
Miejsce w Rankingu jest uhonorowaniem samorządów, których 
działania skupiają się na zrównoważonym rozwoju. To rodzaj uho-
norowania „liderów wśród liderów”. Uroczyste ogłoszenie wyników, 
połączone z wręczeniem dyplomów dla samorządów, które otrzy-
mały tytuł „Super Powiat” i „Super Gmina”, w prowadzonym przez 
ZPP Rankingu miało miejsce podczas Kongresu 25-lecia Samorzą-
du Terytorialnego, ktróry odbywał się 5 i 6 marca w Poznaniu. 

W Zgromadzeniu wziął udział starosta ciechanowski Sławomir 
Morawski, który odebrał dyplom dla naszego samorządu. 

Red.

Powiat ciechanowski 
laureatem 

Rankingu Gmin
i Powiatów 2014

Powiat ciechanowski zajął 15 miejsce w  Ogólnopol-
skim Rankingu Gmin i  Powiatów 2014, organizo-
wanym przez Związek Powiatów Polskich. Na takim 
miejscu uplasowaliśmy się w  kategorii powiatów do 
120 tys. mieszkańców. 
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Wydarzyło się
17 stycznia - W  70. rocznicę zakończe-

nia działań wojennych na terenie Ciechano-
wa, władze miasta i  powiatu ciechanowskie-
go uczciły to wydarzenie złożeniem kwiatów 
i  zapaleniem zniczy pod tablicą pamiątkową 
umieszczoną na Ratuszu. W  imieniu władz 
powiatowych kwiaty złożyli: starosta Sławomir 
Morawski i wicestarosta Andrzej Pawłowski. 
W  krótkiej uroczystości, oprócz władz samo-
rządowych, wzięli udział także przedstawiciele 
środowisk kombatanckich, organizacji spo-
łecznych, towarzystw, komendanci straży, po-
licji i wojska, młodzież szkolna i  mieszkańcy 
miasta. Nie zabrakło także młodzieży z  ZHP 
i szkół mundurowych PUL w Ciechanowie. Od 
kilku lat rocznica obchodzona jest inaczej, niż 
dotąd. Niegdyś tradycją było składanie kwia-
tów pod pomnikiem “Walka, Męczeństwo, 
Zwycięstwo”. Po odsłonięciu na budynku Ra-
tusza nowej tablicy upamiętniająca 50 polskich 
patriotów, zamordowanych przez Niemców na 
dziedzińcu Ratusza w nocy z 16 na 17 stycznia 
1945 roku, to miejsce stało się nowym punk-
tem składania kwiatów i uczczenia pomordo-
wanych przez okupanta hitlerowskiego Cie-
chanowian. 

Moment złożenia kwiatów pod tablicą upamiętniającą 
tragiczne wydarzenia w ostatnich godzinach okupacji 

hitlerowskiej Ciechanowie

21 stycznia - I  Liceum Ogólnokształcące 
im. Zygmunta Krasińskiego zajęło 236. miejsce 
w zestawieniu 500 najlepszych liceów w Polsce. 
Na Mazowszu dało to „Krasiniakowi” 57. miej-
sce. To jedyne wyróżnione liceum z Ciechano-
wa, które znalazło się na liście. W  Rankingu 
Techników 2015 najlepiej wypadło Technikum 
nr 2 z Zespołu Szkół nr 2, które uplasowało się 
na 299 pozycji (27 miejsce w województwie). 
„Cztery oczka” niżej znalazło się Technikum nr 
4 w ZS Technicznych im. St. Płoskiego w Cie-
chanowie (więcej piszemy o  tym na str. 7). 
Ranking po raz 17. przygotował miesięcznik 
„Perspektywy”.

22 stycznia - W Ciechanowie uczczono 152. 
rocznicę wybuchu powstania styczniowego.  

Uroczyste złożenie kwiatów pod popiersiem 
Tomasza Kolbego - jednego z przywódców po-
wstania odbyło się na skwerze, w  pobliżu ko-
ścioła św. Tekli. Spotkali się tam przedstawiciele 
władz samorządowych powiatu i miasta, woje-
wody, organizacji kombatanckich, społecznych 
i komendanci służb mundurowych. W imieniu 
powiatu ciechanowskiego kwiaty złożyli staro-
sta Sławomir Morawski i wicestarosta Andrzej 
Pawłowski. - Wolność jest i  zawsze będzie naj-
ważniejszą wartością dla każdego człowieka 
– powiedział podczas uroczystości starosta 
S. Morawski. Teren północnego Mazowsza 
to miejsce wielu walk w  powstaniu stycznio-
wym. Tylko w  okolicach Ciechanowa doszło 
do 10 potyczek, w  których zginęło kilkadzie-
siąt osób, w tym jeden z przywódców Tomasz 
Kolbe. Głaz poświęcony bitwie pod Rydzewem 
i  Tomaszowi Kolbe odsłonięty został dwa lata 
temu, w otoczeniu dworu szlacheckiego, gdzie 
przebywał podczas działań przywódca, w 150. 
rocznicę tej walki.

Kwiaty złożyli m.in. komendanci powiatowi policji 
i straży pożarnej mł. inspektor G. Grabowski i st. bryga-

dier A. Muszyński

24 stycznia – w  Ciechanowie wręczona 
została doroczna Nagroda im. Franciszka Raj-
kowskiego. Przyznaje ją Towarzystwo Miło-
śników Ziemi Ciechanowskiej, a  uroczystość 
odbywa się tradycyjnie w  Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej w  Ciechanowie. Laureatką Na-
grody za 2014 rok została Zofia Hanna Mo-
rawska – Tybuchowska. Laureatka, poza pra-
cą w  szkołach, związana była z  ciechanowską 
kulturą, najpierw z  Domem Kultury przy ulicy 
Warszawskiej 16, a  potem już jako dyrektor  

z  Powiatowym Domem Kultury przy ul. Stra-
żackiej. Pełniła  tę funkcję do 1975 r., a do 1978 r.  
obowiązki z-cy dyrektora Wojewódzkiego 
Domu Kultury w  Ciechanowie. Dalszą pracę 
zawodową przerwała jej poważna choroba. Za 
swoją działalność otrzymała wiele wyróżnień 
i odznaczeń.

