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W Starostwie Powiatowym w Ciechanowie 

15 marca br. otwarta została okolicznościo-

wa wystawa pt: „Polska droga do NATO”, 

poświęcona 15. rocznicy członkostwa 

Polski w Sojuszu. To właśnie 15 lat temu 

ówczesny szef MSZ Bronisław Geremek 

podpisał dokumenty ratyfi kacyjne Pak-

tu Północnoatlantyckiego. 12 marca 1999 

roku w Independence, w amerykańskim 

stanie Missouri Polska, Czechy i Węgry zo-

stały ofi cjalnie przyjęte do NATO. Wystawę 

przygotowaną przez Wojskową Komendę 

Uzupełnień otworzyli: Wojskowy Komen-

dant Uzupełnień ppłk Dariusz Kossakowski 

i starosta ciechanowski Sławomir Morawski. 

W krótkim wernisażu wzięli udział przed-

stawiciele WKU, Urzędu Wojewódzkie-

go, Starostwa Powiatowego oraz młodzież 

z Liceum o profi lu wojskowym w Ciecha-

nowie.

BTW Wystawa była ciechanowskim akcentem uczczenia rocznicy wejścia Polski do NATO

Polska droga do NATO
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W ramach projektu zakwalifi kowani 

uczestnicy otrzymają bezpłatnie komputer 

oraz dostęp do Internetu na okres ponad 

6 lat. Komputer otrzyma 2185 osób. Do-

datkowo 315 osób, posiadających sprzęt 

komputerowy, a nie posiadających dostępu 

do Internetu otrzyma łącze internetowe. 

Rekrutacja benefi cjentów do projektu roz-

poczęła się 3 marca 2014 roku i potrwa do 

końca maja.

Na terenie powiatu ciechanowskiego, w po-

szczególnych miejscowościach, odbywają się wła-

śnie spotkania informacyjne dla mieszkańców. 

Takie zebrania miały już miejsce w gminach Gru-

dusk, Opinogóra i (z małymi problemami) w gmi-

nie Ojrzeń. Terminy kolejnych zamieszczone są 

na plakatach, gęsto rozmieszczonych we wszyst-

kich możliwych miejscach i w komunikatach me-

dialnych. Podczas nich prezentowane są wszelkie 

informacje, które mają przybliżyć mieszkańcom 

sam projekt oraz jak wypełnić dokumenty, na 

podstawie których odbędzie się rekrutacja uczest-

ników. Spotkania potrwają do maja. 

Jak informuje koordynator projektu Jakub 

Pszczółkowski, każdy z uczestników projektu 

zostanie bezpłatnie przeszkolony zarówno w za-

kresie obsługi komputera, jak i korzystania z In-

ternetu. Szkolenia będą prowadzone w gminach, 

a więc miejscach zamieszkania benefi cjentów, 

z wyjątkiem gminy Ojrzeń, której mieszkańcy 

będą szkoleni w Ciechanowie, w budynku Staro-

stwa. Jak usłyszeliśmy od zainteresowanych, to jest 

ogromne ułatwienie, gdyż nie trzeba będzie jeź-

dzić do Ciechanowa i wydawać pieniędzy na bilet 

autobusowy czy kolejowy. - Ale jest też warunek 

ze strony organizatorów – zaznacza koordynator. 

- W szkoleniach trzeba będzie uczestniczyć, nie 

można ich opuszczać bez usprawiedliwienia nie-

obecności – dodaje.

Kiedy zakończona zostanie rekrutacja uczest-

ników, o czym zostaną powiadomieni w formie li-

stu, rozpocznie się instalacja sprzętu (przez fi rmę 

wyłonioną w przetargu). Ma to potrwać do końca 

sierpnia. 

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z oferty bez-
płatnego dostępu do Interentu? – o to już na sa-

mym początku zebrania pytali mieszkańcy gminy 

Opinogóra, którzy licznie (około 120 osób) zebrali 

się 13 marca w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 

Pracownicy projektu wyjaśnili im do jakiej grupy 

się kwalifi kują oraz szczegółowo punkt po punk-

cie, jak wypełnić formularz. Z tym ostatnim 

nie będzie problemu, gdyż Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej już zapowiedział pomoc 

w wypełnianiu dokumentów. – Zależy nam, 

aby jak najwięcej mieszkańców skorzystało 

z tej propozycji, więc będziemy pomagać w wy-

pełnianiu druków i przekazywaniu ich do biura 

projektu – zapowiedziała obecna na spotkaniu 

Ewa Żórawska – kierownik GOPS. W rozmowie 

z Samorządowcem podkreśliła też, że ważnym 

aspektem realizacji zadania będzie utworzenie 

w ich gminie dwóch punktów z dostępem do 

bezpłatnego Internetu dla wszystkich chętnych 

mieszkańców. Takie punkty powstaną w samej 

Opinogórze i w Kołaczkowie (prawdopodobnie 

w miejscowej szkole).

Dużym zainteresowaniem wykazali się też 

sami mieszkańcy, zgłaszając konkretne pyta-

nia odnoszące się do sytuacji swojej rodziny 

z nadzieją, że zakwalifi kują się do projektu. 

Większość z obecnych spełniła kryteria i ma 

szansę zakwalifi kowania się. A byli to nastolat-

kowie, matki z dziećmi, gospodynie domowe, 

rolnicy, osoby pracujące, renciści i emeryci. 

– Nie mogę  się już doczekać, kiedy będę miała 

w domu dostęp „do świata” – powiedziała nam 

jedna z matek obecnych na spotkaniu. – Wy-

chowałam sześcioro dzieci, cały czas spędzam 

w domu i bardzo chciałabym umieć posługiwać się 

komputerem – powiedziała nam w przerwie kar-

mienia swojego synka. Inna z mieszkanek dodała, 

że już czas, aby teraz otworzyć się na świat, bo na 

emeryturze jest sporo czasu wolnego. Dużo pytań 

dotyczyło uczestnictwa w projekcie przez osoby 

niepełnosprawne. Jest to grupa osób wyjątko-

wo potrzebująca kontaktu ze światem i do nich 

w dużej mierze ten projekt też jest adresowany. 

Duże szanse otrzymania dostępu do Interentu 

ma dobrze ucząca się młodzież, gdyż ich wyniki 

będą atutem w zakwalifi kowaniu się do projektu. 

W dobrej sytuacji są rodziny zastępcze, których na 

terenie powiatu jest nawet mniej niż przygotowa-

nych dla tej grupy miejsc, więc prawdopodobnie 

wszystkie rodziny zastępcze spełniają kryteria 

projektu i otrzymają komputery z dostępem do 

Internetu. Grup docelowych jest aż 6.

Poszczególne spotkania informacyjne od-

bywają się według tego samego porządku. Oma-

wiane są tylko i wyłącznie zagadnienia związane 

z realizacją projektu. Nie ma podczas nich miejsca 

na inną tematykę, czy też sprawy polityczne (jak 

zarzucono nam po spotkaniu w Ojrzeniu). Nikt 

nie ma prawa ani ochoty „politykować”, podczas 

gdy powiat otrzy-

mał tak dużą szansę 

wsparcia mieszkań-

ców w sprzęt, bez 

którego rzadko się 

już kto obywa. 

