 
Mazovia”, przyznawany przez samorząd woje-
wództwa mazowieckiego oraz dyplomy mar-
szałka dla dyrekcji i pracowników.

Z kolei starosta ciechanowski Sławomir 
Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski 
oraz kierownik Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie Anna Karaś wręczyli jubileuszowe 
dyplomy i kwiaty pracownikom DPS. 

Były też życzenia i gratulacje od zaproszo-
nych gości oraz wspomnienia osób najbardziej 
zasłużonych dla powstania i rozwoju domu, 
dzięki którym powstał i funkcjonuje przez sie-
demdziesiąt lat.

Na koniec, jak przystało na jubileusz, 
wszyscy mogli skosztować urodzinowego tor-
tu. 

Patronem honorowym obchodów był sta-
rosta ciechanowski Sławomir Morawski.

Barbara tokarska-Wójciak

Świętowano jubileusz dPS 
przy ul. kruczej w Ciechanowie

wyróżnienia wręczone przez starostę 

ciechanowskiego z okazji jubileuszu  

i dnia pracownika socjalnego: 
Emilia Bilińska

 Katarzyna Charzyńska
-Bożena Dąbrowska
Elżbieta Drusewicz

Zofia Fabisiak
Violetta Giżyńska

Daniel Iwaszko
Anna Komorowska

Marek Kosik
Edmunda Modzelewska

Marian Piecychna
Ewa Rug

Anna Sokolnicka
Maria Bożena Włoczewska

Elżbieta Żółtak

Jubileuszowa gala w DPS przy ul. Kruczej
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tradycyjnie już przed świętami Bożego 
Narodzenia w opinogórskim gminnym 
Ośrodku kultury odbył się konkurs 
„Świąteczne Fantazje kulinarne”, na 
który gospodynie z terenu gminy przy-
gotowują arcydzieła sztuki kulinarnej, 
związanej z regionem. Były nagrody, 
wspólnie śpiewanie kolęd i wystawa bo-
żonarodzeniowych prac plastycznych. 

Potrawy oceniane były w dwóch katego-
riach: potrawy wigilijne i ciasta, ciasteczka 
i inne słodkości. Do konkursu zgłosiło się 21 
pań z terenu całej gminy. A jury, oceniając 
wykonane dania, brało pod uwagę: walory 
smakowe, estetykę wykonania i związek 
z tradycją. 

W kategorii potrawy świąteczne: zwy-
ciężyły 1. ”Szczupak faszerowany” – Bo-
żena Gutkowska z Pomorza; 2. „Rolada 
rybna w galarecie” – Anna Modrzakowska 
z Czernic; 3m. „Pierogi z kapustą i grzyba-
mi” – Wiesława Kowalska z Pomorza. W tej 

kategorii przyznano też wyróżnienia, które 
odebrały: Krystyna Lewicka – Chrzanówek, 
Longina Płoska – Kołaki Budzyno, Alina Za-
jąc – Pomorze, Katarzyna Pyra – Łęki, Halina 
Lubińska Łęki, Krystyna Leszczyńska – Ba-
cze, Marzena Cywińska – Rembówek, Teresa 
Żebrowska – Klonowo. 

W kategorii ciasta nagrody trafiły do: 
1. „Piernikowa fantazja”  Maria Czarnec-
ka – Rembówek, 2. „Makowiec na kruchym 
spodzie”  Joanna Jaskólska Kołaczkowo, 
3. „Śnieżynka świąteczna”  Danuta Kaczo-
rek – Wierzbowo. Wyróżnienia: Janina Pi-
kus – Wierzbowo, Renata Humięcka – Wola 
Wierzbowska, Małgorzata Piotrowska – Opi-
nogóra Kolonia, Katarzyna Pikus – Czernice, 
Krystyna Ostrowska – Kołaczkowo, Edyta 
Lewicka – Chrzanówek, Teresa Przybyłek – 
Pałuki.

Pierwsze miejsca nagrodzone zostały 
sprzętem AGD, a wyróżnienia również na-
grodami rzeczowymi, które wręczyli wójt 
gminy Opinogóra Piotr Czyżyk i dyrektor 
GOK w Opinogórze Zofia Pikus.