28 stycznia - Ppłk Dariusz Kosakow-
ski – szef Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w  Ciechanowie pożegnał się z  mundurem 
i  z  końcem stycznia br. przeszedł na eme-
ryturę. Uroczyste pożegnanie szefa WKU 
odbyło się w  sali konferencyjnej Starostwa 
Powiatowego w  Ciechanowie. Jednocze-
śnie z  pożegnaniem odbyła się ceremo-
nia przekazania obowiązków Wojskowego 
Komendanta Uzupełnień w  Ciechanowie 
ppłk. Krzysztofowi Futymie. Dotychczaso-
wy komendant ze służbą wojskową związa-
ny był przez 30 lat, przez większość służby 
z  Dywizją Zmechanizowaną w  Legionowie 
i w Ciechanowie, a przez ostatnie siedem lat 
z  administracją wojskową. Uroczystość od-
była się w obecności władz samorządowych 
powiatu – starosty Sławomira Morawskiego, 
wicestarosty Andrzeja Pawłowskiego i prze-
wodniczącego Rady Powiatu Zbigniewa 
Gutowskiego, prezydenta miasta Krzyszto-
fa Kosińskiego, przedstawiciela wojewody 
Grzegorza Wróblewskiego, wójtów gmin, 
komendantów WKU z  terenu Mazowsza, 
pracowników jednostki w  Ciechanowie 
oraz licznie zaproszonych gości, którzy na 
co dzień wspierają działalność WKU. Tym 
wszystkim ustępujący ppłk Kosakowski wrę-
czył specjalne podziękowania za współpra-
cę. Odchodzącemu komendantowi oprócz 
życzeń wręczono “Złoty medal za zasługi dla 
Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, hono-
rując w  ten sposób zasługi ppłk. Kosakow-
skiego na rzecz środowiska byłych żołnierzy 
WP. List gratulacyjny oraz bukiet kwiatów 
wręczył ppłk. Kosakowskiemu starosta Sła-
womir Morawski.

Rozkaz odwołania wręcza ppłk. Kosakowskiemu szef 
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie  
płk dr Dariusz Kuleta, obok nowy komendant ppłk 

Krzysztof Futyma

Barbara Tokarska-Wójciak
Kwiaty i list gratulacyjny wręcza laureatce nagrody 

starosta S. Morawski
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II sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego  
V kadencji odbyła się 29 grudnia 2014 roku 
w  sali konferencyjnej budynku Starostwa 
Powiatowego w  Ciechanowie. Ślubowanie 
złożyło dwoje nowych radnych: Waldemar 
Wardziński oraz Ewa Mucha, która weszła do 
Rady Powiatu po wygaśnięciu mandatu Wal-
demara Godlewskiego, który został wybrany 
na burmistrza Glinojecka. Radni przyjęli 
wieloletnią prognozę finansową, a następnie 
uchwałę budżetową powiatu ciechanowskie-
go na 2015 rok.   

Budżet powiatu na 2015 rok zamyka się 
w dochodach kwotą 94.378.936 zł., a po stro-
nie wydatków kwotą 91.778.936 zł. Utworzona 
nadwyżka zostanie przeznaczona na zobowią-
zania wobec banków na spłatę rat kapitało-
wych.

W  zakresie inwestycji powiat ograniczył 
wydatki tylko do wysokości środków, zadekla-
rowanych przez samorządy gminne (Regimin, 
Ciechanów, Opinogóra, Gołymin, Ojrzeń, 
Sońsk, Glinojeck) i wojewodę mazowieckiego, 
zgodnie z założeniami Lieloletniej Prognozy 
Finansowej. Na inwestycje, głównie drogowe, 
w  budżecie powiatu zapisano 3.976.292 zł.  
i  dotyczą one dróg: Sulerzyż - Chotum,  

Grabówiec - Ojrzeń, Wola 
Wodzyńska - Nowa Wieś 
(opracowanie dokumenta-
cji), Nasielsk-Gąsocin-Cie-
chanów, Włosty-Szulmierz, 
Dzbonie - Lipa, Szulmierz 
–Lipa, Opinogóra-Pałuki, 

Założenia budżetu powiatu ciechanowskiego prezentuje przewodniczący Zarządu starosta S. Morawski

Radni przyjęli budżet powiatu  
ciechanowskiego na 2015 rok

Działania powiatu ciechanowskiego zostały 
także dostrzeżone i zaprezentowane na wystawie 
„Samorząd. Demokracja. Wolność. JA, TY, MY = 
Samorząd”, która została otwarta 9 marca przed 
Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Na kilku-
nastu planszach zaprezentowano najważniejsze 
etapy powstawania samorządności w Polsce, 
począwszy od lat 80., a także sylwetki twórców 
reformy samorządowej. Wystawa w przejrzysty, 
graficzny sposób tłumaczy, czym jest samorząd, 
jak jest zbudowany, jakie ma funkcje, zadania  
i kompetencje, jak jest wybierany. 
Zaprezentowano również praktyczny 
wymiar samorządu - zmiany, jakie 
zaszły i wciąż zachodzą w kraju za 
pośrednictwem władzy lokalnej. 

Na wystawie nie zabrakło też 
powiatu ciechanowskiego, który jako 
największy sukces zaprezentował 

rozbudowę Specjal-
nego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego 

w Ciechanowie, jako największą inwestycję 
budowlaną w historii powiatu.

Red.

Osiągnięcie Powiatu na wystawie u Prezydenta 

Na wystawie Powiat zaprezentował  rozbudowę Specjalnego Ośrodka  
Szkolno - Wychowawczego w Ciechanowie
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Glinojeck-Żeleźnia-Krusz i Wróblewo-Pajewo-
-Gołymin. Niewielkie środki z  dochodów bie-
żących przeznaczy się na zakup niezbędnego 
sprzętu komputerowego.

Aktualne wskaźniki przyjęte do projektu 
budżetu powiatu na 2015 rok, źródła docho-
dów, wydatki tzw. „sztywne”, które powiat ma 
obowiązek zapewnić jednostkom, nie dają 
możliwości kontynuowania inwestycji w takim 
tempie jak w  ostatnich latach budżetowych. 
Jednak – jak zapewnił w  swoim wystąpieniu 
starosta Sławomir Morawski – Zarząd Powia-
tu dołoży wszelkich starań, aby pozyskać jak 
najwięcej środków na inwestycje. Tym samym 
zwiększenie budżetu może nastąpić dopiero 
w trakcie wykonywania budżetu państwa, wte-
dy powiat może pozyskać pieniądze z  rezerw 
celowych.