Warto dodać, 

że powiat uruchomi 

w ramach projektu 

60 stanowisk kom-

puterowych z dostę-

pem do Internetu 

w jednostkach po-

wiatowych, tj. Domu 

Pomocy Społecznej 

przy ul. Kruczej 32 

w Ciechanowie, Domu 

Pomocy Społecznej 

„Kombatant” w Ciechanowie, Placówce Opie-

kuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Gołot-

czyźnie, Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki 

w Ciechanowie, Powiatowej Bibliotece Publicznej 

w Ciechanowie, z których każdy mieszkaniec bę-

dzie mógł skorzystać bezpłatnie.

Głównym celem projektu jest zmniejszanie 

technologicznych, ekonomicznych i mentalnych 

barier wykorzystywania e-Usług w społeczeń-

stwie. Osiągnięcie celów projektu będzie miało 

pozytywny wpływ na zwiększanie spójności spo-

łecznej i gospodarczej oraz budowę społeczeństwa 

informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, 

dzięki zapewnieniu dostępu do Internetu poten-

cjalnie wykluczonym cyfrowo gospodarstwom 

domowym. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Formularz zgłoszeniowy do projektu oraz 

regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 

znajdują się w zakładce „Dokumenty do pobra-

nia”. Rekrutacja do projektu jest otwarta i jaw-

na. Wypełnione dokumenty rekrutacyjne należy 

składać w gminnym ośrodku pomocy społecz-

nej, gminy zamieszkania, do dnia 30 maja 2014 r.

Szczegółowe informacje na temat rekru-

tacji można uzyskać pod numerami telefonu 

536 800 117 i 536 800 118.

Biuro Projektu mieści się w budynku Staro-

stwa Powiatowego w Ciechanowie na II piętrze 

w pokoju nr 202, adres: ul. 17 Stycznia 7, 06-400 

Ciechanów. Przyjęcia interesantów od ponie-

działku do piątku w godzinach 1000 – 1400.

Projekt jest współfi nansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne-

go w ramach Programu Operacyjnego Inno-

wacyjna Gospodarka 2007 – 2013 „Dotacje na 

innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość”.

Łączna wartość otrzymanego przez Powiat 

Ciechanowski dofi nansowania na realizację 

projektu wynosi 19 992 281,10 zł. 

Trwa rekrutacja uczestników do projektu „eIntegracja”

Foto: Przebieg spotkania informacyjnego w Opinogórze
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W naszym odwołaniu uznano m.in. zarzuty 

w zakresie logiki analizy ekonomicznej i fi nanso-

wej występowania efektów społecznych i w zakre-

sie realizacji projektu w odniesieniu do ochrony 

środowiska.

Nie uznano zarzutów m.in. w zakresie: 

przewidzianego marginesu czasu na nieprze-

widziane wydarzenia, w zakresie braku dotych-

czasowych planów prac konserwatorskich oraz 

zabytkowych księgozbiorów i w zakresie kry-

terium dostępności do obiektu osób niepełno-

sprawnych. Projekt przewidywał standardowe 

i powszechnie stosowane rozwiązania dla osób 

niepełnosprawnych (winda), a nie zawierał „wy-

sokiej jakości rozwiązań” dla osób niepełno-

sprawnych, jak nam podano w uzasadnieniu.

- Nie będziemy się dalej odwoływać, gdyż nie 

jesteśmy w stanie sprostać kryteriom mechani-

zmu norweskiego – podkreśla starosta Sławomir 

Morawski. - Naturalnym jest, że przewidzieliśmy 

podjazd do budynku odpowiedni dla osób niepeł-

nosprawnych oraz windę dla ON wewnątrz budyn-

ku, ale jak czytamy w uzasadnieniu  powinniśmy 

zastosować „wysokiej jakości rozwiązania” dla osób 

niepełnosprawnych. O jakie rozwiązania chodzi? 

– nie wiemy – dodaje starosta. - Nie mamy także 

wpływu na to, że w Polonii, która tak naprawdę 

Remont Polonii będzie, Remont Polonii będzie, 
ale ze środków budżetu powiatuale ze środków budżetu powiatu

jest zrujnowanym budynkiem nie ma ruchomych 

zabytków. No nie ma i nic na to nie poradzimy. Czy 

też – kolejny zarzut, że nie mamy  zabytkowego 

księgozbioru. Biblioteka, która znajdzie tam swoją 

siedzibę nie ma takiego księgozbioru – zauważa szef 

Zarządu Powiatu. - Obiekt w zaproponowanych 

przez nas działaniach nie jest preferowany do dofi -

nansowania przez mechanizm norweski – zaznacza 

gospodarz powiatu.

Rozpoczynamy więc remont Polonii ze środ-

ków budżetu powiatu ciechanowskiego. Powiat 

w tym roku zapisał na ten cel wstępnie ponad 

1,1 mln zł.

W tej chwili Starostwo posiada pełną doku-

mentację techniczno – budowlaną oraz wszystkie 

wymagane prawem pozwolenia, zgody i opinie na 

to, aby wzmocnić konstrukcję obiektu. 24 marca 

br. ogłoszony został przetarg na wykonanie prac. 

A o środki zewnętrzne będziemy się starać w ko-

lejnych latach. Remont będzie trwał dwa – trzy 

lata. W tym roku będzie to na pewno rozbiórka 

przybudówek przy Polonii, czyli kiosku po PTTK 

oraz garaży za budynkiem. Trzeba będzie też wy-

konać remont dachu, który obecnie znajduje się 

w bardzo złym stanie. W kolejnych latach będą 

wykonywane dalsze prace.

Przypomnijmy, że powiat ciechanowski już we 

wrześniu 2013 roku złożył wniosek do Minister-

stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofi -

nansowanie remontu budynku po dawnym hotelu 

Polonia, w ramach tzw. „funduszu norweskiego”. 

W tym roku wpłynęły do ministerstwa aż 553 

wnioski. Mieliśmy trochę pecha, ponieważ zde-

rzyliśmy się z takimi zadaniami, jak moderniza-

cja Zamku Krzyżackiego w Malborku, Sukiennic 

w Krakowie, czy Muzeum Zamku w Łańcucie. 

A więc cóż znaczy nasza Polonia przy takich potę-

gach historycznych. Nasz wniosek, podobnie jak 

ponad 200 innych, pomyślnie przeszedł ocenę for-

malną. Niestety na etapie oceny merytorycznej nie 

uzyskaliśmy wymaganych 65% punktacji. Udało się 

nam dowiedzieć, iż najwyższą punktację otrzymują 

obiekty zabytkowe, wpisane na listę UNESCO lub 

uznane przez prezydenta za pomniki historii.

Dodajmy jeszcze, iż po zakończeniu moderni-

zacji dawny hotel Polonia stanie się nową siedzibą 

Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie. 

Będzie to duże udogodnienie dla czytelników, po-

nieważ obecne oddziały biblioteki rozproszone są 

na terenie miasta. Takie rozwiązanie w dalszej per-

spektywie pozytywnie odbije się także na fi nansach 

powiatu, który nie będzie już musiał ponosić kosz-

tów związanych z wynajmem lokali dla biblioteki.

W nowej siedzibie placówki będzie działał też 

klub książki oraz galeria. Znajdą się także miej-

sca dla organizacji pozarządowych. Dalsze piętra 

zostaną przeznaczone na działalność statutową 

biblioteki.

Barbara Tokarska-Wójciak

Do Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 7 marca 2014 roku wpłynęła odpo-

wiedź na odwołanie, od wyników oceny merytorycznej wniosku, które Zarząd 

Powiatu złożył 31 stycznia br. do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego. Powiat Ciechanowski starał się o dofi nansowanie remontu Polonii 

w ramach tzw. „funduszu norweskiego”. W części, odwołanie zostało uznane, 

a w części nie. To jednak nie wystarczy, aby zebrać taką ilość punktów, które 

pozwoliłyby wejść nam na listę wniosków, mających szansę na dofi nansowanie.

