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Minister ogłosił w Ciechanowie finał prac
nad Kartą Dużej Rodziny
Na zaproszenie starosty Sławomira
Morawskiego 5 lutego br., w powiecie ciechanowskim gościł minister
pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Minister swoją wizytę rozpoczął od śniadania z wielodzietną rodziną, zamieszkałą
w Ciechanowie. Następnie szef resortu pracy odwiedził Powiatowy Urząd Pracy, gdzie
omawiano zmiany, jakie pociągnie za sobą
zapowiadana reforma urzędów pracy. Dopełnieniem wizyty było spotkanie otwarte
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego i konferencja prasowa z udziałem gościa.
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Dyskutowali nad Regionalnym Instrumentem Terytorialnym
w ramach RPO WM 2014-2020
Nad wspólnymi pomysłami dla Subregionu Ciechanowskiego dyskutowali
w Warszawie (18 lutego, w siedzibie
Urzędu Marszałkowskiego) reprezentanci samorządów lokalnych z tego regionu. Wspólne myślenie o całym subregionie – to propozycja nowego sposobu
wykorzystania przez samorządy środków unijnych. Trwają właśnie prace nad
ostatecznym kształtem Regionalnego
Instrumentu Terytorialnego (RIT). Marszałek spotkał się z samorządowcami,
aby omówić wypracowane już projekty
i rozmawiać o nowych propozycjach.
Środki w ramach RIT dla wszystkich pięciu subregionów Mazowsza wynoszą 6 proc.

całej kwoty przyznanej województwu na RPO
WM 2014-20 (czyli 130 mln euro). Trzeba też
pamiętać, że poza RIT-em o wsparcie z UE
będzie można się ubiegać jak dotychczas –
w ramach otwartych konkursów.
Liderem RIT-u jest zawsze główne dla
subregionu miasto. W tym przypadku władze Ciechanowa wraz z partnerami - władzami gmin oraz powiatu ciechanowskiego
wypracowały dwie propozycje projektów:
projekt połączenia gmin powiatu ciechanowskiego siecią ścieżek rowerowych z punk-

tem przesiadkowym oraz projekt poprawy
dostępności do Specjalistycznego Szpitala
Wojewódzkiego w Ciechanowie przez budowę nowej drogi do szpitala – połączonej z drogami krajowymi nr 50 i 60. Ale
mówi się też o drodze łączącej Ciechanów
ze stolicą przez Gąsocin i Nasielsk i utworzeniu centrum praktycznej nauki zawodu
dla uczniów szkół zawodowych, dla całego
subregionu.
Ze strony powiatu ciechanowskiego
w spotkaniu uczestniczył dr Zbigniew Ptasiewicz - zastępca kierownika Wydziału
Rozwoju, Promocji i Funduszy Strukturalnych Starostwa Powiatowego.
BTW
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STAROSTWO POWIATOWE W CIECHANOWIE
„eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”
Starosta Ciechanowski Sławomir Morawski
uprzejmie informuje, że Powiat Ciechanowski rozpoczął realizację projektu „eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim”. Projekt jest współfinansowany przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013 „Dotacje na innowacje - Inwestujemy
w Waszą przyszłość”.
Łączna wartość otrzymanego przez Powiat Ciechanowski dofinansowania na realizację projektu
wynosi 19 992 281,10 zł. Projekt będzie realizowany
przez Powiat Ciechanowski do 31 lipca 2015 r.
W ramach projektu zakwalifikowani uczestnicy
otrzymają bezpłatnie komputer oraz dostęp do Internetu na okres ponad 6 lat. Komputer otrzyma 2185
osób. Dodatkowo 315 osób, posiadających komputer, a nie posiadających dostępu do Internetu otrzyma łącze internetowe.
Każdy z uczestników projektu zostanie bezpłatnie przeszkolony zarówno w zakresie obsługi komputera, jak i korzystania z Internetu. Szkolenia będą
prowadzone w gminach, a więc miejscach zamieszkania beneficjentów.
Rekrutacja beneficjentów do projektu rozpoczyna się 3 marca 2014 roku. Szczegółowy regulamin
rekrutacji oraz dokumenty rekrutacyjne są dostępne w budynkach użyteczności publicznej na terenie powiatu, w tym w szczególności, we wszystkich
obiektach powiatowych jednostek organizacyjnych
oraz gminnych jednostek organizacyjnych na terenie danej gminy, tj. Gminy Ciechanów, Miasta
i Gminy Glinojeck, Gminy Gołymin-Ośrodek,
Gminy Grudusk, Gminy Ojrzeń, Gminy Opinogóra
Górna, Gminy Regimin oraz Gminy Sońsk. Rekrutacja do projektu jest otwarta i jawna. Wypełnione
dokumenty rekrutacyjne należy składać w gminnym
ośrodku pomocy społecznej, gminy zamieszkania, do
dnia 30 maja 2014 r.
W okresie od 6 marca 2014 r. do 11 maja 2014 r.
odbędą się 32 spotkania informacyjne dla mieszkańców gmin zainteresowanych udziałem w projekcie. Na
terenie każdej z 8 gmin powiatu ciechanowskiego, tj.
Gminy Ciechanów, Miasta i Gminy Glinojeck, Gminy
Gołymin-Ośrodek, Gminy Grudusk, Gminy Ojrzeń,
Gminy Opinogóra Górna, Gminy Regimin oraz Gminy Sońsk, odbędą się po 4 spotkania informacyjne. Na
spotkaniach będą podawane szczegółowe informacje
o projekcie i zasadach uczestnictwa w nim.
HARMONOGRAM SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH
DLA MIESZKAŃCÓW GMIN POWIATU
CIECHANOWSKIEGO
1. Gmina Grudusk
1) 1 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
6 marca 2014 r. w godzinach 16 – 18, w małej sali
gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych
w Grudusku,