Radni rozpatrzyli też projekty i większością 
głosów podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciecha-
nowskiego; zmiany uchwały budżetowej powiatu 
ciechanowskiego na 2014 rok; ustalenia wykazu 
wydatków w budżecie powiatu ciechanowskiego,  
które nie wygasają z upływem roku budżetowe-
go 2014 oraz określenia ostatecznego terminu 
każdego wydatku ujętego w tym wykazie; dele-
gowania radnych do składu Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku (delegatami zostali radni Łukasz 
Kapczyński i Wojciech Rykowski); ustalenia wy-
sokości wynagrodzenia miesięcznego Starosty 
Ciechanowskiego  – inicjatywa uchwałodawcza 
Przewodniczącego Rady Powiatu (wynagrodze-
nie starosty wyniesie 12.540 zł.); zmiany uchwa-
ły Nr IV/30/195/2014 Rady Powiatu Ciecha-
nowskiego z dnia 31 marca 2014 roku w sprawie 

określenia zadań z zakresu zatrudniania i reha-
bilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecz-
nej osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na 
realizację tych zadań w powiecie ciechanowskim 
w  2014 roku;  zatwierdzenia rocznych planów 
pracy komisji stałych Rady Powiatu Ciecha-
nowskiego na 2015 rok; powołania i  ustalenia 
składu osobowego Komisji Rewizyjnej (w skład 
Komisji weszli radni: Łukasz Lewandowski, 
Ewa Mucha, Marek Milewski, Anna Żebrow-
ska, Marcin Stryczyński, Wiesława Gąsiorowska, 
Anna Cicholska i  Wiesław Balcerzak); wyboru 
przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady 
Powiatu Ciechanowskiego (został nim  Łukasz 
Lewandowski).

BTW

Trzecia sesja Rady Powiatu Cie-
chanowskiego V kadencji odby-
ła się 26 stycznia 2015 roku w  sali 
konferencyjnej budynku Starostwa 
Powiatowego Ciechanowie. 
Radni po wprowadzeniu 
dwóch zmian w  porządku 
obrad i  przyjęciu protokołu 
z  poprzedniej sesji wysłu-
chali sprawozdania Staro-
sty z  działalności Zarządu 
Powiatu w  okresie między 
sesjami. Zgłoszone interpe-
lacje dotyczyły podmiotów, 
które otrzymały dofinanso-
wanie z  Powiatowego Urzę-
du Pracy na utworzenie sta-
nowisk pracy w  2014 roku, 
ograniczeń w  zagospoda-
rowaniu koszar po byłej 
jednostce wojskowej oraz 
możliwości jednostek po-
wiatowych przystąpienia do 
Karty Dużej Rodziny.

Radni z uwagą wysłuchali oferty 
kulturalnej powiatowych instytucji 
kultury na 2015 rok, czyli Powiatowej  

Biblioteki Publicznej i  Powiatowego Cen-
trum Kultury i  Sztuki, które przedstawiły 
dyrektorki Teresa Sadowska i  dr Teresa Ka-
czorowska. Jednym z punktów sesji było też  

rozpatrzenie sprawozdania Starosty Ciecha-
nowskiego z  działalności Komisji Bezpie-
czeństwa i Porządku za 2014 rok.

Następnie rajcy rozpatrzyli projekty 
i podjęli uchwały w sprawach: zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cie-
chanowskiego, zmiany uchwały budżeto-
wej powiatu ciechanowskiego na 2015 rok, 
zmiany uchwały Nr IV/30/194/2014 Rady 
Powiatu Ciechanowskiego z dnia 31 marca 
2014 roku w sprawie ustalenia rozkładu go-

dzin pracy aptek ogólnodostępnych 
w powiecie ciechanowskim, przyję-
cia programu zdrowotnego „Edu-
kacja przyszłych rodziców w  Szko-
le Rodzenia”, zmiany uchwały Nr 
V/1/6/14 5 Rady Powiatu Ciecha-
nowskiego z dnia 28 listopada 2014 
roku w  sprawie powołania stałych 
komisji Rady Powiatu Ciechanow-
skiego, określenia przedmiotu ich 
działania, ustalenia liczby członków 
i  składu osobowego, zatwierdzenia 
rocznego planu pracy Komisji Re-
wizyjnej Rady Powiatu Ciechanow-
skiego na 2015 rok, powiatowy pro-
gram rozwoju pieczy zastępczej na 
lata 2015-2017, zmiany uchwały Nr 
V/2/14/14 Rady Powiatu Ciecha-
nowskiego z  dnia 29 grudnia 2014 
roku w sprawie ustalenia wysokości 
wynagrodzenia miesięcznego dla 
Starosty Ciechanowskiego.

BTW

Styczniowa sesja  
Rady Powiatu

Uzgadnianie informacji przez radną E. Gładysz i dyr. PUP E. Latko

Ofertę kulturalną PCKiSz przedstawiła dyr., T. Kaczorowska
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Jesienią ubiegłego roku zakończyła się 

ważna i  długo wyczekiwana inwesty-

cja drogowa, czyli  przebudowa mostu 

(nr ewidencyjny JNI-30003285) nad 

rzeką Łydynią, w  ciągu drogi powia-

towej nr 1215W Grzybowo - Regimin 

– Szulmierz. Koszt inwestycji wyniósł 

3 500 mln zł. Środki pochodziły z re-

zerwy ogólnej na 2014 r. Ministerstwa 

Infrastruktury i  Rozwoju oraz Mini-

sterstwa Finansów. Gmina Regimin, 

na terenie której położony jest most 

dołożyła 300 tys. zł., reszta środków 

pochodzi z  budżetu powiatu ciecha-

nowskiego. 

Przypomnijmy, iż poprzednia przepra-

wa łącząca Lekowo z  Regiminem powstała 

w 1970 roku. Jej nośność wynosiła zaledwie 15 

ton (dla samochodów ciężarowych), co znacz-

nie ograniczało ruch pojazdów, a  to z  kolei 

rozwój działalności gospodarczej na tym te-

renie. Nowy most ma 18,5 metra długości, 

11,2 m szerokości, a jego nośność wzrosła do 

40 ton. Przez przeprawę przebiega 6 metro-

wa jezdnia oraz ścieżka na przejazd rowerów 

i chodnik dla pieszych. Ponadto koryto rzeki 

zostało wzmocnione w górnym i dolnym od-

cinku tzw. materacami gabionowymi. Dodat-

kowo zmodernizowane zostały drogi dojaz-

dowe na odcinku 2 km do mostu od strony 

Lekowa i w centrum Regimina oraz  położone 

900 metrów nowego chodnika od strony Le-

kowa i przebudowany stary chodnik w samym 

Regiminie. 

Prace wykonała firma Wapnopol z  Glino-

jecka oraz jej podwykonawcy. Rozpoczęły się 

one 10 czerwca 2014 r. i trwały do końca paź-

dziernika ubiegłego roku. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Do Regimina przez nowy most

Nowy most prezentuje się bardzo okazale i jest bezpieczną przeprawa łączącą Lekowo i Regimin
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Dopiero w  czwartym przetargu udało się 
zbyć nieruchomość, będącą własnością 
Skarbu Państwa, którą pozyskał od Sądu 
Rejonowego w  Ciechanowie (znajdo-
wał się tam Wydział Ksiąg Wieczystych).  
19 grudnia 2014 roku, w wyniku przetargu 
nieograniczonego nieruchomość została 
sprzedana za 310, 200 zł. (cena wywoław-
cza 206 281 zł.).