Budynek dawnego hotelu jest w tej chwili 

w bardzo złym stanie. Wymaga generalnego 

remontu i przystosowania go do nowych, 

planowanych zadań, wykonywanych przez 

Powiatową Bibliotekę Publiczną, która

 znajdzie tam swoją siedzibę
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W szkołach i przedszkolach na terenie 

powiatu ciechanowskiego realizowane 

są warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli 

w ramach projektu „Doskonalenie szan-

są na rozwój”, którego realizatorem jest 

powiat ciechanowski. Eksperci z różnych 

dziedzin edukacji prowadzą szkolenia 

z wykorzystaniem metod aktywizujących 

i technik warsztatowych. Zajęcia prowa-

dzone są w miłej atmosferze, a szkolni 

organizatorzy rozwoju edukacji dbają 

o właściwą organizację i efektywność szko-

leń. Utrzymują stały kontakt z ekspertami 

i koordynatorem projektu.

Redakcja Samorządowca postanowiła wybrać 

się do kilku placówek, aby obserwować takie za-

jęcia. 

Pierwszą z nich było Gimnazjum w Regimi-
nie. Dyrektor Zespołu Szkół w Regiminie Annę 

Cicholską zapytaliśmy, dlaczego szkoła bierze 

udział w projekcie? Dyrektor odpowiedziała nam, 

że jest to doskonała okazja, aby nauczyciele do-

skonalili się w profesjonalny sposób, a nie pono-

sili kosztów tej edukacji. Dyrektor wymieniła aż 

trzy takie czynniki, które zmobilizowały placówkę 

do udziału w projekcie. Jednym z nich są wspo-

mniane koszty fi nansowe. - Jeden proc. poborów 

przeznacza się na kształcenie pedagogów. Korzy-

stają z nich w różnych okresach, ale najczęściej są 

to szkolenia płatne. Jeśli nauczyciele skorzystają 

z bezpłatnego szkolenia, tak jak robimy to teraz, to 

zaoszczędzone środki można przeznaczyć na inne 

cele – dodaje dyrektor. W gimnazjum w Regimi-

nie pedagodzy chętnie się dokształcają.  To wiąże 

się jednak z wyjazdami, zwalnianiem się z zajęć. 

Udział w projekcie daje im możliwość wzięcia 

udziału w warsztatach na terenie szkoły, po lek-

cjach i to za darmo. To trenerzy i wykładowcy 

przyjeżdżają do szkoły. 

Drugi atut dotyczy tematyki szkolenia. We-

dług nauczycieli, projekt spełnia oczekiwania 

szkoły całościowo. Najpierw podczas dyskusji na-

uczyciele określili potrzeby szkoły, a później pod-

czas ćwiczeń wypracowują sposoby ich rozwiązy-

wania. Podczas dyskusji regimińskich nauczycieli 

ujawniły się potrzeby umiejętności pracy w gru-

pie - warsztat „Efektywne organizowanie pracy 

zespołów nauczycielskich” oraz „Wykorzystanie 

technologii informacyjnej na lekcjach”. 

Już po pierwszej sesji szkoleniowej nauczy-

ciele podkreślali, że dużo się nauczyli. Teraz 

przenoszą techniki komunikacji do codziennej 

pracy i zauważają poprawę wzajemnych relacji 

i usprawnienie komunikacji uczeń - nauczyciel 

oraz w kontaktach z kolegami. Pozyskana wiedza 

zostanie wykorzystana dla dobra uczniów, a co za 

tym idzie dla dobra szkoły. 

Trzecim czynnikiem jest usprawnienie pracy 

w grupie, która jest bolączką środowiska nauczy-

cielskiego – mówi nam Anna Cicholska. Rada Pe-

dagogiczna naszego gimnazjum, to ludzie młodzi, 

uczą się dopiero współpracy, a spięcia się zdarzają. 

- Te zajęcia pomogą pedagogom lepiej rozwiązywać 

problemy i podejmować nowe wyzwania, np. przy 

organizacji imprez szkolnych czy uroczystości – za-

pewnia dyrektor. To wyeliminuje interwencje dy-

rektora szkoły w rozwiązywaniu problemów lub ją 

zmniejszy. 

Podczas warsztatów, które obserwowałam 

w Regiminie nauczyciele ćwiczyli pracę zespo-

łową. Prowadzone zajęcie potwierdziły, że więk-

sze efekty przynosi praca w grupie, niż pojedyn-

cze działania, przy tym samym nakładzie pracy. 

W grupie znaleźli się nauczyciele różnych przed-

miotów. A same warsztaty poprowadzili trenerzy 

Kamila Rudzińska i Maciej Smo-

czyński. Ćwiczenia prowadzone były 

przez parę trenerów, co pozwala na 

uatrakcyjnienie zajęć i ich lepsze 

tempo. Całość obserwowała Maria 

Sykut - szkolny organizator rozwo-

ju i edukacji. Aktywne metody pra-

cy warsztatowej spowodowały, że 

nauczyciele nie bali się wygłaszać 

obiektywnych ocen w stosunku do 

kolegów, oraz ćwiczyli jak należy 

konstruować te oceny. Kilka ćwi-

czeń już pokazało, kto jest liderem 

w grupie, tzw. lokomotywą, a kto 

chętnie pełni inne role. Myślę, że te 

role zostaną wykorzystane w codzien-

nej pracy nauczycieli z Regimina.   

Z drugą wizytą wybrałam się do Techni-
kum w Zespole Szkół Budowlanych w Ciecha-
nowie. Tutaj nauczyciele, w wyniku diagnozy 

wskazali inne zagadnienia do przepracowania, 

a mianowicie: „Jak i po co prowadzić ewaluację”? 

I „Wspieranie pracy wychowawców klas – bez-

pieczna szkoła”. Zajęcia nt. ewaluacji, w grupie 15 

nauczycieli różnych przedmiotów pro-

wadził Jarosław Majdecki z Poznania, 

szkoleniowiec i doradca z grupy DJM, 

a szkolnym organizatorem rozwoju edu-

kacji w tej placówce jest Dorota Kamiń-

ska.

Jak przeprowadzić ewaluację, czy 

jest to ocenianie szkoły? Na te pytania 

wspólnie z prowadzącym odpowiedzie-

li pedagodzy z ZST, aktywnie angażując 

się w zajęcia. Forma prowadzenia szko-

lenia była na tyle atrakcyjna (mówienie 

sobie po imieniu, formy warsztatowe, 

możliwość częstego wypowiadania 

swojego zdania), że czas mijał szybko, 

a nauczyciele nie czuli, że są na nudnym 

wykładzie. Prowadzący w widowiskowy sposób 

pokazał nauczycielom i przekonał ich, że sku-

pienie się na zagadnieniu daje ogromne efekty 

w pracy. Przekonał ich też, że ewaluacji (podob-

no trudne zagadnienie w życiu szkoły) nie należy 

się bać, ale potraktować ją jako jedno z zadań do 

wykonania. 