www.ciechanow.powiat.pl

2) 2 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
7 marca 2014 r. w godzinach 16 – 18, w sali świetlicowej w Szkole Podstawowej w Humięcinie,
3) 3 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
8 marca 2014 r. w godzinach 16 – 18, w małej sali
gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych
w Grudusku,
4) 4 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
9 marca 2014 r. w godzinach 16 – 18, w sali świetlicowej w Szkole Podstawowej w Humięcinie,
2. Gmina Ojrzeń
1) 1 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
13 marca 2014 r. w godzinach 16 – 18, w budynku
OSP w Ojrzeniu, ul. Ciechanowska 52,
2) 2 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
14 marca 2014 r. w godzinach 16 – 18, w budynku
OSP w Nowej Wsi,
3) 3 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
15 marca 2014 r. w godzinach 16 – 18, w budynku
OSP w Ojrzeniu, ul. Ciechanowska 52,
4) 4 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
16 marca 2014 r. w godzinach 16 – 18, w budynku
OSP w Nowej Wsi,
3. Gmina Opinogóra Górna
1) 1 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
20 marca 2014 r. w godzinach 16 – 18, w budynku
Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej,
2) 2 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
21 marca 2014 r. w godzinach 16 – 18, w budynku
Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej,
3) 3 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
22 marca 2014 r. w godzinach 16 – 18, w budynku
Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej,
4) 4 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
23 marca 2014 r. w godzinach 16 – 18, w budynku
Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej,
4. Gmina Regimin
1) 1 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
27 marca 2014 r. w godzinach 16 – 18, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie,
2) 2 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
28 marca 2014 r. w godzinach 16 – 18, w świetlicy
wiejskiej w Szulmierzu,
3) 3 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
29 marca 2014 r. w godzinach 16 – 18, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Regiminie,
4) 4 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
30 marca 2014 r. w godzinach 16 – 18, w świetlicy
wiejskiej w Szulmierzu,
5. Gmina Sońsk
1) 1 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
3 kwietnia 2014 r. w godzinach 16 – 18, w budynku
OSP w Sońsku ul. Ciechanowska 27,
2) 2 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
4 kwietnia 2014 r. w godzinach 16 – 18, w budynku
OSP w Gąsocinie ul. Strażacka 25,
3) 3 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
5 kwietnia 2014 r. w godzinach 16 – 18, w budynku
OSP w Sońsku ul. Ciechanowska 27,

4) 4 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
6 kwietnia 2014 r. w godzinach 16 – 18, w budynku
OSP w Gąsocinie ul. Strażacka 25,
6. Gmina Ciechanów
1) 1 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
10 kwietnia 2014 r. w godzinach 16 – 18,
w świetlicy wiejskiej w Chruszczewie,
2) 2 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
11 kwietnia 2014 r. w godzinach 16 – 18,
w Urzędzie Gminy w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8,
3) 3 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
12 kwietnia 2014 r. w godzinach 16 – 18,
w świetlicy wiejskiej w Chruszczewie,
4) 4 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
13 kwietnia 2014 r. w godzinach 16 – 18,
w Urzędzie Gminy w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8,
7. Gmina Gołymin-Ośrodek
1) 1 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
24 kwietnia 2014 r. w godzinach 16 – 18, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Gołyminie-Ośrodku,
2) 2 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
25 kwietnia 2014 r. w godzinach 16 – 18, w świetlicy
wiejskiej w Gostkowie,
3) 3 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
26 kwietnia 2014 r. w godzinach 16 – 18, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Gołyminie-Ośrodku,
4) 4 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
27 kwietnia 2014 r. w godzinach 16 – 18, w świetlicy
wiejskiej w Gostkowie,
8. Miasto i Gmina Glinojeck
1) 1 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
8 maja 2014 r. w godzinach 16 – 18, w budynku
OSP w Glinojecku,
2) 2 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
9 maja 2014 r. w godzinach 16 – 18, w budynku
OSP w Malużynie,
3) 3 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
10 maja 2014 r. w godzinach 16 – 18, w budynku
OSP w Glinojecku,
1) 4 spotkanie informacyjne odbędzie się dnia
11 maja 2014 r. w godzinach 16 – 18, w budynku
OSP w Malużynie,
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji
można uzyskać pod numerami telefonu 536 800 117
i 536 800 118. W pozostałych sprawach można kontaktować się z koordynatorem projektu Jakubem
Pszczółkowskim, telefon 536 800 110 lub asystentem koordynatora projektu Dariuszem Damazem,
telefon 536 800 130.
Biuro Projektu mieści się w budynku Starostwa
Powiatowego w Ciechanowie na II piętrze w pokoju nr 202, adres: ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów. Przyjęcia interesantów od poniedziałku do
piątku w godzinach 1000 – 1400.
Więcej informacji na temat realizowanego projektu znajduje się na stronie internetowej projektu
www.eintegracja.ciechanow.powiat.pl

PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

Obradowali radni
powiatu ciechanowskiego
Pierwsza w tym roku kalendarzowym sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego odbyła się 27 stycznia 2014 roku, w sali konferencyjnej Starostwa
Powiatowego w Ciechanowie. Mimo trudnej sytuacji na drogach (opady
śniegu spowodowały duże utrudnienia na wszystkich drogach powiatu),
wszyscy rajcy dojechali na posiedzenie. Radni rozpatrzyli sprawozdanie
Starosty Ciechanowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2013 rok oraz zapoznali się z ofertą kulturalną powiatowych
instytucji kultury – Powiatowej Biblioteki Publicznej i Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki na 2014 rok.