Do przetargu zgłosiło się trzech chętnych, 
a  nabył ją przedsiębiorca z  Ciechanowa. Bu-
dynek przy ul. 17 stycznia 14 położony jest na 
działce o pow. 0,0382 ha. 

Do tej pory nie udało się natomiast zbyć bu-
dynku, leżącego przy ul. Orylskiej 16, należące-
go niegdyś do Komendy Policji w Ciechanowie. 
Ostatni przetarg odbył się 10 listopada 2014 
roku, a cena wywoławcza wynosiła 630.178 zł. 
Niestety, do przetargu nikt nie przystąpił. 

Budynek przy ul Orylskiej 16, będący do-
tychczas w  trwałym zarządzie Komendy Wo-
jewódzkiej Policji z  s. W  Radomiu został 24 
kwietnia 2012 roku przejęty przez Skarb Pań-
stwa - Starostę Ciechanowskiego. Decyzją Sta-
rosty, jako reprezentanta Skarbu Państwa został 
wygaszony trwały zarząd na nieruchomości. 

Jest to nieruchomość 
składająca się z: budynku 
administracyjnego o  pow. 
użytkowej 908,7 m2, dwu-
kondygnacyjnego budyn-
ku biurowo-warsztatowe-
go i  budynku garażowego 
Stacji Obsługi Transportu, 
o łącznej powierzchni 517,8 
m2, budynku tzw. świetlicy 
o pow. 64,5 m2 i działki, na 
której znajdują się budynki 
o  pow. 0,1474 ha. Nieste-
ty budynki w  tej chwili są 
w złym stanie technicznym, 
wszystkie wymagają kapi-
talnego remontu. 

Komenda Wojewódzka 
Policji w Radomiu złożyła wniosek (9 sierpnia 
2010 roku) o wygaszenie prawa trwałego zarzą-
du z  uwagi na zły stan techniczny budynków. 
Wydziały, które znajdowały się w tym obiekcie 
zostały przeniesione w  inne miejsce, a  Stacja 
Obsługi Pojazdów została zlikwidowana. 9 lip-
ca 2010 roku, na wygaszenie trwałego zarządu 
na nieruchomości zgodę wyraził Wojewoda 
Mazowiecki. 

Przypomnijmy, że nieruchomość była 
w  posiadaniu Komendy Wojewódzkiej MO 
w Ciechanowie od 1975 roku. Starosta zwlekał 
ze zniesieniem zarządu na nieruchomości, gdyż 
jej kupnem była zainteresowana ciechanowska 
Izba Celna. Jednak nie uzyskała ona akceptacji 
przełożonych i ostatecznie odstąpiła od pomy-
słu.

Barbara Tokarska-Wójciak

Obecny wygląd budynku, znajdującego się naprzeciwko Starostwa Powiatowego 
w Ciechanowie. Nadaje się on do generalnego remontu

Budynek po księgach wieczystych sprzedany,
Orylska nadal czeka na nowego właściciela

Sprzyjająca pogoda pozwoliła na wzno-
wienie prac remontowych w obiekcie przy 
ul. Warszawskiej 34, które zostały wstrzy-
mane w  ubiegłym roku. Zeszłorocznego 
planu remontowego nie udało się wykonać, 
gdyż okazało się, że metoda zastosowa-
na przez projektanta w  zakresie wzmoc-
nienia fundamentów budynku dawnego 
hotelu Polonia nie może zostać zrealizo-
wana przez wykonawcę. Z uwagi na to, że 
powiat nie uzyskał zgody władz miasta 
na wejście z pracami w pas drogowy ulicy 
Warszawskiej i  ulicy Pijanowskiego, za-
szła konieczność sporządzenia projektu 
zamiennego w  zakresie wzmocnienia fun-
damentów obiektu, co wymagało zgody 
projektanta i  sporządzenia tego projektu. 
To z  kolei spowodowało, że roboty mu-
siałyby być prowadzone zimą. Inspektor 
nadzoru stwierdził, że nie jest to możliwe 
i  niewskazane dla inwestycji, zdecydował 
też o wstrzymaniu robót. W związku z tym 
podjęto decyzję, że prace polegające na 
podbiciu fundamentów wznowione zosta-
ną wiosną 2015 roku, w sprzyjających wa-
runkach atmosferycznych.

Budynek Polonii jest starym obiektem i pod-
czas jego remontu najważniejsze jest takie 
wzmocnienie jego konstrukcji, żeby nie do-
szło do katastrofy budowlanej. Zdajemy so-
bie sprawę, że jest to etap nieefektowny, nie-
widoczny dla mieszkańców mijających ten 
budynek każdego dnia, ale dla samorządu 
powiatowego, który zdecydował o komplek-
sowym remoncie budynku, ważne jest,  aby 
właściwie wzmocnić konstrukcję, gdyż wte-
dy będzie można przeprowadzić wszystkie 
inne prace remontowe.

Tegoroczne prace remontowe zostaną za-
kończone w  I  półroczu 2015 roku. Zgodnie 
z  planami mamy na to czas do 30 maja. Na 
wykonanie I etapu modernizacji dawnego ho-
telu Polonia mamy 1 172 tys. zł. Jest to kwota, 
która została zaoferowana przez wykonawcę 
w ogłoszonym przetargu na wykonanie prac. 

Gdy dobiegać końca będzie I  etap mo-
dernizacji budynku, wtedy rozpisany zosta-
nie kolejny przetarg na realizację II etapu 
inwestycji. Planuje się, że stanie się to jeszcze 
w 2015 roku. Środki na ten cel mamy zapla-
nowane w budżecie powiatu ciechanowskie-
go na 2015 rok. 

Zakończenie prac samorząd planuje 
w  2016 roku i  wtedy odbędzie się przepro-
wadzka całych zbiorów bibliotecznych, bę-
dących w zasobach powiatowych. 

Pamiętajmy przy tym, że przy starym bu-
dynku, jakim jest dawny hotel, projektanci 
i fachowcy od budownictwa zdecydowali, że 
prac nie można przyspieszyć. Wszystko musi 
być wykonane z  największą starannością 
i sztuka budowlaną.  