Drugim zagadnieniem, które podejmie szkoła 

na szkoleniach –w ramach projektu – będzie bez-

pieczeństwo uczniów. Zapytałam dyrektora Sła-

womira Kubińskiego, jak ocenia swoją placówkę 

pod tym względem? - Nasza szkołą jest pod wielo-

ma względami bezpieczna, a udział w projekcie za-

pewne jeszcze wzmocni słabsze strony tego zagad-

nienia. Mamy kamery w szkole, rejestrator, bramkę 

wjazdową na teren placówki, dyżury nauczycieli 

podczas przerw, wizytacje strażników miejskich – 

wymienia dyrektor. Dodaje też, że Zespół Szkół 

Technicznych, jako jedyny z powiatu został wy-

brany do innego projektu nt. bezpieczeństwa 

„Bezpieczny uczeń w domu i szkole”, którego re-

alizatorem jest Mazowieckie Kuratorium Oświaty. 

Zdaniem dyrektora będzie to doskonałe uzupeł-

nienie tej tematyki w obu projektach. 

Wróćmy na chwile do zagadnienia ewaluacji, 

bo szkołę czeka to zagadnienie jeszcze w tym 

roku szkolnym. Myślę, że po warsztatach, w któ-

rych wzięli udział nauczyciele, żadna kontrola nie 

będzie im straszna.

Trener J. Majdecki udowodnił pedagogom, 

że wspólne działanie pozwala na wykonanie 

czynności, które wcześniej z góry możemy uważać 

za niewykonalne

Przypomnijmy, iż projekt: „Doskonalenie 

szansą na rozwój” realizuje Powiat Ciechanowski. 

Celem projektu jest: poprawa skuteczności dosko-

nalenia nauczycieli poprzez kompleksowe wspoma-

ganie szkół i przedszkoli w powiecie ciechanowskim 

w ramach pilotażu zmodernizowanego systemu 

doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół. 

W ramach projektu wsparciem objętych jest 35 

szkół i 5 przedszkoli, w tym 18 szkół podstawo-

wych, 11 gimnazjów, 6 szkół ponadgimnazjalnych.

W projekcie bierze udział 570 nauczycieli szkół 

i przedszkoli. W realizacji wszystkich działań 

uczestniczy szkolny organizator rozwoju edukacji   

(SORE), który   bezpośrednio współpracuje z pla-

cówką w opracowaniu i realizacji rocznego planu 

wspomagania. Eksperci zewnętrzni prowadzą  róż-

ne formy doskonalenia. Koordynatorzy sieci orga-

nizują pracę zespołów nauczycieli na platformie 

internetowej i na spotkaniach.

Okres realizacji: od 1 stycznia 2013 r. do 

31 grudnia 2014r.

Wartość projektu: 1 177 922,86 zł.

Barbara Tokarska-Wójciak

Nauczyciele z powiatu ciechanowskiego postawili na doskonalenie się

Ćwiczenia warsztatowe najlepiej sprawdzają się 

podczas szkoleń, nie są nudne i pozwalają uczest-

nikom wypracować wspólnie wnioski
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Wykaz podmiotów, 

które otrzymują wsparcie fi nansowe na realizację zadań publicznych 

w powiecie ciechanowskim w 2014 roku

W zakresie sportu 

Zadanie nr 1   

Organizacja imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w ra-

mach „Igrzysk młodzieży szkolnej”

L.p Podmiot Nazwa zadania Kwota dotacji

1. Szkolny Związek 
Sportowy „Ziemia 
Ciechanowska”

Igrzyska Młodzieży 

Szkolnej

24 000 zł.

Suma                                                                                    24 000 zł. 

Zadanie nr 2

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży szkolnej w sportach indywidual-

nych i zespołowych

2. CLKS Mazovia Zgrupowanie sportowe 

w podnoszeniu ciężarów

6 000 zł.

3. MPKS Orka Nauka i doskonalenie 

pływania

4 000 zł.

4. Kolarski Klub 
Sportowy Ciecha-
nów

Szkolenie sportowe  dzieci  

i młodzieży w sportach 

indywidualnych 

i zespołowych

6 000 zł.

5. UKS Opia 2008 Szkolenie sportowe 

dzieci i młodzieży w piłkę 

siatkową

4 000 zł.

6. Klub Pływacki 
Ciechanów

Szkolenie sportowe  dzieci 

i młodzieży w sportach 

indywidualnych

i zespołowych

4 000 zł.

Suma                                                                                    24 000 zł.

Zadanie nr 3

Organizacja imprez i zawodów sportowych o zasięgu lokalnym, regional-

nym, ogólnopolskim i międzynarodowym służącym promocji powiatu 

ciechanowskiego

7. MPKS Orka Zawody pływackie o 

puchar Starosty Ciecha-

nowskiego

3 000 zł.

8. CKS Jurand XX Ogólnopolski Turniej  

Mini Piłki Ręcznej 

Chłopców i Dziewcząt

5 000 zł.

9. Klub Pływacki 
Ciechanów

Zawody  sportowe 3 000 zł.

10. CLKS Mazovia Międzynarodowy 

Drużynowy Memoriał 

Andrzeja Matusiaka  

w podnoszeniu ciężarów

6 000 zł.

11. PCK Zorganizowanie zawodów  

strzeleckich PCK 

o zasięgu  regionalnym 

promujących powiat 

ciechanowski

960 zł.

12. MO TKKF Promyk Organizowanie zawodów 

sportowych.

2 000 zł.

Suma                                                                                    19 960 zł.

Zadanie nr 4

Imprezy sportowe o charakterze masowym  organizowane przez stowarzy-

szenia sportowe dla mieszkańców powiatu

13. CLKS Mazovia Turniej Ciężarowy „Cięża-

ry dla wszystkich”

1 500 zł. 

Suma                                                                                    1 500 zł. 

W zakresie kultury

Zadanie nr 1   

Organizowanie festiwali, pokazów, spektakli, koncertów, konferencji, pre-

lekcji, wykładów, warsztatów i wystaw 

L.p Podmiot Nazwa zadania Kwota dotacji

1. Polskie Towarzy-
stwo Schronisk 
Młodzieżowych

XIV Regionalny Przegląd 

Piosenki Turystycznej

3 600 zł.

2. Związek Literatów 
na Mazowszu

XIX Ciechanowska Jesień 

Poezji

8 500 zł.

3. Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji 
Historycznej

Widowisko historyczne – 

Sarnowa Góra 1920

8 400 zł.

4. Stowarzyszenie 
Muzyczne  Victoria

Koncert jubileuszowy  z 

okazji 110- lecia Chóru  

Victoria

2 000 zł.

5. Akcja Katolicka 
parafi i pw. św. 
Józefa

Podążaj ich śladem  

Błogosławieni Polacy XXI 

wieku. Projekt edukacyj-

no- ewangelizacyjny

2 000 zł.

6. Stowarzyszenie 
Ludowego Zespołu 
Artystycznego 
„Ciechanów”

Ludowy Zespół Arty-

styczny  Ciechanów na 

Rzeszowszczyźnie

4 500 zł.

Suma                                                                                    29 000 zł.

Zadanie nr 2

Wydawanie książek i publikacji poświęconych tradycji, kulturze lub historii 

ziemi ciechanowskiej i jej mieszkańców służących edukacji publicznej

7. Związek Literatów 
na Mazowszu

Wydawnictwo XVI 

Ciechanowski Zeszyt 

Literacki

7 000 zł.

8. Stowarzyszenie 
Społecznej Samo-
pomocy – Lokalna 
Grupa działania

Marian Czaplicki – 

działacz ludowy, patriota 

ziemi ciechanowskiej

3 000 zł.

9. Polskie Towarzy-
stwo Ludoznawcze

Druk i promocja III Ma-

zowieckiego Zeszytu Nau-

kowego pt. „Janusz Królik 

muzealnik i regionalista”

8 000 zł.