odcinkach dróg nie stosuje się w siatek
zabezpieczających np. przy ul. Karola
Szwanke.
Radny Adam Krzemiński interpelował w sprawie rewitalizacji byłego ,,hotelu
Polonia”. Radny chciał się dowiedzieć na
jakim etapie jest wniosek o dofinansowanie zewnętrzne inwestycji, zgłoszony
do tzw. mechanizmów norweskich, kiedy
nastąpi rozstrzygnięcie i jaka była ocena

Radni byli jednomyślni przyjmując
4 uchwały w sprawach:
- zmiany uchwały Nr IV/6/36/2011
Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia
30 maja 2011 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania świadczeń dla nauczycieli ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc
zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej;
- ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu
kontroli wykorzystania dotacji udzielonej szkołom i placówkom niepublicznych;
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego;
- zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2014 rok.

Radni powiatowi przyjęli zaproponowane uchwały jednomyślnie

Podczas sesji dwie dyrektorki powiatowych jednostek kultury – Teresa
Sadowska i dr Teresa Kaczorowska zapo-

Jak zawsze podczas obrad nie zabrakło
interpelacji i zapytań.

merytoryczna wniosku.
Radny Stanisław Tyszkiewicz nawiązał

znały wszystkich z ofertą kulturalną in-

Radny Stanisław Kęsik interpelował

do interpelacji zgłoszonej na poprzedniej

stytucji kultury na 2014 rok – Powiatowej

w sprawie utrudnionej komunikacji na

sesji i poprosił o zajęcie stanowiska w spra-

Biblioteki Publicznej i Powiatowego Cen-

ulicach miasta Ciechanowa, wywołanej

wie przez Komisję Rewizyjną Rady Powia-

trum Kultury i Sztuki na 2014 rok.

zamykaniem

kolejowych.

tu. Radny wypowiedział się też w sprawie

zapowiadanych

Radny zwrócił się do starosty jako prze-

relacji z obrad na stronie telewizji interne-

przez obie jednostki jest bardzo duży.

wodniczącego Komisji Bezpieczeństwa

towej Ciechtivi. W relacji tej zabrakło jego

Znajdą siew nim imprezy stałe, cykliczne,

i Porządku, aby ten palący problem dla

interpelacji, co w odczuciu radnego było

organizowane każdego roku, ale również

mieszkańców miasta i powiatu był rozpa-

manipulacją stacji.

nowości tematyczne, np. związane z ob-

trzony przez Komisję.

Kalendarz

imprez

chodami Roku Oskara Kolberga i innych
rocznic.

przejazdów

Trzecia interpelacja odnosiła się do

Ponadto radny chciał się dowiedzieć

kontroli w DPS przy ul. Kruczej, prze-

dlaczego w tym roku, na newralgicznych

prowadzonej przez służby Wojewody
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Mazowieckiego,

która

zda-

Będzie remont mostu

niem radnego stwierdziła nieprawidłowości.

W

związku

z tym radny skierował interpelację do Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w sprawie oceny
nadzoru ze strony wicestarosty
A. Pawłowskiego nad tą jednostką. Odpowiedzi na interpelacje zostaną udzielone na
piśmie.
W styczniowych obradach
wzięli udział radni powiatowi,
władze powiatu, dyrektorzy jednostek powiatowych, kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego, przedstawiciele służb
mundurowych, samorządów

Jedna z uchwał przyjęta przez radnych powiatowych dotyczyła przebudowy mostu w Regiminie na
rzece Łydyni, w ciągu drogi powiatowej nr 1215W
Grzybowo-Regimin-Szulmierz. Radni zdecydowali
jednogłośnie o dofinansowaniu tego remontu. Jest to
dobra informacja dla mieszkańców, gdyż przeprawa
łączy dwie miejscowości Lekowo i Regimin.
Inwestycja kosztować będzie 3,5 mln zł. Powiat
wystąpił do minister infrastruktury i rozwoju o dofinansowanie inwestycji w wysokości 1 750 000 zł.
Drugie tyle musi zapewnić powiat ze swoich środków
budżetowych. Razem z remontem mostu, zmodernizowane zostaną 2 km dróg dojazdowych. Wnioski do
ministerstwa można było składać do 7 lutego. - Jest
szansa, że połowa kosztów inwestycji zostanie pokryta
z rezerwy budżetowej ministerstwa infrastruktury
i rozwoju. Oczywiście, jeśli nie wydarzy się nic nadzwyczajnego i ministerstwo nie przesunie pieniędzy
na inne cele – podkreślił starosta.

innych szczebli i lokalne media.

Będzie remont windy
przy Starostwie
Jest dobra wiadomość dla niepełnosprawnych mieszkańców odwiedzających
Starostwo Powiatowe. Po ubiegłorocznym
remoncie głównego wejścia do obiektu,
w tym roku przeprowadzony zostanie drugi etap modernizacji, czyli zakup i montaż
windy przyściennej zewnętrznej. Inwestycja zostanie wykonana w ramach projektu
„Dostosowanie urzędu budynku Starostwa Powiatowego do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców powiatu”.
Władze powiatu podpisały już umowę
w tej sprawie z Państwowym Funduszem
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w Warszawie. Procedura wyłonienia wykonawcy rozpocznie się w I kwartale tego
roku, w trybie przetargu.
BTW