Barbara Tokarska-Wójciak

Trwają prace remontowe w budynku 
dawnego hotelu Polonia

Prace remontowe budynku wchodzą w fazę  
wzmocnienia fundamentów. Na takiej bazie będzie 

można wykonać wszystkie pozostałe roboty 
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Jedną z  najładniejszych sal sportowych 
w  mieście zyskał Zespół Szkół Technicz-
nych, mieszczący się przy ul. Kopernika 
w Ciechanowie. W placówce prowadzonej 
przez powiat ciechanowski, w  ciągu kil-
ka miesięcy, od września do grudnia 2014 
roku wykonano remont mocno już wysłu-
żonej sali do zajęć wychowania fizycznego. 
Mimo, że sala była odnawiana kilka lat 
temu, to brak izolacji fundamentów i  za-
cieki w  murach spowodowały narastanie 
pleśni na ścianach i  odpadanie farby. Ten 
stan mógł zmienić tylko kapitalny remont 
obiektu. 

Prace kosztowały 140 tys. zł., a  środki zo-
stały wygospodarowane z  oszczędności po-
wstałych po przeprowadzonym przetargu na 
modernizację elewacji budynku.

W ramach remontu sali wykonano: 
 - wymianę podłogi i położenie nowej na-
wierzchni typu Tarkett, 
- nowe tynki oraz pomalowanie całej sali, 

- odnowienie drabinek i ławek, 
- nową konstrukcje koszy wraz z tablica-
mi i obręczami, 
- nowe słupki przyścienne do siatkówki, 
- nowe drzwi wejściowe na salę gim-
nastyczną oraz do pokoju nauczycieli 
wychowania  fizycznego, 
- obudowę grzejników w sali gimnastycz-
nej.

Efekty tych prac możemy zobaczyć na 
fotografiach.

Odnowiona hala sportowa cieszy naj-
bardziej uczniów, którzy w  dobrych wa-
runkach mogą teraz ćwiczyć każdą dyscy-
plinę sportu, a najbardziej gry zespołowe

Przypomnijmy, że wcześniej wykonano 
też termomodernizację całej elewacji budyn-
ku. Ściany zostały ocieplone i pomalowane. 
Wymienione zostały rynny i wykonana cała 
obróbka blacharska. Zabezpieczono też fun-
damenty szkoły przed wilgocią. Remont ele-
wacji kosztował 220 tys. zł., a pieniądze po-
chodziły z budżetu powiatu ciechanowskiego. Barbara Tokarska-Wójciak

Technikum nr 4 w Zespole Szkół Technicz-
nych zajęło w rankingu 31. miejsce w wo-
jewództwie mazowieckim. Raport został 
opublikowany w połowie stycznia br. po raz 
siedemnasty. Misją rankingu jest dostar-
czenie informacji o  tym, jak oceniane są 
polskie szkoły ponadgimnazjalne. Głów-
nymi adresatami zestawienia są ucznio-

wie najstarszych klas gimnazjów,   którzy 
muszą wybrać taką szkołę ponadgimna-
zjalną, która doprowadzi ich do studiów 
i  ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu.  

W Ogólnopolskim Rankingu Techników 
2015 brano pod uwagę następujące kryteria: 
sukcesy w olimpiadach 20%, matura- przed-

mioty obowiązkowe 25%, matura - przed-
mioty dodatkowe 25%, wyniki egzaminów 
zawodowych 30%. Cały raport można zna-
leźć na stronie: http://www.perspektywy.
pl/portal/index.php?option=com_conten-
t&view=category&layout=blog&id=154&I-
temid=318

Red.

Hala sportowa w Zespole Szkół Technicznych już po remoncie

Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2015
i dobre miejsce ciechanowskiej szkoły zawodowej

W  sobotę 24 stycznia 2015 r. najważ-
niejszy bal w  życiu, bal studniówkowy 
przeżywali uczniowie Zespołu Szkół Nr 
2. Uroczystość odbywała się w  sali 
zespołu szkół przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich, bo tylko tam mo-
gła się zmieścić duża grupa uczniów, 
wraz z  partnerami i  gośćmi stud-
niówki.

Tradycyjnie, na rozpoczęcie balu 
uczniowie zatańczyli Poloneza, który 
poprowadził dyrektor Tomasz Gumulak 
z  jedną z  uczennic. Nie zabrakło także 

podziękowań dla dy-
rekcji szkoły, wycho-
wawców klas, które 

przygotowują się do matury oraz organiza-
torów studniówki, czyli rodziców młodzieży. 
Była też krótka część artystyczna w wykonaniu 

tancerzy LZA Ciechanów. 
Na wspólne świętowanie tego wyjątkowego 

wieczoru został zaproszony w tym roku przed-
stawiciel redakcji Samorządowca Powiatu Cie-
chanowskiego.

 Red.
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Studniówka w ZS nr 2

Tak tańczyli Poloneza uczniowie „dwójki”
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Środowy wieczór  21 stycznia br. był dużym 
przeżyciem dla miłośników kina. A to za spra-
wą projekcji filmu pt: „Obce ciało” i obecno-
ści w  powiatowej placówce kultury twórcy 
obrazu - reżysera Krzysztofa Zanussiego. Po 
projekcji filmu odbyło się spotkanie z  reżyse-
rem, które poprowadził dyrektor Katolickiego 
Radia Diecezji Płockiej ks. Krzysztof Jończyk. 

Na spotkanie do kina Łydynia  przybyło 
wielu mieszkańców miasta, odbyła się także 
ciekawa dyskusja na temat filmu. Wśród wypo-
wiedzi uwagę zwracała ocena filmu przedsta-
wiona przez dziennikarza Marka Żbikowskie-
go, znawcy, krytyka kina i teatru.  A sam obraz 
„Obce ciało”, to międzynarodowa koprodukcja 

w reżyserii samego mistrza. Aktorska obsada: 
Agata Buzek, Agnieszka Grochowska, Weroni-
ka Rosati, Riccardo Leonelli, Ewa Krasnodęb-
ska, Stanisława Celińska, Sławomir Orzechow-
ski dopełniają całości. Muzykę do filmu napisał 

wybitny kompo-
zytor Wojciech 
Kilar i  był to 
ostatni film, do 

którego stworzył dźwięk (zm. W 2013 roku).
Krzysztof Zanussi uważany jest za jednego 

z najwybitniejszych reżyserów polskiego kina. 
Jego filmy odznaczają się niezwykłą oryginal-
nością, są zawsze przepełnione refleksją i traf-
ną obserwacją. Reżyser porusza w  nich pro-
blematykę moralną, psychologiczną, ukazuje 
życie wewnętrzne bohaterów. 

BTW

Zanussi i jego film w kinie Łydynia

Spotkanie z K. Zanussim w PCKiSz w Ciechanowie

Powiat ciechanowski dobrze wykorzystał 
uzyskane dofinansowanie i  w ramach re-
alizowanego projektu zapewnił dostęp 
do Internetu dla 1650 mieszkańców na-
szego powiatu. Zakupione przez Staro-
stwo Powiatowe w Ciechanowie w ramach 
projektu “eIntegracja - Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu w  Powiecie Cie-
chanowskim”, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
trafiły do domów beneficjentów. Mają oni 
dostęp do Internetu, wykorzystując jego 
możliwości.