10. Towarzystwo 
Miłośników Ziemi 
Ciechanowskiej 

Wydanie książki B. 

Umińskiej pt. „Niechaj 

Polska zna jakich synów 

ma”. W 150. rocznicę 

powstania  styczniowego 

na północnym  Mazowszu

2 000 zł.

Suma                                                                                    20 000 zł.
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Spotkanie z uczestnikiem wydarzeń, koncert 

pieśni patriotycznych, apel poległych i złożenie 

kwiatów pod tablicą upamiętniającą pomordo-

wanych działaczy podziemia niepodległościo-

wego oraz inne działania złożyły się na tegorocz-

ne ciechanowskie obchody pamięci Żołnierzy 

Niezłomnych. 

W Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. 
M. Konopnickiej w Ciechanowie, w przeddzień tego 

państwowego święta 28 lutego 2014 r., w wypełnionej 

po brzegi Kawiarni Artystycznej zawitał wyjątkowy 

gość - żołnierz podziemia niepodległościowego, który 

o wolną Polskę walczył i z Niemcami, i z Rosjanami, 

urodzony w 1924 roku - Henryk Kończykowski, ps. 

„Halicz”. Jest on jednym z 44 żyjących żołnierzy Har-

cerskiego Batalionu AK „Zośka”, jednej z najbardziej 

zasłużonych formacji Szarych Szeregów, walczącej też 

w Powstaniu Warszawskim.

Henryk Kończykowski przybył z Milanówka, 

wraz z synem Andrzejem oraz z Jarosławem Wró-

blewskim z Warszawy - autorem niedawno wydanej 

książki „Zośkowiec”, dziennikarzem, m.in. telewizyj-

nego programu Jana Pospieszalskiego „Bliżej”, portalu 

niezależna.pl, członkiem Grupy Historycznej Zgrupo-

wanie „Radosław”. Jego nowa dokumentalna książka 

opowiada o życiu, rodzinie, kolegach i walce Henryka 

Kończykowskiego ps. „Halicza” - co było kanwą roz-

mowy z „żołnierzem wyklętym”, którą prowadził au-

tor i dyrektor PCKiSz Teresa Kaczorowska. Spotkanie 

urozmaicały wzruszające pieśni żołnierzy podziemia 

niepodległościowego, w wykonaniu młodych arty-

stów ze Studium Piosenki, które w PCKiSz prowadzi 

instruktor Grzegorz Chodkiewicz.

W spotkaniu uczestniczyli m.in: poseł ziemi 

ciechanowskiej Robert Kołakowski (członek Parla-

mentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych), starosta Sławomir Morawski i wicestaro-

sta Andrzej Pawłowski (współorganizatorzy tegorocz-

nych dwudniowych obchodów Narodowego Dnia 

Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Ciechanowie), 

członkowie patriotycznych organizacji i stowarzyszeń 

(„Żołnierze Wyklęci”, Związku Piłsudczyków RP, Sto-

warzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku 

Piechoty, Narodowy Ciechanów, strzelców z ciecha-

nowskiego oddziału Związku Strzeleckiego Strzelec), 

harcerze, kombatanci, radni, nauczyciele historii, 

dziennikarze. Sporo było też młodzieży szkolnej, bo 

dziś to właśnie młodzi coraz chętniej pragną pozna-

wać historię „żołnierzy wyklętych”, oddawać im hołd, 

sprawiedliwość, odnajdując często w ich postawie 

wzór do naśladowania.

Spotkanie trwało ponad dwie godziny i było nie-

zwykle interesujące. „Halicz”, który w lutym ukończył 

90 lat, okazał się świetnym, wytrwałym rozmówcą. 

Mówił niezwykle ciekawie – o życiu, walce, kolegach 

żołnierzach, rodzinie - zadziwiając erudycją, dosko-

nałą pamięcią, piękną polszczyzną. Autor książki 

Jarosław Wróblewski, a nawet jego syn Andrzej, przy-

znali, że w Ciechanowie dowiedzieli się wielu nowych 

faktów z biografi i Henryka Kończykowskiego.

Przybyli na spotkanie ciechanowianie podzię-

kowali żołnierzowi antykomunistycznego podzie-

mia - za męstwo, niezłomną postawę i krew przelaną 

w obronie Ojczyzny – wielkimi brawami. Chętnie na-

bywali też książkę o nim „Zośkowiec” (Fronda 2014).

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 

został ustanowiony na 1 marca każdego roku - jako 

święto państwowe -  trzy lata temu, na mocy ustawy Sej-

mu RP, z inicjatywy śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskie-

go. Po to, aby nie wykląć z pamięci, aby nie zapomnieć 

żołnierzy podziemnych, żołnierzy niezłomnych, żoł-

nierzy wiernych do końca...

W Preambule do Ustawy Sejmu RP, z 3 lutego 

2011 roku, czytamy:

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohate-

rom antykomunistycznego podziemia, którzy w obro-

nie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc 

o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie 

dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, 

z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali 

się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi ko-

munistycznemu…”.

Warto przypomnieć, że Powiatowe Centrum Kul-

tury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, 

obchodziło Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wy-

klętych” już po raz trzeci. I tak:

- 1 marca 2012 r., w sali kina „Łydynia”, dr Krzysz-

tof Kacprzak wygłosił prelekcję „Żołnierze wyklęci 

Ziemi Ciechanowskiej”. Wyświetlono też dwa doku-

mentalne, fi lmy: „Elegię na śmierć Roja” w reżyserii 

Jerzego Zalewskiego i „Sny stracone, sny odzyskane” 

Arkadiusza Gołębiewskiego (obecnego na uroczysto-

ściach). Na koniec pokazano retransmisję koncertu 

zespołu De Press „Myśmy Rebelianci” z Muzeum Po-

wstania Warszawskiego, z tekstami piosenek i wierszy 

„Żołnierzy Wyklętych” w wykonaniu rockowym oraz 

świadectwami świadków tamtych lat. Jako przerywni-

ki zaprezentowano też krótkie fi lmiki ciechanowskich 

uczniów (po 1,5-3 min.): „Pamięć”, „Bo byli Polaka-

mi”, „Cukiernia” (Gimnazjum nr 3).

- 1 marca 2013 roku – w Kawiarni Artystycznej, 

Teatr NieTeraz z Tarnowa wystawił spektakl WYKLĘCI.

Natomiast 1 marca (sobota) o godz. 17.00 główne 

obchody święta w naszym mieście odbyły się przy byłej 

siedzibie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-

nego w Ciechanowie ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 

21 (pod tablicą pamiątkową).

Były przemówienia okolicznościowe (głos zabrali: 

poseł Robert Kołakowski, senator Jan Maria Jackow-

ski, wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński i rad-

na Sejmiku WM Wiesława Krawczyk), apel poległych 

i pomordowanych Żołnierzy Wyklętych z terenu po-

wiatu ciechanowskiego (który poprowadził kpt Mar-

cin Dominiak i podczas którego odczytał nazwiska 

zamordowanych), złożenie kwiatów i zapalenie zniczy 

przez delegacje środowisk samorządowych, komba-

tantów i organizacji społecznych oraz szkół. Wartę 

honorową zaciągnęli tego dnia członkowie Związ-

ku Piłsudczyków RP, Stowarzyszenia Rekonstrukcji 

Historycznej 79. Pułku Piechoty, Narodowy Ciecha-

nów, strzelców z ciechanowskiego oddziału Związku 

Strzeleckiego Strzelec i harcerze. W apelu wzięła też 

udział spora grupa młodzieży, w tym delegacje szkół 

ze sztandarami.