Konkursowi towarzyszyły warsztaty 
sztuki ludowej, koncert kolęd z wykonaniu 
Zespołu „Melodia”, wystawa prac bożonaro-
dzeniowych oraz sprzedaż kosmetyków. 

Barbara tokarska-Wójciak

W Opinogórze kulinarnie i świątecznie 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 
3 grudnia br. stało się miejscem szko-
lenia dla radców prawnych nt. zmian 
w ustawie o zamówieniach publicz-
nych. Wykład tematyczny wygłosił dy-
rektor departamentu Prawnego Urzę-
du Zamówień Publicznych mec. Bogdan 
Artymowicz. W zjeździe uczestniczyli 
radcowie prawni z rejonu ostrołęckie-
go i ciechanowskiego. 

W tym samym czasie odbywało się posie-
dzenie Rady Okręgowej Izby Radców Praw-
nych i posiedzenie Rady Fundacji Radców 
Prawnych IUS w Olsztynie. 

Radcowie spotkali się także z wicestarostą 
Andrzejem Pawłowskim i sekretarzem powia-
tu Joanną Marzeną Pszczółkowską. W spotka-
niu z władzami powiatu wzięli udział człon-
kowie Rady z wiceprezesem Krajowej Rady 
Radców Prawnych mec. Michałem Korwkiem 

i dziekanem Rady OIRP Katarzyną Skrocką-
Sadowską. Rozmawiano o różnych proble-
mach samorządów, zwłaszcza o realizacji 
ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Uczestnicy wyrazili wolę spotykania się 
cyklicznie na tego rodzaju konferencjach w po-
szczególnych miastach regionu. 

BTW

Spotkanie radców z wicestarostą A. Pawłowskim i sekretarz powiatu J. M. Pszczółkowską

Prawnicy obradowali w Ciechanowie

Uczestniczki konkursu oraz jury oceniające potrawy

Dzieci zwiedzające wystawę prac bożonarodzeniowych
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Blues zagościł w Ciechanowie
W sobotni wieczór, 19 listopada br. 
odbyła się 35. edycja Ciechanowskich 
Spotkań z Bluesem. koncert, ze wzglę-
du na remont kawiarni Artystycznej, 
odbył się tym razem w sali widowisko-
wej PCkiSz. Na scenie wystąpiło kilku-
nastu muzyków, a pod sceną nie brako-
wało tańca i zabawy.

W tegorocznych, jubileuszowych Spo-
tkaniach z Bluesem wziął udział m.in. zespół 
MarGaj (Polska), nowy projekt blues rockowy 
ciechanowskich i mławskich muzyków. Zagrali 
w składzie: Robert Pałka – piano, Andrzej Do-
mżalski – perkusja, Darek Marcinkiewicz – gi-
tara, Jan Gajewski – bas.

Druga grupa to Blues Junkers (Polska) – ze-

spół został założony w grudniu 2014 r. w War-
szawie Nazwa ma wyrażać silne uzależnienie 
członków zespołu od starej amerykańskiej 
muzyki: bluesa, rhytm’n’bluesa, boogie woogie 
i soulu. Skład: Natalia Abłamowicz – wokal, ka-
zoo, Dominik Abłamowicz – piano, harmonij-
ka, Maciech Sych – gitara, Grzegorz Zawiliński 
– werbel.

Kolejna formacja to grupa James B. & 
Friends (Polska) – sześciu polskich muzyków 
i wokalista James Brierley z Manchesteru, któ-
ry obecnie mieszka w Polsce. Zespół wystąpił 
w Must Be The Music 11, gdzie dostał ocenę 4 
razy Tak, a Kora określiła grupę ,,Cud z Socho-
cina” oraz ,, Debeściaki”. Warto odnotować 
koncerty w Warszawie, oraz na Suwałki Blues 
Festiwal. Skład: James Brierley – wokal, Kry-

spin Kadej –gitara, Igor Andrusiewicz – gita-
ra, Michał Styczyński – bas, Grzegorz Gładki 
– perkusja, Wojtek Jabłoński – saksofon, piano.