Rozpoczęły się już szkolenia które mają na 
celu poszerzenie wiadomości o  komputerach, 
ich możliwościach technicznych, zasadach 
BHP w pracy z komputerem, a przede wszyst-
kim możliwościach jakie daje Internet - „okno 
na świat” współczesnego człowieka. Szkolenia 
odbywają się w wyposażonych w nowoczesny 

sprzęt elektroniczny 21 salach szkoleniowych 
na terenie powiatu ciechanowskiego. W  ra-
mach projektu zostanie przeszkolonych 1650 
beneficjentów oraz pracownicy jednostek po-
wiatowych.

Przykładowy program szkolenia obejmuje:
- przekazanie materiałów szkoleniowych i za-

poznanie z ich treścią,
- zasady BHP w pracy z komputerem,
- zasady bezpiecznego uruchamiania i wyłą-

czania komputera,
- podstawowe informacje o komputerach,
- podstawowe informacje o systemie opera-

cyjnym,
- samodzielna organizacja danych,
- dostosowanie systemu do własnych potrzeb,
- wymienne nośniki danych,
- wyszukiwanie, instalowanie, uruchamianie 

i usuwanie programów,
- obsługa edytora tekstu pakietu biurowego,
- obsługa arkusza kalkulacyjnego pakietu 

biurowego,

- korzystanie z multimediów,
- doskonalenie wybranych umiejętności 

z zakresu wskazanego przez uczestników 
szkolenia,

- podstawy korzystania z Internetu,
- wyszukiwanie informacji,
- obsługa poczty elektronicznej,
- bezpieczne korzystanie z Internetu,
- programy antywirusowe,
- elektroniczna komunikacja z administracją 

publiczną.
Szkolenia prowadzi specjalistyczna firma 

wyłoniona w ramach przetargu nieograniczo-
nego.

Po zakończeniu szkoleń, utworzone w  ra-
mach projektu 252 stanowiska komputerowe 
w  21 salach szkoleniowych będą służyły jako 
ogólnodostępne punkty dostępu do Internetu 
dla mieszkańców powiatu.

Jakub Pszczółkowski
Koordynator projektu e-Integracja

Dwie grupy mieszkańców Ciechanowa, biorących udział w szkoleniu, które ma na celu poszerzenie wiadomości o komputerach. Szkolenia odbywają się m.in. w specjalnie  
przygotowanych salach w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. Prowadzący warsztat Filip Ciepałowicz – Nowoczesna Fundacja Podkarpacie
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Projekt “eIntegracja - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  
w Powiecie Ciechanowskim”– wykorzystana szansa dostępu do Internetu 

dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego
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Ponad 3 mln – tyle zgłoszeń w  2014 r. 
odebrali operatorzy numeru alarmowego 
112 w województwie mazowieckim. Aż 45 
proc. z  nich stanowiły połączenia zbęd-
ne i  pomyłkowe. Miniony rok był testem 
sprawności działania ogólnopolskiego sys-
temu powiadamiania ratunkowego, który 
w  pełni uruchomiono w  listopadzie 2013 
roku.
 

Numer 112 to pewność szybkiego po-
łączenia z  operatorem - średnio dzwoniący 
oczekiwał 9-12 sekund. Automatyczne lokali-
zowanie (w ciągu 8 sekund) osoby wzywającej 
pomocy, dzięki systemowi GPS, ułatwia usta-
lenie miejsca zdarzenia.

Dzięki selekcji fałszywych połączeń straż 
pożarna, policja, czy pogotowie ratunkowe 
– do których przekierowywane są zgłoszenia 
z CPR - nie są obciążone ich weryfikacją. Ta-
kich telefonów jest średnio 45 proc. Na przy-
kład funkcja “SOS” w  telefonie, służąca do 
wzywania pomocy, jest traktowana jak pomoc 
techniczna przy zablokowaniu karty SIM. 
Często niestety zdarzają się sytuacje zama-
wiania pizzy lub taksówek. Warto pamiętać,  

że telefon bez karty SIM również wykona 
połączenie 112, o czym rodzice często zapo-
minają, dając dzieciom telefon do zabawy. 
Numer alarmowy został uruchomiony, aby ra-
tować ludzkie życie, więc korzystajmy z niego 
tylko w uzasadnionych wypadkach – podkre-
śla Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

W  województwie mazowieckim działają 
dwa centra powiadamiana ratunkowego. CPR 
w  Radomiu zatrudnia 71 operatorów, którzy 
odbierają połączenia z  województwa mazo-
wieckiego z wyłączeniem Warszawy. W ciągu 
doby przyjmuje 3,5 – 5,5 tys. zgłoszeń, a za-
rządzany jest przez Wojewódzką Komendę 
Państwowej Straży Pożarnej. Połączenia ze 
stolicy obsługuje CPR zarządzany przez Biuro 
Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego 
m.st. Warszawy (BBiZK). Pracuje w  nim 40 
operatorów (8 na zmianie), którzy przyjmują 
ponad 3 tys. zgłoszeń na dobę.

Operatorzy numeru 112 weryfikują każde 
zdarzenie (proszą m.in. o  podanie dokładnego 
miejsca zdarzenia, liczby osób poszkodowanych, 
danych personalnych osoby dzwoniącej) i prze-
kazują do odpowiednich służb. System identyfi-
kuje także dzwoniących z zagranicy według kraju 

pochodzenia i łączy bezpośrednio z operatorem, 
który mówi w języku obcym. W ubiegłym roku 
najwięcej zgłoszeń przekazano do policji (Ma-
zowsze – 55 proc., Warszawa – 59) oraz pogo-
towia ratunkowego (odpowiednio 39 i 35 proc.).

Film edukacyjny na temat numeru 112 
przygotowany przez Ministerstwo Admi-
nistracji i  Cyfryzacji można znaleźć pod 
linkiem: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=8l1vqq3dU1A

Red.
Na podstawie inf. rzecznika prasowego 

wojewody mazowieckiego 

Ostrzeżenia o nawałnicach, powodzi czy 
innych zdarzeniach, mogących zagrażać 
naszemu życiu lub zdrowiu, od 1 stycz-
nia 2015 roku będziemy mogli zobaczyć 
w  telefonach komórkowych (smartfo-
nach) i  na ekranie telewizorów. Umoż-
liwi to Regionalny System Ostrzegania 
(RSO). Komunikaty dotyczą różnego 
rodzaju lokalnych zagrożeń, jak np. klę-
ski żywiołowe i sytuacje na drogach. 