Sprawa Wojciecha Niestępskiego wciąż budzi emocje
Fala reportaży telewizyjnych i prasowych przetoczyła się przez kraj w związku
z „nielegalnym radnym”, bo tak niektóre media nazwały radnego Wojciecha Niestępskiego, który utracił mandat w Radzie Powiatu Ciechanowskiego.
Informacje były tak różne, a wydarzenia tak różnie interpretowane, że przeciętny czytelnik mógł się pogubić w kolejnych doniesieniach. Przypomnijmy więc,
od czego sprawa się zaczęła i jaki był jej przebieg.
Po tym jak w połowie 2012 roku Rada
Powiatu nie zdecydowała o wygaszeniu
mandatu radnego, wojewoda mazowiecki wydał Zarządzenie zastępcze w sprawie
wygaśnięcia mandatu radnego Wojciecha
Niestępskiego. Wpłynęło ono do Biura
Rady Powiatu 4 lutego 2013 roku, a więc rok
temu. Zarządzenie było jednak nieprawomocne. Sam radny odwołał się od niego do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Sąd podtrzymał stanowisko wojewody. I to
wyrok WSA uczynił Zarządzenie wojewody
prawomocnym. To wszystko miało miejsce
w sierpniu ubiegłego roku.
Wojewoda dopełnił obowiązku poinformowania przewodniczącego Rady Powiatu o wyroku sądu, ale uczynił to dopiero
30 stycznia 2014 roku, choć wiedział o wyroku od 11 września 2013 roku.
Po styczniowej sesji Rady Powiatu
(27 stycznia) przedstawiciele władz powiatowych dowiedzieli się nieoficjalnie od dzien-
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nikarzy jednego z portali, że wyrok sądu jest
prawomocny już od pół roku. Następnego
dnia rano, czyli 28 stycznia przewodniczący
Rady Powiatu wystosował oficjalne pismo do
wojewody mazowieckiego o zajęcie stanowiska w sprawie radnego. Odpowiedź od wojewody nadeszła 30 stycznia i był to wyrok WSA
z klauzulą prawomocności.
Jednocześnie rzecznik wojewody Ivetta
Biały informowała media, że to wina Rady Powiatu i że jest to bezczynność Rady. - Dla nas
dokumentem który upoważnia nas do podjęcia
działań jest właśnie wyrok sądu, a nie doniesienia prasowe – wyjaśniał w mediach starosta
Sławomir Morawski. Przewodniczący Rady
wystosował pismo do radnego o zwrot diet za
posiedzenia komisji i udział w sesjach Rady Powiatu, pobranych od sierpnia 2013 roku. Była
to kwota 5.405 zł i 40 gr. Radny tego samego
dnia zwrócił pieniądze do kasy Starostwa. Dodajmy, Wojciech Niestępski radnym nie jest od
22 sierpnia 2013 roku. - Nie wiedzieliśmy tego.

Opieramy się na dokumentach, a nie na doniesieniach medialnych. Dla nas dokumentem był wyrok sądu, który wojewoda przesłał nam dopiero
30 stycznia rano. Natychmiast podjęliśmy stosowne decyzje i działania – wyjaśniał przewodniczący Rady Zbigniew Gutowski.
Dodajmy, że ani Rada Powiatu Ciechanowskiego, ani przewodniczący Rady nie byli stronami w postępowaniu, które toczyło się przez
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
w Warszawie. Wyrok w sprawie Rada Powiatu
mogła otrzymać tylko od wojewody mazowieckiego, który był stroną w postępowaniu.
Czy uchwały stracą ważność? – pytali dziennikarze, którzy licznie odwiedzali
Starostwo. - Nie ma zagrożenia jeśli chodzi
o uchwały, gdyż głos radnego nigdy nie był decydującym w głosowaniach. Radni powiatowi
są w większości głosowań jednomyślni, lub
przyjmują uchwały zdecydowaną większością
głosów – wyjaśniał przewodniczący Rady.
5 lutego przewodniczący Rady Powiatu
złożył do Prokuratury Rejonowej w Ciechanowie wniosek o zbadanie, czy w sprawie nie
doszło do popełnienia czynu zabronionego.
Czekamy na wynik dochodzenia prokuratora w tej sprawie. Może on pozwoli ustalić,
kto zawinił w całej tej sprawie i czy miało ono
charakter przestępstwa.
BTW
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Minister ogłosił w Ciechanowie finał prac
nad Kartą Dużej Rodziny
Na zaproszenie starosty Sławomira Morawskiego 5 lutego br., w powiecie ciechanowskim gościł minister pracy
i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Towarzyszył mu Krzysztof Kosiński – doradca ministra
i jednocześnie rzecznik PSL. W spotkaniach wzięła udział także Elżbieta Szymanik - zastępca dyrektora
Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.
Minister swoją wizytę w Ciechanowie,

ków na projekty na aktywizację osób bezro-

dodatki specjalne. Podczas spotkania w PUP

w towarzystwie starosty rozpoczął od

botnych, spora pula środków na otwieranie

obecni byli pracownicy urzędu oraz przewodni-

śniadania z wielodzietną rodziną państwa

własnej działalności gospodarczej. Bolączką

cząca Społecznej Rady Zatrudnienia – Danuta

Pęczkowskich. Rodzina skła-

Drzewiecka – dyrektor biura MIG

da się z dziesięciorga osób.

i wiceprzewodniczący Andrzej

Dwie najstarsze córki już się

Chrzanowski – wójt gminy Go-

usamodzielniły, pozostałe la-

łymin.

torośle są w wieku szkolnym

Po
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wizycie

i przedszkolnym. Minister roz-

w Powiatowym Urzędzie Pracy

mawiał o potrzebach rodziny

i krótkim zwiedzeniu placów-

oraz o zaletach Karty Dużej

ki, gość wziął udział w spotka-

Rodziny, która wkrótce zostanie

niu otwartym w sali konferen-

wprowadzona w kraju. Spotka-

cyjnej Starostwa Powiatowego

nie, które przebiegało w miłej

w Ciechanowie. Po zaprezentowaniu regionu przez starostę

atmosferze było dużym przeżyciem zarówno dla rodziców,

Na śniadaniu u rodziny Pęczkowskich

Sławomira Morawskiego,

jak i dla dzieci, które otrzy-

dużo miejsca poświęcono te-

mały prezenty od gości.