Gwiazdą wieczoru był Khalif Wailin Wal-
ter  amerykański gitarzysta, wokalista i kom-
pozytor, któremu towarzyszyła polska sekcja 
rytmiczna Łukasz Gorczyca – bas, Tomek Do-
minik – perkusja.

Był to wieczór dobrych rytmów blueso-
wych oraz radości i zabawy.

Red.
 Foto: PCkiSz

kolejny sukces młodych aktorów 
na ciechanowskiej scenie teatralnej!!!

Andrzejkowa sobota 26 listopada na-
leżała do artystów z teatru „Rozmyty 
konstrast”, którzy przygotowali premie-
rę sztuki gabrieli Zapolskiej „Moralność 
Pani dulskiej”. to była 16. premiera 
przygotowana przez ciechanowski teatr.

Akcja toczy się w mieszkaniu Dulskich we 
Lwowie. Głównym problemem utworu jest 
kryzys moralności mieszczańskiej, ukazany 
przez kompromitację kołtuństwa rodziny Dul-
skich, a zwłaszcza przez demaskację postaci 
tytułowej  właścicielki czynszowej kamienicy.

W spektaklu wystąpili: Małgorzata Klim-
czak  Aniela Dulska, Jarosław Leszczyński 
 Felicjan Dulski, Tomasz Wóltański  Zbyszko 
Dulski, Aleksandra Barańska  Hesia Dulska, 
Aleksandra Masłowska  Mela Dulska, Justyna 
Niezgodzińska  Juliasiewiczowa, Marta Ce-
kała  Lokatorka, Paulina Borek  Hanka, San-
dra Pszczółkowska  Tadrachowa. Reżyserem 
spektaklu był Andrzej Liszewski. 

Młodzi, niezwykle utalentowani artyści  

z Teatru „Rozmyty Kontrast” nie tylko niezwy-
kle angażują się w grę w sztukach teatralnych, 
ale też często biorą udział w innych imprezach 
kulturalnych, recytując poezję. 

Red. 
 Foto: PCkiSz

Artyści na ciechanowskiej scenie
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Wnioski mieszkańców o poprawę bezpieczeństwa. Nowe 
narzędzia policji w walce z przestępcami

Najlepiej mieszkać blisko Warszawy

debata ewaluacyjna dotycząca bez-
pieczeństwa na terenie powiatu cie-
chanowskiego, zorganizowana przez 
komendę Powiatową Policji w Ciecha-
nowie odbyła się 24 listopada br. w sali 
konferencyjnej Starostwa Powiatowe-
go w Ciechanowie. 

Była podsumowaniem realizacji wnio-
sków zgłoszonych na debacie społecznej 
w dniu 25 lutego 2016 r. Podczas spotkania 
zaprezentowano nowe narzędzia wprowa-
dzone na terenie kraju: Moja Komenda i Kra-
jowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. - Uczest-
nicy spotkania poznali charakterystykę, istotę 
oraz cele jakie chcemy osiągnąć poprzez apli-
kację i KMZB. Zwrócono uwagę mieszkańcom 
na stan zagrożenia wypadkowością na terenie 
naszego powiatu oraz apelowano o ostrożną 
i bezpieczną jazdę  podkreślał oficer prasowy 
KPP Jolanta Bym.

Podczas debaty pojawiły się nowe wnioski 
mieszkańców:

1. Poprawa infrastruktury drogowej po-
przez budowę chodników i wyznaczenie 
przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej 
nr 616 relacji CiechanówSzulmierz.

2. Objęcie wzmożoną kontrolą Placu Jana 
Pawła II i ul. Parkowej, gdzie gromadzi się 
młodzież i dochodzi do spożywania alkoholu 
w miejscach niedozwolonych.