W ciechanowskich obchodach brali udział człon-

kowie z organizacji „Narodowy Ciechanów”, którzy 

skandowali hasła narodowościowe. Młodzi ludzie 

prezentowali przy tym transparent z hasłem „Armio 

Wyklęta – Ciechanów o Was Pamięta”. 

Zakończeniem uroczystości w Ciechanowie była 

msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych w kościele 

farnym, gdzie patriotyczne kazanie wygłosił ks. pro-

boszcz Zbigniew Adamkowski.

Także uczniowie w szkołach uczcili Żołnierzy 

Wyklętych. W Zespole Szkół nr 3. im. Staszica w Cie-

chanowie sposobem na to był projekt edukacyjny, do 

którego przygotowywali się trzy miesiące. W szkole 

zawisły plakaty i hasła nawiązujące do historii nie-

podległościowej, antykomunistycznej partyzantki. 

W trakcie przerw z głośników rozbrzmiewały pieśni 

patriotyczne. Uczniowie obejrzeli także fi lm o Żoł-

nierzach Wyklętych. Głównym punktem obchodów 

była prezentacja multimedialna przygotowana przez 

klasę II h. 

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamię-

ci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się w Ciechano-

wie nieco wcześniej, od wykładu doktora Krzysztofa 

Kacprzaka w Muzeum Szlachty Mazowieckiej. Z nie-

go dowiedzieliśmy się, że antykomunistyczne podzie-

mie zbrojne funkcjonowało także na terenie powiatu 

ciechanowskiego i stanowiło silny element walki 

z komunistami. Prelegent jest doktorem historii, na-

uczycielem w Zespole Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego w Gołotczyźnie. Jego zainteresowania 

badawcze koncentrują się na dziejach podziemia nie-

podległościowego po II wojnie światowej, głównie na 

terenie Mazowsza Północnego. Współpracuje również 

z IPN przy realizacji projektu „Mazowsze i Podlasie 

w ogniu”. 

BTW, PCKiSz

Obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy WyklętychObchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Apel poległych pod tablicą upamiętniającą pomordowanych działaczy podziemia

Spotkanie z H. Kończykowskim w PCKiSz
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Budynek internatu będzie gotowy już 

w końcu kwietnia, cała inwestycja ma zostać 

zakończona do października br. W wakacje 

zostanie zagospodarowany teren Ośrod-

ka, powstanie boisko sportowe, parkingi 

i plac zabaw. Pomieszczenia w dobudowanej 

części zostaną wyposażone w meble, sprzęt 

i nowoczesne pracownie do rehabilitacji. 

Mowa o rozbudowie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, 

największej inwestycji budowlanej w do-

tychczasowej historii powiatu, wykonywa-

nej z udziałem środków unijnych.  

Rozbudowa placówki specjalnej kosztować bę-

dzie 9 036 417 zł. Pieniądze pochodzą ze środków 

z Regionalnego Programu Operacyjnego Woje-

wództwa Mazowieckiego (83,3 proc., reszta to 

wkład własny powiatu) na lata 2007-2013.

Wybrałam się na miejsce budowy i to, co zoba-

czyłam przeszło moje oczekiwania. Nowy budynek 

internatu to super nowoczesny obiekt, gdzie znaj-

dują się nie tylko piękne pokoje z łazienkami, ale 

również gabinety do kinezoterapii, hydroterapii itp. 

Dzieci i młodzież będą mieszkały w bezpiecznym 

budynku, dostosowanych do potrzeb osób niepeł-

nosprawnych, z podjazdami i windą. Do dyspozycji 

będzie nowoczesna część kuchenna z piękną sto-

łówką i pomieszczenia socjalne dla wychowawców. 

Prace na placu budowy postępują bardzo 

sprawnie. Wykonuje je fi rma CIECHBUT z Dział-

dowa, która wyłoniona została w drodze przetar-

gu. – Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, 

nie mam żadnych problemów z realizacją inwestycji 

i jestem zadowolona z wykonawcy – powiedziała 

nam Barbara Kekenmajster – dyrektor placówki. 

– Przy tak dużej inwestycji budowlanej staramy się 

tak wykonywać prace, aby nasi uczniowie nie odczu-

wali dyskomfortu i hałasu. Wykonawca tak planuje 

prace, aby nie kolidowały one z lekcjami lub czasem 

wypoczynku dzieci – zapewniła nas pani dyrektor. 

Budynek pięknie prezentuje się od strony 

torów kolejowych, a gdy przygotowane zostanie 

boisko, plac zabaw i parkingi, to całość będzie 

wyglądała imponująco. 

W tej chwili trwają prace wykończeniowe 

internatu. Stan surowy budynku był już gotowy 

w październiku 2013 roku. 

W ubiegłym roku wykonana została też nowa 

elewacja starego budynku oraz wymiana wszyst-

kich okien. Prace wykonywano latem, podczas 

wakacyjnego wypoczynku dzieci i młodzieży. Przy 

okazji realizowania inwestycji Ośrodek wykona też 

(już ze środków własnych) przyłącze wodociągowe 

do głównego zaworu wody przy ul. Sienkiewicza, 

aby zapewnić większy przepływ wody do nowego 

budynku. 

Jak zapewniła nas dyrektor Kekenmajster 

inwestycja poprawi też warunki pracy w szkole, 

gdyż odzyskane zostaną pomieszczenia, które teraz 

są pokojami mieszkalnymi dla wychowanków. 

W nich urządzone zostaną sale lekcyjne, których te-

raz brakuje w szkole. Nowe boisko będzie natomiast 

służyło do lekcji w-f i do spędzania czasu wolnego 

przez młodzież mieszkającą w internacie. Nowy 

plac zabaw sprawi radość przedszkolakom, gdyż 

w Ośrodku funkcjonuje także przedszkole specjalne. 

Nowy obiekt trzeba będzie jeszcze wyposa-

żyć. Aktualnie toczy się postępowanie o udzielenie 

zamówienia dotyczącego opracowania dokumen-

tacji projektowej wyposażenia obiektu. Kolejnym 

krokiem będzie wyłonienie wykonawcy, który 

dostarczy oraz zamontuje niezbędne wyposażenie 

i sprzęty. – Jesteśmy na miłym etapie inwestycji, 

wybieramy kolory do pomalowania pomieszczeń, 

glazurę i terakotę i obserwujemy jak obiekt pięk-

nieje – zapewniła nas dyrektor. Gdy opuszczałam 

teren ośrodka zapytałam o wrażenia także mło-

dzież. Czwórka, chyba gimnazjalistów korzystała 

z promieni słonecznych przed budynkiem. – Nie 

możemy się doczekać, kiedy będziemy mieszkać 

w nowym internacie i bardzo się z tego cieszymy – 

powiedzieli nam zgodnie uczniowie.

W tej chwili w Specjalnym Ośrodku Szkol-

no-Wychowawczym, placówce prowadzonej 

przez powiat ciechanowski uczy się ok.150 dzieci 

i młodzieży. Uczęszcza do niego także 60 dzieci 

korzystających z zajęć wczesnego wspomagania 

rozwoju. Jest to jedyna placówka na terenie po-

wiatu ciechanowskiego, która zajmuje się eduka-

cją i rozwojem dzieci niepełnosprawnych inte-

lektualnie. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Gdy się mury pną do góry…..Gdy się mury pną do góry…..