matyce zmian w podejściu do

Następnie szef resortu

rynku pracy, oraz pakietach

pracy odwiedził Powiatowy

dających możliwość zmian

Urząd Pracy, gdzie omawia-

w aktywności na rynku pracy.

no zmiany jakie pociągnie

Rewolucyjnym pomysłem ma

za sobą zapowiadana refor-

się okazać wprowadzenie tzw.

ma urzędów pracy. Minister

bonów stażowych oraz bonów

podziękował

pracownikom

migracyjnych. Bon stażowy

za trudną pracę specjalistów

o wartości 10 tys. zł. przyzna-

rynku pracy, gdyż wymaga

Z wizytą w Powiatowym Urzędzie Pracy

wany ma być przez urzędy
pracy osobom młodym, które będą mogły udać

ona nie tylko znajomości przepisów, ale wiele
zaangażowania osobistego i empatii. Zapowia-

w bieżącej pracy specjalistów PUP są małe

się do wybranego pracodawcy, który otrzyma

dane zmiany w systemie urzędów, to zawo-

środki na aktywizację osób bezrobotnych

równowartość bonu, w zamian za przyjęcie bez-

dowe profilowanie osób poszukujących pracy

w wieku od 30 do 50 lat, którzy jednocześnie są

robotnego na płatny staż. Z kolei bon migracyj-

i nowy podział środków dla osób bezrobot-

najbardziej aktywną grupą poszukującą pracy.

ny w wysokości 7 tys. zł może zostać przyznany

nych. Dobrą wiadomością są zapowiadane

Dyrektor urzędu Elżbieta Latko zwróciła uwa-

osobom, które znalazły pracę w odległości po-

bony stażowe, pakiet dla bezrobotnych po-

gę na małe docenienie finansowe pracowników

wyżej 80 km od miejsca zamieszkania lub czas

wyżej 50 lat, przekazanie środków unijnych

urzędów pracy, którzy bezpośrednio spotykają

jazdy do miejsca zatrudnienia w obie strony

pozostałych w tym okresie finansowania na

się z osobami bezrobotnymi, czyli pracują

będzie dłuższy niż trzy godziny. Wykorzystanie

realizację projektów dla osób szukających

w tzw. ewidencji, a nie mają statusu pracow-

tego bonu mogłoby zostać przeznaczone na wy-

aktywnie pracy, dalsze pozyskiwania środ-

ników kluczowych, co nie daje im szansy na

najęcie mieszkania.
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Jak zapowiedział minister, służby za-

oraz PKP Intercity. Z karty będą mogły sko-

miesięcy, ale jak zapewnił minister pracy, do

trudnienia stawiać będą na osoby, które

rzystać rodziny z przynajmniej trójką dzieci,

końca roku powinna dotrzeć do każdego za-

chcą pracować i rzeczywiście szukają pracy.

niezależnie od wysokości dochodu. Karta bę-

interesowanego. Karty będą dostępne w urzę-

W tej chwili negatywnym zjawiskiem jest re-

dzie wydawana bezpłatnie, każdemu człon-

dach gmin.

jestrowanie się bezrobotnego w bazie urzędu

kowi rodziny. Rodzice będą mogli korzystać

Dużo miejsca podczas spotkania w Sta-

pracy tylko po to, aby uzyskać ubezpieczenie

z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia

rostwie Powiatowym poświęcono też tema-

zdrowotne. Wiele zarejestrowanych osób pracy

lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25

tyce umów tzw. „śmieciowych”. Padały m.in.

nie szuka, nie chce i nigdy nie chciało jej podjąć.

lat. Minister apelował, aby wzorem 150 samo-

pytania dotyczące planowanego składkowa-

Istotnym zagadnieniem był też temat Kar-

rządów, które tę kartę już wprowadziły do ini-

nia umów śmieciowych, co jak zapowiedział

ty Dużej Rodziny, która najprawdopodobniej

cjatywy przyłączały się kolejne miasta, gminy

Władysław Kosiniak – Kamysz, będzie wpro-

już w marcu wejdzie w życie. Będzie ona upo-

i powiaty, wprowadzając własne karty i wła-

wadzane stopniowo i nie powinno sprawić,

ważniała do ulgowych biletów dla osób ko-

sne propozycje ulg. Takie karty od lat funk-

by pracodawcy lawinowo rezygnowali z pra-

rzystających z propozycji narodowych insty-

cjonują w wielu krajach Europy, np. we

cowników z takimi właśnie umowami.

tucji kultury i sportu, ulgowych biletów PKP

Francji i cieszą się dużym zainteresowaniem.