3. Zainstalowanie odpowiedniego oświe-
tlenia na przejściach dla pieszych na ul. Naru-
towicza i ul. Gostkowskiej. 

Cały raport z realizacji wniosków został 
opublikowany na stronie internetowej Komen-
dy Powiatowej Policji w Ciechanowie: 

h t t p :// k w p . r a d o m . p l/r e a l i z a c j a 
w n i o s k o w  z g l o s z o n y c h n a  d e b a c i e 
powiatowej,pa169,30284,0/jednostka/ko-
menda-powiatowa-policji-w-ciechanowie

Organizatorem IV Debaty Społecznej na 
terenie miasta i powiatu ciechanowskiego 
oraz debaty ewaluacyjnej była Komenda Po-
wiatowa Policji w Ciechanowie, we współ-
pracy z samorządem lokalnym. Gośćmi de-

baty byli: starosta ciechanowski Sławomir 
Morawski, posłanka na Sejm RP Anna Ci-
cholska, kierownik delegatury Urzędu Wo-
jewódzkiego w Ciechanowie Krzysztof Bień-
kowski oraz przedstawiciele samorządów, 
służb mundurowych i inspekcji, mieszkańcy 
oraz młodzież ze szkół mundurowych. 

BTW

Ranking poziomu życia w miastach wo-
jewództwa mazowieckiego zdominowa-
ły miejscowości położone wokół stolicy. 
Na czele klasyfikacji znalazła się Podko-
wa leśna, której atutem - oprócz dogod-
nej lokalizacji - są korzystne warunki 
mieszkaniowe oraz wysoki wskaźnik 
przedsiębiorczości - wynika z informa-
cji przedstawionych podczas konferen-
cji prasowej ph: „Poziom życia w mia-
stach województwa mazowieckiego”. 
Spotkanie odbyło się 28 listopada 2016 
r. w siedzibie Oddziału Urzędu Staty-
stycznego w Ciechanowie. 

Bliskość Warszawy okazała się najważ-
niejszym czynnikiem wpływającym na po-
ziom życia w mazowieckich miastach. Wśród 
85 miast uwzględnionych w analizie (bez 
Warszawy) 14 pierwszych pozycji w rankin-

gu zajęły miasta zlokalizowane w podregio-
nie warszawskim zachodnim i warszawskim 
wschodnim. Na podium stanęły Podkowa Le-
śna, Łomianki oraz Grójec.

Na drugim biegunie, wśród miast o najniż-
szym poziomie życia, znalazły się oddalone od 
Warszawy siedziby gmin miejskowiejskich. 
Miasta te notowały niekorzystne wskaźniki 
dotyczące warunków mieszkaniowych i rynku 
pracy oraz dodatkowo ujemne saldo migracji. 

Badacze zwrócili szczególną uwagę na pięć 
ośrodków subregionalnych: Radom, Płock, 
Ostrołękę, Ciechanów i Siedlce. Mimo podobnej 
roli, miasta te dysponują różnym potencjałem 
ludnościowym i ekonomicznym. Wraz ze wzro-
stem wielkości i funkcji pełnionych przez te 
ośrodki, nie wzrastał poziom życia mieszkań-
ców. Wśród ośmiu miast znajdujących się na 
terenie podregionu ciechanowskiego w dwóch 
z nich odnotowano średni poziom życia. Naj-

wyższą wartością wskaźnika charakteryzował 
się Płońsk, który zajął 23 pozycję wśród mazo-
wieckich miast, a najniższy poziom życia odno-
towano w Glinojecku i Raciążu. 

Ciechanów, największe miasto subregio-
nu, wykazał niski poziom życia mieszkańców. 
Pomimo charakteryzowania się największą 
powierzchnią użytkową mieszkania na 1 oso-
bę oraz największą liczbą wypożyczeń na 1 
czytelnika na tle pozostałych miast subregio-
nalnych, o jego niskiej pozycji zadecydowały 
pozostałe wskaźniki.

Więcej informacji można znaleźć w publi-
kacji Urzędu Statystycznego w Warszawie, 
dostępnej na stronie internetowej pod linkiem: 
http://warszawa.stat.gov.pl/publikacjeifol-
dery/warunkizycia/analizapoziomuzycia
wmiastachwojewodztwamazowieckiegow
2014r,4,1.html

Red.