Odnowiona elewacja budynku szkoły 

Dyrektor B. Kekenmajster prezentuje efekty pracy budowlańców Budynek nowego internatu SOSW z zewnątrz
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Święto młodości, talentu i tańca.

Jubileusz 20-lecia Zespołu Tańca Nowoczesnego FUNNY
Marzec 2014 roku, to święto Zespołu Tań-

ca Nowoczesnego Funny i jego jubileusz. 

Powstał on w 1994 r. przy ówczesnym Wo-

jewódzkim Domu Kultury w Ciechanowie. 

Założycielem grupy była  Jolanta Szlagow-

ska - instruktor tańca współczesnego, któ-

ra prowadzi grupę do dzisiaj. Zespół sku-

pia obecnie ponad setkę dzieci i młodzieży 

w wieku od 6 do 18 lat, w czterech grupach wie-

kowych. Pasją wszystkich jest taniec, muzyka 

i wspólne dążenie do rozwoju artystycznego.

Uroczysta Gala, w piątkowy wieczór 14 marca, 

podczas której zeprezentowały się wszystkie grupy 

wiekowe Funny, to pokaz ciężkiej pracy, talentu, 

zaangażowania i młodości. Zobaczyliśmy frag-

menty musicali: „Koty”, „Grease”, „Metro”, „Desz-

czowa piosenka”, a także wytańczone ilustracje 

do bajek i wierszy oraz różne inne układy tańca 

nowoczesnego i jazzowego w wykonaniu tancerzy 

Funny oraz gości: Izy Zawadzkiej, Anny Paś i Ra-

fała Sawko – tancerzy Państwowego Zespołu Pie-

śni i Tańca Mazowsze. Kolorowe światła, barwne 

kostiumy, dużo ruchu i emocji, to wszystko spra-

wiało, ze koncert był świętem ciechanowskiego 

tańca na bardzo wysokim poziomie.

Przez 20 lat istnienia grupy, przewinęło się 

przez nią ok. 3,5 tys. młodych ludzi, w wieku od 

6 do 18 lat. Wielu z dawnych tancerzy podziwiało 

występ swoich młodszych kolegów, a wśród nich 

piosenkarka Dorota Rabczewska, która swoją 

karierę estradową rozpoczynała na deskach cie-

chanowskiej placówki kultury. W sali widowi-

skowej, wypełnionej po brzegi (podczas wszyst-

kich trzech koncertów, dwóch w piątek i jednego 

w sobotę) nie zabrakło też rodziców tancerzy, 

przedstawicieli parlamentu, władz powiatowych 

i miejskich oraz wielu innych gości.

Były życzenia, kwiaty i listy gratulacyjne. 

Były też łzy wzruszenia, które kręciły się pod po-

wieką niejednej osoby, a już na pewno Joli Szla-

gowskiej, która bardzo wzruszona wypowiedzia-

mi swoich tancerzy dziękowała wszystkim za 

możliwość zorganizowania 

święta zespołu Funny. Przed 

kamerami licznie zgroma-

dzonych mediów powiedzia-

ła, iż ma nadzieję, że sytu-

acja amatorskich grup tańca 

będzie na tyle sprzyjająca, 

że dzieci i młodzież będą się 

rozwijały. A do tego potrzeb-

ne są warunki lokalowe, 

fi nansowe i wielu sprzymie-

rzeńców. Jesteśmy przekona-

ni, że takich nie zabraknie.

Dyrektor Powiatowego 

Centrum Kultury i Sztu-

ki dr Teresa Kaczorowska, 

ufundowała olbrzymi tort, 

którym delektowali się wszyscy obecni tego dnia na 

koncercie. W chwilę później w Kawiarni Artystycz-

nej spotkali się tancerze, aby wspominać, wymieniać 

doświadczenia oraz po prostu cieszyć się z jubileuszu.  

Dodajmy jeszcze, że spektakl, który w mi-

strzowski sposób poprowadził prezenter Katolic-

kiego Radia Ciechanów Radek Kryszkiewicz roz-

począł fi lm, w którym pokazano fragmenty wielu 

ważnych momentów działalności zespołu Funny, 

warsztaty, konkursy i osiągnięcia, w których brali 

udział tancerze. 
BTW

Fotoreportaż z Gali zespołu Funny 

prezentujemy na str. 10

Jubileuszowy koncert galowy obfi tował w wiele 

ciekawych prezentacji tanecznych, które wzbudzały 

zachwyt publiczności

ELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJELIMINACJE POWIATOWE OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU WIEDZY POŻARNICZEJ

„Młodzież Zapobiega Pożarom”„Młodzież Zapobiega Pożarom”
Eliminacje zostały przeprowadzone w siedzi-

bie Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Ciechanowie 19 marca 2014 r. 

Organizowany od wielu lat Turniej Wiedzy 

Pożarniczej jest adresowany do dzieci i mło-

dzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych 

oraz ponadgimnazjalnych. Jego celem jest 

popularyzowanie przepisów i kształtowanie 

umiejętności w zakresie ochrony przeciwpo-

żarowej, ekologii, ratownictwa oraz historii 

i tradycji ruchu strażackiego.

W tym roku do eliminacji zgłosiły się dzieci 

i młodzież z miasta Ciechanów oraz z terenu gmin: 

Ciechanów, Opinogóra, Grudusk i Glinojeck. W trzech 

grupach wiekowych, w rywalizacji uczestniczyło 43 

uczniów. Najliczniej reprezentowane były gimnazja 

- 21 uczniów. Szkoły podstawowe reprezentowało 14 

uczniów natomiast ponadgimnazjalne 8 uczniów. Eli-

minacje obejmowały test pisemny, natomiast drugi etap 

stanowił egzamin ustny dla najlepszych zawodników 

wyłonionych w każdej grupie wiekowej:

• Grupa I – Julia Trętowska ze Szkoły Podstawowej 

w Opinogórze

• Grupa II – Piotr Ruszczyński z Gimnazjum w Opi-

nogórze

• Grupa III – Sebasitan Gosik z LO 

w Glinojecku.

Zwycięzcy otrzymali nagrody: apara-

ty fotografi czne, MP4 oraz słuchawki.

Uczestnicy Turnieju dzieci i mło-

dzież zwiedzili stanowiska kierowania, 

zapoznali się z zawodem strażaka oraz 

ze sprzętem ratowniczym używanym 

podczas działań ratowniczych, będą-

cym na wyposażeniu komendy powia-

towej PSP w Ciechanowie. 

Turniej otworzył Sławomir Mo-

rawski - starosta ciechanowski i jed-

nocześnie prezes Zarządu Oddziału 

Powiatowego ZOSP RP, st. bryg. Ar-

kadiusz Muszyński - komendant Powiatowy PSP 

w Ciechanowie oraz dyrektor Biura Terenowego 

i jednocześnie członek Zarządu Powiatowego ZOSP 

RP - Jadwiga Michalska. Podsumowując przebieg eli-

minacji st. bryg. Arkadiusz Muszyński, złożył wszyst-

kim uczestnikom i ich opiekunom życzenia dalszych 

sukcesów i osiągnięć w przyszłości. 

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczy-

pospolitej Polskiej oraz Komenda Główna Państwo-

wej Straży Pożarnej. Etapy poszczególnych elimi-

nacji obejmują: szczebel środowiskowy, gminny, 

powiatowy, wojewódzki i centralny. Organizatorem 

przeprowadzonych eliminacji powiatowych w Ciecha-

nowie była Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej w Ciechanowie oraz Zarząd Oddziału Po-

wiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Rzeczpospolitej Polskiej. Eliminacje wojewódzkie tur-

nieju odbędą się 26 kwietnia br. w Lucieniu, w pow. 

gostynińskim.