Na zakończenie wizyty w powiecie mi-

oraz do parków narodowych. Dotychczas

Minister pracy przekazał również przed-

nister wziął udział w konferencji prasowej.

propozycje zniżek w jednostkach podległych

stawicielom jednostek samorządu teryto-

Tematyka pytań była zróżnicowana, począw-

zgłosiły Ministerstwo Kultury i Dziedzic-

rialnego poradnik instruujący, jak krok po

szy od zagadnienia Karty Dużej Rodziny, po

twa Narodowego, Środowiska, Sportu i Tu-

kroku wprowadzać w samorządach Karty

pytanie o ubieganie się rzecznika PSL Krzysz-

rystyki, Obrony Narodowej, Infrastruktury

Dużej Rodziny. Ogólnopolska karta będzie

tofa Kosińskiego o fotel prezydenta miasta.

i Rozwoju, Spraw Wewnętrznych, Pracy

wprowadzana

od

Rzecznik poinformował, że wyraził gotowość

i Polityki Społecznej, Kancelaria Prezydenta

marca. Wydawanie jej potrwa przez kilka

kandydowania na prezydenta Ciechanowa,

najprawdopodobniej

jednak teraz znaczącym wyzwaniem będzie
dla niego ubieganie się o mandat europosła.
Z kolei starosta Sławomir Morawski zapytany przez dziennikarzy w jaki sposób samorząd powiatowy może włączyć się do grupy
jednostek popierających Kartę Dużej Rodziny, poinformował, że pewne działania już są
realizowane, np. ulgowe bilety dla rodziny
w kinie Łydynia. Ciekawą propozycją mogą też
być ulgowe bilety na basen w DPS Kombatant.
Sprawa zostanie postawiona na Zarządzie Powiatu a później Radzie Powiatu. Jest mało prawdopodobne, aby radni nie chcieli podjąć takiej
inicjatywy. Warto też dodać, że powiat po raz
drugi finansuje powiatowy program „Szkoła
Wizyta ministra
w Ciechanowie
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Rodzenia”, skierowany do przyszłych rodziców.
Barbara Tokarska-Wójciak
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Będą stypendia dla młodych, zdolnych artystów
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie po raz kolejny ogłosiło
przyjmowanie wniosków o przyznanie jednorazowego stypendium w ramach Funduszu „Sztuka
Młodych”. Podania wraz z opisem osiągnięć o przyznanie stypendium można było składać w sekretariacie powiatowej jednostki kultury - do 28 lutego
2014 roku. Po tym terminie zbierze się komisja,
która zdecyduje o przeznaczeniu zebranych pieniędzy na stypendia dla najzdolniejszych.
Warto dodać, że pieniądze na stypendia pochodzą ze zbiórki charytatywnej, organizowanej
każdego roku podczas Koncertu Noworocznego
„Gala” w Powiatowym Centrum Kultury (niegdyś Wojewódzkim Domu Kultury) i jest to jeden
z ważniejszych celów Koncertu Noworocznego.

W tym celu sprzedawane są cegiełki, które biorą
udział w losowaniu nagród, podarowanych przez
twórców - członków Ciechanowskiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów Polskich oraz Stowarzyszenia Pracy Twórczej. Stypendiami wspierani
są młodzi, utalentowani artyści z terenu powiatu.
I w tym roku akcja okazała się bardzo udana. Kwestujący w przerwie Gali dziennikarze ciechanowskich mediów, z tytułów: Extra Ciechanów, Tygodnika Ciechanowskiego, Katolickiego Radia Ciechanów,
Radia Siódemka i Samorządowca Powiatu Ciechanowskiego zebrali 5 138 zł. 23 grosze i 1 euro –
o ponad 103 zł. więcej niż w ubiegłym roku!
Przypomnijmy, iż stypendystami byli w ubiegłych latach młodzi tancerze, wokaliści, muzycy
klasyczni, plastycy.
Red

Kadr z Betlejem Polskiego podczas Gali
Noworocznej 2014

Jubileusz Społeczności Chrześcijańskiej w Ciechanowie
Społeczność Chrześcijańska, powołana w ramach Kościoła Chrystusowego w RP obchodziła jubileusz 25-lecia powstania i pracy na ziemi ciechanowskiej. W jej siedzibie przy ul. Sienkiewicza, 9 lutego br. odbyło się spotkanie, podczas którego wspominano początki działalności, rozmawiano
o osiągnięciach i celach do zrealizowania.
Dla członków kościoła to nie tylko 25 lat działalności duszpasterskiej, ale też cenne
inicjatywy charytatywne. Dzięki niemu wiele osób z terenu powiatu ciechanowskiego
otrzymało wózki inwalidzkie. Organizowane były też inne akcje, np. rozdawania przyborów szkolnych. Społeczność to też działalność kulturalna - koncerty muzyczne, prelekcje
na tematy społeczne oraz ciekawe seanse filmowe.
W liście gratulacyjnym, jaki skierował starosta Sławomir Morawski do pastora
Krzysztofa Adamkowskiego czytamy m.in.: - Dzisiejszy Jubileusz to święto zarówno
wiernych Kościoła jak i pastorów – Krzysztofa Pietrzaka, Krzysztofa Zaręby, Grzegorza
Baczewskiego i obecnego pastora Krzysztofa Adamkowskiego – podkreślił gospodarz powiatu. W imieniu swoim oraz samorządu powiatowego starosta złożył całej wspólnocie
Społeczności Chrześcijańskiej wyrazy uznania i szacunku oraz życzenia dalszej harmonijnej pracy w służbie Bogu i ludziom. - Ciechanów jest miejscem niezwykłym, co wynika
z jego długiej, pięknej i niejednokrotnie trudnej historii miasta. Cieszę się, że wspólnota,
która czyni tak wiele dobrego dla społeczności lokalnej ma swój dom modlitwy właśnie
w tym mieście - napisał starosta.
BTW.