Debata nt. bezpieczeństwa w Ciechanowie
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W Starostwie Powiatowym w Ciechano-
wie, 17 listopada 2016 r. odbyło się posie-
dzenie Powiatowego Zespołu Zarządza-
nia kryzysowego. Wzięło w nim udział 14 
członków Zespołu oraz 11 zaproszonych 
osób - przedstawicieli prezydenta Miasta 
Ciechanów, burmistrza Miasta i gminy 
glinojeck, a także wójtów gmin powiatu 
ciechanowskiego. tematyka posiedzenia 
obejmowała informację Powiatowego 
lekarza Weterynarii nt. zagrożeń zwią-
zanych z afrykańskim pomorem świń tzw. 
ASF, wyznaczania grzebowisk dla padłych 
zwierząt na terenie gmin powiatu cie-
chanowskiego oraz zasad postępowania 
z dzikimi zwierzętami, które znalazły się 
poza własnym środowiskiem natural-
nym. Omówiono raporty o przygotowa-
niach gmin oraz służb do sezonu zimowe-
go 2016/2017.

Spotkanie otworzył starosta ciechanowski 
Sławomir Morawski, zapoznając zebranych 
z przebiegiem posiedzenia. Następnie Powia-
towy Lekarz Weterynarii Bogdan Latko omó-
wił zagadnienia związane z zagrożeniem ASF 
oraz potencjalne zagrożenia innymi choroba-
mi zakaźnymi zwierząt na terenie kraju oraz 
powiatu ciechanowskiego. Przedstawił zasady 
organizowania i zapewnienia funkcjonowania 
grzebowisk dla padłych zwierząt na terenie 
jednostek samorządu terytorialnego. Stwier-
dził, że w sierpniu 2016 r. zwrócił się pisemnie 
do wszystkich gmin powiatu z prośbą o wy-
znaczenie na ich terenie miejsc pod grzebowi-
ska, a odpowiedzi udzielili jedynie wójt Gminy 
Ciechanów oraz burmistrz Miasta i Gminy Gli-
nojeck. Przypomniał przepisy prawne, zasady 
lokalizacji oraz warunki jakim powinien odpo-
wiadać teren przewidziany pod grzebowisko.
Dodał, że jest to zadanie własne gminy, która 
ponosi koszty jego wykonania, utrzymania 
i funkcjonowania. Poinformował, że przepisy 
prawa dopuszczają możliwość organizowania 
i zabezpieczenia funkcjonowania grzebowiska 
przez dwie i więcej gmin.

Przedstawicielka Urzędu Miasta Ciecha-
nów Ewa Amenda zwróciła uwagę na proble-
my, z jakimi spotyka się miasto w zakresie wy-
łapywania i usuwania zwierząt dzikich, które 
znalazły się poza swoim naturalnym środowi-
skiem i stwierdziła, że miasto oczekuje wspar-
cia ze strony powiatu w jego rozwiązaniu 
i opracowaniu procedur postępowania.

Przedstawiciel Nadleśnictwa Ciechanów 
Tomasz Dróżdż stwierdził, że na terenie mia-
sta są zidentyfikowane miejsca, gdzie lęgną 
się i bytują lisy. Należy te miejsca bytowania 
zlikwidować poprzez zakładanie tzw. żywo-
łapek, ponieważ na terenie miasta nie wolno 

używać do tego celu broni palnej. Poinformo-
wał też, że kolejnym zadaniem, które należy 
realizować przy współudziale kół łowieckich, 
jest zlokalizowanie miejsc bytowania dzików 
w okolicach miasta i podejmowanie prób ich 
przepędzenia z tych terenów.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ciecha-
nowie Bogdan Latko powiedział, że w każdej 
gminie (wiejskiej i miejskiej) powinien być 
opracowany i wdrożony „program ochrony 
zwierząt bezdomnych i zapobiegania ich bez-
domności” – jest to prawnie przypisany obo-
wiązek i zadanie własne gminy. Stwierdził, że 
w okresie jesienno – zimowym nasila się mi-
gracja dzików z powodu rozpoczęcia ich okre-
su rozrodczego. Poinformował też, że z danych 
Ministerstwa Rolnictwa wynika, iż na terenie 
kraju żyje około 140 tyś. dzików (w/g liczenia 
w dn. 21 października 2016 r.).