Red.

Uczestnicy turnieju oraz strażacy z KP PSP przed 

budynkiem straży w Ciechanowie
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Stypendia z Funduszu Sztuka Młodych przyznane!Stypendia z Funduszu Sztuka Młodych przyznane!
Komisja, której przewodniczyła dr Teresa Kaczorowska oraz z udziałem Tadeusza Olsza-

ka i Małgorzaty Kaczorek, powołana do przydzielenia stypendiów obradowała 4 marca 

w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki. Po zapoznaniu się z 10 wnioskami złożonymi 

do Funduszu „Sztuka Młodych” przyznała jednorazowe stypendia dla:

• Teatru „Rozmyty Kontrast” 

działającego przy Powia-

towym Centrum Kultury 

i Sztuki im. Marii Konopnic-

kiej w Ciechanowie w wy-

sokości 1.000 zł. - na zakup 

kostiumów.

• „Rewii Dziecięcej”  działają-

cej przy Powiatowym Cen-

trum Kultury i Sztuki im. 

Marii Konopnickiej w Cie-

chanowie w wysokości 800 

zł. - na zakup kostiumów.

• Akademii Tańca „Mada 

Dance” w wysokości 500 zł. 

- na warsztaty doskonalące.

• Zespołu „Impossible” dzia-

łającego przy Powiatowym Centrum Kultury 

i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie 

w wysokości 500 zł. - na zakup kostiumów.

• Natalii Pawelskiej – Kiala z Orkiestry Dętej OSP 

w Ciechanowie w wysokości 500 zł. - na dofi -

nansowanie do instrumentu muzycznego.

• Mateusza Jankowskiego z LZA „Ciechanów” 

w wysokości 700 zł. - na warsztaty doskonalące.

• Teatru „Klapsik” działającego przy Powiato-

wym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Ko-

nopnickiej w Ciechanowie w wysokości 800 zł. 

-  na zakup kostiumów.

• Alicji Szemplińskiej z Ciechanowa w wysokości 

700 zł. - na warsztaty wokalno – teatralne.

• Alicji Markiewicz z Ciechanowa w wysokości 

700 zł. - na warsztaty wokalne.

• Zespołu Tańca Nowoczesnego „Funny” w wy-

sokości 500 zł. - na zakup kostiumów.

Łączna kwota przyznanych stypendiów wyno-

si w tym roku 6.700 zł. Środki pochodzą ze zbiór-

ki charytatywnej, która została przeprowadzona 

w czasie Koncertu Noworocznego Gala 2014.

BTW
Występ młodych artystów z teatru Rozmyty Kontrast podczas 

Koncertu Noworocznego Gala 2014

Nasi sportowcy Nasi sportowcy 
biegali pod ziemiąbiegali pod ziemią
Kolejna edycja 12-godzinnego Podziemne-

go Biegu Sztafetowego odbyła się w Kopal-

ni Soli w Bochni od 7 do 9 marca br. Była 

to już dziesiąta odsłona tej niecodziennej 

sportowej rywalizacji. Bieg odbywa się 212 

metrów pod ziemią, a zawodnicy rywalizo-

wali na jednej pętli o długości 2420 metrów.

Na trasie, biegnącej XIII wiecznymi koryta-

rzami bocheńskiej żupy, wystartowało 260 za-

wodniczek i zawodników, stanowiących załogi 65 

drużyn, którym udało się przejść przez sito loso-

wania wyłaniającego uczestników spośród wszyst-

kich zgłoszonych do udziału w tegorocznej edycji 

imprezy. A zgłosiła się rekordowa liczba drużyn, 

bo aż 198. Każda z nich skupiała cztery osoby. 

Zdecydowaną większość uczest-

ników zawodów stanowili Pola-

cy. Nie zabrakło też uczestników 

z Czech, Słowacji, Holandii, 

Kanady, Australii czy Egiptu. 

Wyjątkowość biegu to nie tylko 

miejsce rozgrywania zawodów. 

Niecodzienna jest także formu-

ła samych zawodów. Zawodnicy, podzieleni na 

4-osobowe zespoły biegną solnymi korytarza-

mi przez pół doby. O tym kto wygra, decyduje 

ilość kilometrów, jakie oni pokonają. Rekord 

trasy, ustanowiony w 2013 roku wynosi 213 km 

502 m. i nie został do tej pory pobity. 

Klub Biegacza TKKF Promyk Ciechanów już 

czterokrotnie zabiegał o udział w tej niecodziennej 

imprezie. W tym roku szczęście do sportowców się 

uśmiechnęło i z trzech zgłoszonych z Ciechanowa 

drużyn, jedna wyciągnęła szczęśliwy los. Ciecha-

nowski Promyk reprezentowali: Zbigniew Sadow-

ski, Artur Piotrowski, Andrzej Piechna i Mariusz 

Macugowski. W debiucie spisali się znakomicie 

zajmując 8. miejsce. Łącznie pokonali 180 km 

i 682 metry. Sadowski, Piotrowski i Macugowski 

przebiegli po 18 okrążeń. Natomiast Piechna aż 

20 okrążeń. Wynik jaki osiągnęła nasza drużyna 

kwalifi kuje ją do udziału w tej imprezie w kolej-

nym roku już bez losowania. Albowiem pierwsza 

dziesiątka co roku ma automatycznie zapewniony 

udział w imprezie. 

Warto dodać, że zawodnicy prezentowali się 

w Bochni w koszulkach promujących powiat cie-

chanowski.

Red

Drużyna TKKF Promyk po zakończeniu Podziem-

nego Biegu Sztafetowego w Kopalni Soli w Bochni

Ogólnopolski sukces recytatorski!

 W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 

60 recytatorów z całego kraju. O miano najlepsze-

go w recytacji i śpiewie rywalizowali uczniowie 

szkół średnich i gimnazjalnych z całej Polski. Pa-

tronka konkursu, wywodząca się z Łomży Hanka 

Bielicka, to dla nich wzór zarówno scenicznego 

profesjonalizmu, jak i wysokiej kultury języka 

polskiego. 

Jury obradujące pod przewodnictwem prof. 

Jana Zdziarskiego - wykładowcy PWST w War-

szawie, miało wielu potencjalnych kandydatów 

do głównych nagród. Ósma edycja konkursu stała 

na bardzo wysokim poziomie i dostarczyła sporo 

wrażeń miłośnikom poetyckiej piosenki, satyry 

i kabaretu, ceniących również walory pięknej pol-

szczyzny. Tym większa jest radość, że krasomów-

czynie z Ciechanowa mogły się godnie zaprezen-

tować się w tak doborowym towarzystwie.

 Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów!

Red.

Anna Król i Adrianna Betlińska - recytatorki Koła Recytatorskiego i aktorki Teatru 

„Rozmyty Kontrast”, działającego w PCKiSz w Ciechanowie reprezentowały nasze miasto 

w ósmym Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczy im. Hanki Bielickiej „Radość spod ka-

pelusza”. Konkurs odbywał się od 9 do 11 marca 2014 r. w Łomży. Adrianna Betlińska od-

niosła wielki sukces otrzymując II Nagrodę w kategorii monologu. Reprezentantki Ciecha-

nowa zostały przygotowane przez Edytę Bojkowską- Kolak. 
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fotoreportaż