Święto Społeczności Chrześcijańskiej w Ciechanowie zgromadziło wielu wiernych kościoła oraz
gości, wśród których znaleźli się księża kościoła katolickiego (m.in. dyrektor Katolickiego Radia
Ciechanów), przedstawiciel wojewody mazowieckiego, starosty ciechanowskiego, wielu instytucji
i stowarzyszeń oraz przyjaciół Społeczności. Przyjechali byli pastorzy oraz pastorzy z sąsiednich
miast. Gościem był również przełożony Kościoła Chrystusowego w RP pastor Andrzej Bajeński

Dobry nastrój biletem
wstępu na choinkę
Coroczne spotkanie choinkowe dla dzieci, podopiecznych Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie
odbyło się w sali Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 25 stycznia br. Jest to niezwykła impreza kulturalne, gdyż skupia dzieci wyjątkowo potrzebujące
czułości i radości.
W choince wzięła udział setka dzieciaków i tych
najmłodszych i trochę starszych, którzy od lat korzystają z pomocy i terapii w ciechanowskim oddziale
towarzystwa oraz rodzicie i opiekunowie. Nie
zabrakło też przedstawicieli wielu środowisk samorządowych i edukacyjnych miasta i powiatu, wśród nich
starosta Sławomir Morawski. Było dużo uśmiechu, zabawy, muzyki i prezentów przyniesionych przez gości

oraz paczek, przygotowanych
przez stowarzyszenie. Do tańca przygrywał zespół Aplauz,
a zabawę prowadziły wróżki
z
Marsa: Wanda, Renata i Joanna.
Kolejnym miłym akcentem spotkania było przypomnienie o jubileuszu 40-lecia pracy Jadwigi Paprockiej
– prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie, obecnie prezes honorowej. Jubilatka otrzymała bukiet róż i tort. To nie koniec niespodzianek.
Nieco wcześniej Andrzej Szwejkowski prezes
jednego z banków – laureat nagrody im. Franciszka

Zabawa choinkowa dla podopiecznych TPD
Rajkowskiego, wręczył prezes Jadwidze Paprockiej
czek na 1000 zł., z przeznaczeniem na organizację
tegorocznej choinki.
BTW
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Uczcili rocznicę wybuchu powstania styczniowego
Złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod
pomnikiem Tomasza Kolbego na skwerze Tajnej
Organizacji Nauczycielskiej uczczono w Ciechanowie 151. rocznicę wybuchu powstania styczniowego. Kwiaty pod obeliskiem złożyli: starosta
Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski, prezydent miasta Waldemar Wardziński, zastępca prezydenta Cezary Chodkowski,
przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi
Ciechanowskiej prezes Eugeniusz Sadowski, wiceprezes Bernard Grzankowski oraz dyrektor
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki Teresa
Kaczorowska.

Pomnik upamiętniający jednego z najdzielniejszych przywódców powstania

Oprawę tej krótkiej uroczystości przygotowali przedstawiciele Związku Piłsudczyków RP w Ciechanowie.

Tablica upamiętniająca wydarzenia 1863 roku
pod Rydzewem, maj 2013 r.

Popiersie poświęcone T. Kolbe w Ciechanowie, styczeń 2014 r.

Oddział Tomasza Kolbego stacjonował
pod Rydzewem na początku maja 1863 roku.
Tu dopadli go Moskale, naprowadzeni prawdopodobnie przez niemieckiego kolonistę
z Ojrzenia. Na tym skrawku mazowieckiej
ziemi rozegrała się bitwa, którą nazwano po
latach płockimi (czyt. mazowieckimi) Termopilami. Oddział Moskali (600 piechurów i 250
jeźdźców) natarł z trzech stron, pozostawiając jedynie otwartą drogę na rozliczne mokradła w tej okolicy. Tomasz Kolbe dopuścił
Rosjan na odległość 100 metrów i doszło do
obstrzału. Kilkunastu żołnierzy rosyjskiego
dowódcy Wałujewa padło, ale przewaga Rosjan i tak była duża. Powstańcy Kolbego toczyli heroiczny bój przez dwie i pół godziny,
ostrzeliwując Rosjan, aby choć część oddziału
mogła przedrzeć się przez bagna rzeczki Rosicy. Rzeczywiście, jedna grupa powstańców
przebiła się przez Kozaków i uszła na mokradła. Z osiemnastu żołnierzy Kolbego przeżył
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tylko ciężko ranny Józef Pius Trębicki. Reszta,
w tym księża kapucyni i dowódca, oddali swoje życie Ojczyźnie. Sam Tomasz Kolbe trzydziestokrotnie ranny od postrzałów i pchnięć
bagnetami, ostatni nabój zachował dla siebie.
Zwycięski Wałujew oddał nawet hołd poległemu i honory wojskowe oraz nakazał pod
groźbą godnie pochować go na cmentarzu
w Unierzyżu.
Śmierć Kolbego i Padlewskiego oraz kolejne krwawe bitwy z Rosjanami miały duży
wpływ na przebieg powstania styczniowego
na północnym Mazowszu. Kolejny patriotyczny zryw powoli wygasał, w domach na czarno ubrane kobiety opłakiwały śmierć swoich
mężów, synów i braci. Zagubione w lasach
domostwa, dwory i majątki ziemskie spowijać
będzie jeszcze długo ból, rozpacz i zawód, że
taka potężna danina krwi okazała się jeszcze
zbyt małą. Mgła przygnębienia podniesie się
dopiero za kilkadziesiąt lat, w XX wieku.

usytuowany jest tuż przed kościołem św. Tekli. Na granitowym cokole z piaskowca znajduje się popiersie T. Kolbego. Autorem rzeźby
jest Ryszard Maliszewski z Warszawy. Pomnik
w 1983 roku ufundowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej oraz Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe. Na przedniej
ścianie umieszczono tablicę informującą potomnych o tej niezwykłej postaci.
Pamięć bohaterskiego dowódcy powstania
styczniowego jest żywa do dzisiaj. W Ciechanowie stoi popiersie bohatera, w Rydzewie na
budynku szkoły umieszczono tablicę z odpowiednią informacją, w ubiegłym roku odsłonięto tam obelisk upamiętniający bitwę. To
właśnie w Rydzewie, w dworze szlacheckim
zatrzymał się T. Kolbe 5 maja 1863 roku.
Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej do dziś opiekuje się grobem naczelnika w Unierzyżu i grobem powstańców
w Sulerzyżu, którzy polegli w okolicach Rydzewa 8 września, także w walce z Rosjanami.
Główne uroczystości upamiętniające powstanie styczniowe odbywały się w ubiegłym
roku, gdy obchodziliśmy 150. rocznice tego
bohaterskiego zrywu narodu polskiego.
Barbara Tokarska-Wójciak

Grób naczelnika na cmentarzu w Unierzyżu,
gdzie został pochowany, styczeń 2013 r.