Przedstawiciel Urzędu Miasta Ciechanów 
Radosław Lipowski stwierdził, zwracając się do 
członków Zespołu, że konieczne jest wypraco-
wanie procedur postępowania w przypadkach 
znalezienia się zwierząt dzikich na terenach 
zamieszkałych przez ludzi. Krzysztof Radoń – 
gł. specjalista w Wydziale Rolnictwa, Środowi-
ska i Działań Antykryzysowych przypomniał 
zebranym, że Ustawa o zarządzaniu kryzyso-
wym z 2007 r. nakłada na organy kierowania 
samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, 
prezydenta, starostę) obowiązek powołania 
oraz zapewnienia właściwego funkcjonowania 
zespołu zarządzania kryzysowego (gminnego, 
miejskiego, powiatowego), a także przypisania 
członkom zespołu zadań określonych ustawą 
oraz innych, wynikających ze specyfiki danej 
jednostki. Przypomniał, że zespoły są organami 
doradczo – opiniodawczymi organów kierowa-
nia i tam jest miejsce na rozpatrywanie proble-
matyki wszystkich zagrożeń, wypracowywanie 
propozycji ich rozwiązywania, w tym procedur 
postępowania. Stwierdził, że mimo, iż gminy 
nie dysponują siłami i środkami takimi jakie 

znajdują się na szczeblu powiatowym (PSP, Poli-
cja, PIWet, PISan., Delegatury WIOŚ, WIOR oraz 
inne), to nie ma przeszkód prawnych i organi-
zacyjnych, aby zapraszać ich przedstawicieli na 
posiedzenia własnych zespołów zarządzania 
kryzysowego w celu wsparcia merytorycznego, 
a taka obecność pozwoli na zgodne z prawem 
i właściwe rozwiązanie problemów z zakresu 
zarządzania kryzysowego;

Przedstawiciele gmin powiatu przekazali 
kierownikowi Wydziału RŚiDA pisemne in-
formacje o stanie ich przygotowania do zimy 
2016/2017. Przedstawiciele gmin potwier-
dzili w przekazanych informacjach właściwe 
przygotowanie swoich jednostek do usuwania 
skutków śnieżnej i mroźnej zimy, w tym zabez-
pieczenia opieki nad osobami ubogimi i bez-
domnymi. Poinformowali o zabezpieczeniu 
środków finansowych dla zabezpieczenia po-
wyższych działań oraz zgromadzeniu niezbęd-
nych ilości środków i materiałów do usuwania 
śniegu i śliskości na drogach.

Sławomir Morawski – starosta ciechanow-
ski, jednocześnie szef Powiatowego Zespołu 
Zarządzania Kryzysowego zapowiedział, że 
problematyka związana z lokalizacją grzebo-
wisk, zbyt dużej populacji dzikich zwierząt 
w ich naturalnym środowisku oraz postępo-
wania z nimi w terenach zurbanizowanych, zo-
stanie poruszona na forum Związku Powiatów 
Polskich. Stwierdził, że na dzisiaj przypadki 
występowania chorób zakaźnych wśród zwie-
rząt dzikich, hodowlanych i domowych są na 
terenie powiatu sporadyczne. 