- Chciałbym podkreślić, że komunikaty 
generowane za pomocą Regionalnego Sys-
temu Ostrzegania będą dotyczyły tylko na-
prawdę istotnych zdarzeń. Nie będzie tam 
ostrzeżeń dotyczących np. niewielkiego kor-
ka, utrudnień na drogach czy przymrozków 
– powiedział Andrzej Halicki, minister ad-
ministracji i  cyfryzacji. Minister Halicki 
zapowiada również, że już wkrótce w  apli-
kacji na telefony komórkowe pojawi się 
opcja „push”, dzięki której powiadomienia 
z  ostrzeżeniami będą się pojawiały na te-
lefonach bez konieczności „wchodzenia” 

w  aplikację. „Dotyczy to oczywiście osób, 
które posiadają zainstalowaną aplikację 
RSO w  swoich urządzeniach mobilnych” – 
mówi szef MAC.

Jak to działa?
Komunikat tworzy Wojewódzkie Cen-

trum Zarządzania Kryzysowego. 
W telewizorze

Komunikaty pojawiają się na ekranie tele-
wizora w  formie napisów. W  zwięzły spo-
sób informują i odsyłają do szczegółów, np. 
umieszczonych na konkretnej stronie tele-
gazety. 

W komórce
Bezpłatna aplikacja RSO jest dostępna 
w  sklepach z  aplikacjami na poszczególne 
platformy (Google Play, Apple App Store, 
Windows Phone Store). Można ją wyszukać 
w  sklepach po słowach kluczowych „RSO” 
oraz „Regionalny System Ostrzegania”. 
Oprócz tego w  części dla kierowców poja-
wiają się informacje drogowe. Aktualnie 
trwają prace nad uruchomieniem systemu 
wysyłania ostrzeżeń za pomocą SMS-ów. 

Regionalny System Ostrzegania w  ra-
mach pilotażu został przetestowany we 
wszystkich województwach. Pilotaż zakoń-
czył się 31 sierpnia 2014 r. Jego realizacja 
była możliwa dzięki wdrożeniu Naziemnej 
Telewizji Cyfrowej, a  także współpracy po-
między Telewizją Polską SA, Ministerstwem 
Administracji i Cyfryzacji oraz IMGW.

Na podstawie inf. rzecznika prasowego
 ministra administracji i cyfryzacji

Popularne urządzenia ostrzegą nas o zagrożeniach

112 – numer ratunkowy, nie infolinia
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Coraz częściej zaczynamy doceniać rolę za-
chowań zdrowotnych w utrzymaniu nasze-
go zdrowia. Myślimy już o najmłodszych, 
nie zawsze pamiętamy jednak o życiu pło-
dowym. Kobiety w  ciąży, szczególnie nie-
planowanej i jeszcze niezdiagnozowanej ze 
względu na brak podstawowych objawów, 
są szczególnie narażone na zachowania, 
które mogą szkodzić rozwojowi płodu.

Dwukrotnie w  latach 2009 i  2012 zostały 
przeprowadzone ogólnopolskie badania an-
kietowe kobiet, które przebywały w szpitalach 
wraz z  noworodkami bezpośrednio po poro-
dzie. Oceniano stan zdrowia kobiety,  jej za-
chowania zdrowotne podczas ciąży oraz stan 
zdrowia urodzonego dziecka. W  badaniach 
uczestniczyło ok. 6 tys. kobiet, w tym również 
kobiety rodzące w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym w  Ciechanowie. Z  badań tych 
wynika, że niestety część Polek w  ciąży sięga 
po papierosy, alkohol lub środki psychoaktyw-
ne, w tym narkotyki a niektóre z nich po więcej 
niż jedną używkę naraz. Jest to o  tyle ważne, że 
substancje te znajdują się we krwi matki już od 
pierwszych dni życia płodu wpływają na niego 
negatywnie.

Najpowszechniejszą z używek u kobiet cię-
żarnych jest tytoń. Dym tytoniowy zwiększa 
ryzyko wystąpienia wcześniejszego porodu 
a  w  dalszym życiu dziecka nieprawidłowego 
jego rozwoju. W  prowadzonym badaniu an-
kietowym przed ciążą paliła  co czwarta ko-
bieta (24,1%). Przygotowując się do ciąży pa-
lenie rzuciła tylko część z nich. Niestety aż 7% 
kobiet paliło przez cały okres ciąży. Kobiety są 

świadome ryzyka jakie niesie za sobą palenie 
tytoniu – 90,2% uznało, że aktywne palenie 
jest wysokim czynnikiem ryzyka dla płodu. 
W  mniejszym zakresie dostrzegają szkodli-
wość biernego palenia – jako wysokie ryzyko 
określa go 78,7% kobiet. 

Kolejnym powszechnym środkiem uza-
leżniającym jest alkohol. Alkohol ma bardzo 
istotny wpływ na rozwój płodu. Z  łatwością 
przenika przez łożysko – już po 40-60 min. 
poziom alkoholu we krwi dziecka jest taki sam 
jak we krwi matki. Trzeba pamiętać, że nie ma 
bezpiecznej dawki alkoholu dla płodu i każda 
jego ilość spożyta przez matkę podczas ciąży 
jest szkodliwa dla nienarodzonego dziecka. 
Działanie alkoholu może być różne, aż do naj-
cięższego, czyli płodowego zespołu alkoholo-
wego (FAS), charakteryzującego się wadami 
rozwojowymi i  niedorozwojem centralnego 
układu nerwowego. Mimo tego co dziesiąta 
kobieta w  ciąży (10,1%) spożywała alkohol 
z różną częstotliwością.

Niebezpieczne jest również zażywanie 
podczas ciąży środków nasennych  i  uspo-
kajających zawierających benzodiazepiny. 
Mogą  one sprawić, że po narodzinach dziec-
ko będzie cierpieć na tzw. zespół ospałego 
niemowlęcia. Zachowania ciężarnych mają 
odzwierciedlenie w  stanie zdrowia nowo-
rodków. Prowadzone badania pokazały, że 
u nowo narodzonych dzieci wystąpiło wiele 
odchyleń w stanie zdrowia. Najczęściej były 
to: waga poniżej normy, mała długość ciała, 
wynik w skali Apgar poniżej dobrego, wady 
wrodzone, przedwczesne porody, komplika-
cje w  czasie  ciąży. Za każdym z  tych przy-

padków kryje się ludzki dramat, który wy-
nika z  nieświadomości albo lekceważenia 
zagrodzenia.