Grób powstańców styczniowych na cmentarzu w Sulerzyżu,
listopad 2013 r.
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Walentynkowo u Biegasa
Otwarcie zbiorowej wystawy rzeźby „Ludzki wymiar” odbyło się
w piątkowy wieczór 14 lutego, w Galerii Sztuki im. Bolesława
Biegasa, w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
Wernisaż okazał się dużym wydarzeniem artystycznym.
Ilość osób, które przyszły podziwiać profesjonalną rzeźbę
porównywalna była do tłumów podczas otwarcia wystawy
prac Bolesława Biegasa. Był to wieczór wyjątkowy także
z innego powodu. Jeszcze nigdy w wernisażu w Ciechanowie
nie uczestniczyło tylu autorów prac – 15 osobowa grupa
rzeźbiarzy, to rzadko spotykany widok.
Ekspozycja jest częścią większej wystawy
prac artystów z sekcji rzeźby Warszawskiego
Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. Są to ich najnowsze dzieła, które można
było obejrzeć na przełomie 2013/2014 roku
w Galerii Domu Artysty Plastyka, przy ul.
Mazowieckiej w Warszawie. W Ciechanowie
prezentowanych jest kilkanaście prac. Zostały one wyselekcjonowane z setek innych.
Można zobaczyć dzieła m. in. Ewy Zięby,
Marka Zaremby, Jerzego Teppera, Urszuli
Święcickiej, Anny Szalast, Stanisława Słoniny,
Tadeusza Markiewicza, Ryszarda Litwiniuka,
Marka Brzozowskiego, Marka Kotarby, Wiesława Fijałkowskiego, Aleksandry Ławickiej
–Cuper, Edvarda Manukyana, Elżbiety Michalczewskiej i innych. Artyści rzeźbiarze
mają ogromny dorobek artystyczny, wielu
z nich tytuły naukowe, liczne stypendia
i nagrody na koncie. Są uczestnikami plenerów rzeźbiarskich i sympozjów. Ich prace są
w zbiorach muzealnych i kolekcjach w Polsce

czesnych twórców rzeźby i malarstwa oraz
o jego związkach z ziemią ciechanowską.
Otwarciu wystawy towarzyszył
krótki koncert
fortepianow y,
w wykonaniu uczniów
Państwowej Szkoły
Muzycznej I ST. w Ciechanowie. Młodzi muzycy
wykonywali utwory na fortepianie, przekazanym do Galerii przez wybitną
pianistkę polskiego pochodzenia Irenę Podobas.
Po oficjalnej części przyszedł czas na indywidualne rozmowy z artystami, a takich
nie brakowało. Na wystawę przyszło wielu
ciechanowian, reprezentujących różne środowiska – parlamentarne, samorządowe, artystyczne, biznesowe i oświatowe. Dodajmy
jeszcze, iż z okazji wernisażu został wydany
profesjonalny katalog wystawy, który jest
doskonałym przewodnikiem po zakamarkach sztuki współczesnej, prezentowanej
nad Łydynią.
Ekspozycja w Ciechanowie będzie czynna do 30 marca br. w godzinach
pracy Galerii.

i za granicą. Tworzą różne formy, w różnorodnym materiale,
ale zawsze są to rzeźby ciekawe,
intrygujące, o głębokiej wymowie treści.
Kuratorem Wystawy jest
Urszula Święcicka ze Związku
Polskich Artystów Plastyków
w Warszawie, która podczas wernisażu krótko scharakteryzowała
prace i dorobek autorów. Dużo
ciepłych słów pod adresem artystów skierowała dyrektor PCKiSz
Teresa Kaczorowska, która wyraziła nadzieję, że Galeria będzie jeszcze nie raz gościła
tak interesujące prace i artystów. Szefowa powiatowej jednostki kultury mówiła też o patronie Galerii
- Bolesławie Biegasie, jedŁapiący marzenia - praca
nym z największych współM. Brzozowskiego

Barbara Tokarska-Wójciak
Fotoreportaż z otwarcia
wystawy prezentujemy
na str. 10

W sobotni wieczór 25 stycznia
2014 r. swój bal studniówkowy
mieli uczniowie Zespołu Szkół
Technicznych w Ciechanowie.
Maturzyści powitali dyrekcję,
nauczycieli i rodziców kwiatami
oraz pełnymi ciepła i wdzięczności
słowami. Największe uznanie za
trud wychowawczy i pomoc
w organizowaniu uroczystości
otrzymały wychowawczynie:
Aleksandra Grochowska i Anna
Mysiakowska. Dyrektor szkoły Sławomir Kubiński skierował do maturzystów życzenia „szampańskiej
zabawy, a kiedy ucichną dźwięki
muzyki – powrotu do mądrych
lektur i zadań, aby wyniki egzaminów stały się źródłem rzeczywistej
satysfakcji i szczerej radości”.
Przyszła też pora na tradycyjnego
poloneza, do którego choreografię
przygotowała Anna Sarnowska nauczycielka wychowania fizycznego.
Uczniowie i nauczyciele bawili się
świetnie, a bal pozostanie na długo
w ich pamięci.
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