Starostwa podsumował spotkanie i stwier-
dził, że z sytuacją obecności dzikich zwierząt 
na terenach zurbanizowanych (zamieszkałych 
przez ludzi) musimy się pogodzić, ale musimy 
także podejmować wszelkie i skuteczne wysiłki, 
aby przywrócić je do ich naturalnego środowi-
ska bytowania;

krzysztof Radoń
Wydział RŚidA Starostwa Powiatowego

O dzikach, lisach, afrykańskim pomorze świń  
i przygotowaniu do zimy na posiedzeniu sztabu 

antykryzysowego
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Rozstrzygnięcie konkursu literackiego 
„Bezpieczna droga do szkoły”, zorganizo-
wanego przez komendę Powiatową Poli-
cji w Ciechnowie, Starostwo Powiatowe 
w Ciechanowie, Urząd Miasta w Ciecha-

nowie oraz Wojewódzki Ośro-
dek Ruchu drogowego w Cie-
chanowie, odbyło się 6 grudnia 
2016 r. w siedzibie komendy. 
Była to już IV edycja konkur-
su o bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym. Przez ponad dwa 
miesiące uczniowie szkół pod-
stawowych z terenu całego po-
wiatu ciechanowskiego, mogli 
dostarczać swoje prace. 

W tym roku po raz pierwszy był 
to konkurs literacki, który cieszył 
się bardzo dużym zainteresowa-
niem. Organizatorzy otrzymali kil-
kadziesiąt prac, w których uczest-
nicy (w dwóch kategoriach klas IIII 
i IVVI) opowiadali swoją drogę do 
szkoły, rymując hasła o odblaskach 
i zasadach ruchu drogowego. Spo-

śród prac nagrodzono 6 i tyle samo 
zostało wyróżnionych. 

Uroczyste spotkanie z laure-
atami konkursu w tym roku było 
wyjątkowe, ponieważ zwycięzcy 
mieli za zadanie wyrecytować, od-
czytać, czyli  przedstawić swoją 
pracę. Uczniowie szkół podstawo-
wych sprostali zadaniu zarówno 
literackiemu jak i recytatorskiemu. 
Po otrzymaniu nagród rzeczowych 
laureaci zwiedzili budynek ciecha-
nowskiej komendy policji. 

BTW

konkurs literacki „Bezpieczna droga do szkoły” rozstrzygnięty 
a laureaci nagrodzeni

W KATEGoRII KlAS I-III SZKół  
PoDSTAWoWyCh: 

1. Martyna Grabas SP nr 6 klasa III
2. Wojciech Pszczółkowski SP nr 6 klasa I 
3. Sara Dudzic SP w Kołaczkowie klasa II

WyRóŻnIEnIA:
1. Maja Kopecka SP w Malużynie klasa II

2. Kacper Michalak SP nr 7 klasa III
3. Filip Kołpaczyński SP w Malużynie klasa II

W KATEGoRII KlAS IV-VI SZKół PoDSTAWoWyCh 
1. Barłomiej Usiądek SP nr 4 klasa IV
2. Marta Podlasińska SP nr 5 klasa VI

3. Julia Derewicz SP nr 5 klasa VI

WyRóŻnIEnIA:
1. Karolina Jaskółska SP nr 4 klasa V

2. Roksana Brycke SP w Gumowie klasa VI
3. Adrian Mórawski SP nr 4 klasa IV

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie oraz Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie, już po raz czwarty przygotowali „Szlachetną 
Paczkę”, która trafiła do rodziny w Ciechanowie. tym razem wsparliśmy 
matkę, samotnie wychowującą syna. do rodziny pojechały: żywność, che-
mia gospodarcza, obuwie, bielizna pościelowa, koc, czajnik, kosmetyki, 
piłka do gry w piłkę nożną i kuchnia gazowa. 

W ten sposób urzędnicy włączyli się w ogólnopolską akcję, której celem jest pomoc 
wybranej rodzinie przed Świętami Bożego Narodzenia. To była szesnasta edycja tej 
szlachetnej akcji charytatywnej.

Paczki przekazane zostały w sobotę 10 grudnia do sztabu akcji, który mieścił się 
w tym roku w COEK „Studio”, przy ul. 17 Stycznia. Przygotowane paczki osobiście prze-
kazał organizatorom starosta ciechanowski Sławomir Morawski. 

Na prośbę rodziny nie publikujemy jej wizerunku.
BTW

Szlachetna paczka 
trafiła do rodziny

Dyplom uznania za udział w akcji

Wręczenie nagród laureatom konkursu
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