W  celu zmiany zachowań zdrowotnych 
przyszłych matek oraz poprawy zdrowia ich 
potomstwa Główny Inspektorat Sanitarny we 
współpracy z  Państwową Agencją Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, Krajowym 
Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 
Instytutem Medycyny Pracy oraz Instytutem 
Medycyny Wsi w 2012 r. rozpoczął realizację 
ogólnopolskiego profilaktycznego progra-
mu w  zakresie przeciwdziałania uzależnieniu 
od alkoholu, tytoniu i  innych środków psy-
choaktywnych współfinansowego w  ramach 
Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. 
Program potrwa 5 lat, a  jego głównym celem 
jest ograniczenie używania substancji psy-
choaktywnych przez kobiety w wieku prokre-
acyjnym. Przewiduje się, że działaniami pro-
gramowymi zostanie objęta grupa ok. 5 mln 
osób. W  ramach programu organizowane są 
szkolenia dla personelu medycznego, nauczy-
cieli, programy edukacyjne dla szkół ponad-
gimnazjalnych oraz zakładów pracy, kampanie 
społeczne; uruchomiono także elektroniczną 
platformę edukacyjną. W realizacji programu 
uczestniczy również Powiatowa Stacja Sanitar-
no – Epidemiologiczna w Ciechanowie. Zain-
teresowanych zapraszamy na stronę interneto-
wą programu www.zdrowiewciazy.pl

Wiesława Krawczyk
Państwowy Powiatowy

 Inspektor Sanitarny
w Ciechanowie

Podczas styczniowej sesji Rady Powiatu rad-
ni jednomyślnie przyjęli uchwałę o finanso-
waniu przez powiat programu „Edukacja 
przyszłych rodziców w  Szkole Rodzenia”. 
Program ma na celu zwiększenie wiedzy 
przyszłych rodziców z  zakresu ciąży, po-
rodu, połogu i  opieki nad niemowlęciem. 

Jest skierowany do kobiet ciężarnych od 26 
tygodnia ciąży, mieszkanek powiatu ciecha-
nowskiego oraz ich współmałżonków i part-
nerów, w  szczególności do kobiet, które są 
pierwszy raz w ciąży. Uczestnictwo w całym 
cyklu spotkań jest bezpłatne. 

Powiat ciechanowski w 2015 roku, ze środ-

ków budżetu, przeznaczył na ten cel 30 tys. zł. 

Przypomnijmy, iż ze środków samorządu po-

wiatowego, Szkoła Rodzenia była już finansowana 

w latach 2012-2014 (o czym pisaliśmy w jednym 

z numerów Samorządowca Powiatu Ciechanow-

skiego 2014 r.).

Red.

Szkoła Rodzenia będzie finansowana 
ze środków powiatu

UŻYWKI W CIĄŻY
– PROBLEM  POLSKICH  KOBIET?
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W  czwartek 5 lutego 2015 r., gościem wieczo-
ru  w Galerii był Marcin Wolski – znany radio-
wiec, twórca legendarnej audycji satyrycznej 
„60 minut na godzinę” (w Trójce PR, w latach 
1974-1981, a potem w „Powtórce z rozrywki”), 
czy programie „Zsyp” (PR I, lata 1989-2009). 
Marcin Wolski to także poeta, prozaik, współ-
twórca i autor licznych tekstów wielu lubianych 
programów telewizyjnych, jak „Polskie ZOO” 
(1991-1993), czy „Szopek Noworocznych” 
przedstawiających w krzywym zwierciadle pol-
ską scenę polityczną. 

I  właśnie ciechanowianie, którzy Galerię 
im. B. Biegasa wypełnili tego wieczoru co do 
ostatniego miejsca, wspominali tamte progra-
my Wolskiego z największym sentymentem.

Wśród nich było wielu wychowanych na 
„Sześćdziesiątce”. Jednocześnie ubolewali, że 
Marcin Wolski – rocznik 1947, ale wciąż pa-
łający witalnością, pomysłami, lekkością pióra 
– jest przez publiczne media pomijany, „za-
milczany” i  prawie nieobecny w  publicznych 
mediach. 

Marcin Wolski, obecnie występujący głów-
nie jako pisarz, autor ponad 80 książek - zapra-
szał na łamy „Gazety Polskiej Codziennej” oraz 
tygodników „Do Rzeczy” i „wSieci”, gdzie pisze 

swoje felietony, czy przychodzące mu z  nie-
zwykłą łatwością „rymowanki”. 

Red., PCKiSz

Znany satyryk gościem XV Spotkania z Książką

Satyryk prezentował swoje humoreski

Uroczysta ceremonia wręczenia nagrody 
w konkursie pt. „Projekty innowacji technicz-
nych dotyczących rolnictwa i  rozwoju obsza-
rów wiejskich”, odbyła się 19 lutego br. w  Ze-
spole Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema przy ul. 
Powstańców Warszawskich 24 w Ciechanowie. 
Podczas uroczystości zwycięzcy konkursu 
otrzymali dyplomy, czek na kwotę pieniędzy, 
wielkie brawa od kolegów i koleżanek ze szkoły 
oraz gratulacje od dyrektora szkoły Eugeniusza 
Mazińskiego.

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 
w  warszawskim Centrum Konferencyjnym 
“Zielna”, 18 grudnia 2014 roku. W  turnieju 
wzięło udział około 20 szkół z województwa ma-
zowieckiego. Uczniowie ostatniej klasy techni-
kum Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie im. Jó-
zefa Bema wygrali pierwszą nagrodę (ex aequo  

z  uczniami trzech innych szkół), tym samym 
zdobywając nieoficjalny tytuł najlepszych ma-
zowieckich innowatorów. 

Młodzi wynalazcy to uczniowie maturalnej kla-
sy o profilu elektrycznym: Jakub Budny, Kamil Bu-
tryn, Adam Klepczyński, Mariusz Mitkowski i Łu-
kasz Zaborowski. Nad chłopcami i całym projektem 
czuwał nauczyciel przedmiotów zawodowych - Ma-
rek Zimnowodzki. 

Po napisaniu projektu, czyli już w drugim etapie 
konkursu, uczniowie musieli w trzy tygodnie z teorii 
przejść do praktyki. Zdolni twórcy połączyli główną 
myśl konkursu z praktyką, w wyniku czego powstała 
dość nietypowa, nowoczesna szklarnia. 

Wszystko robiliśmy sami, od podstaw, począwszy 
od konstrukcji makiety, przez zainstalowanie podze-
społów, a skończywszy na programowaniu mikrokon-
trolera. Poprzez zainstalowanie odpowiednich czujni-
ków oraz urządzeń wykonujących zadaną czynność, 

w  szklarni możemy kontrolować poszczególne para-
metry: temperaturę powietrza, wilgotność powietrza 
oraz nawilżenie gleby. Przez te trzy tygodnie w szkole 
kończyliśmy pracę o godzinie 18.00, ponieważ musie-
liśmy konstruować nasz projekt po zajęciach, jednak 
było warto. Dzięki temu rozwinęliśmy swoje zaintere-
sowania oraz wiedzę w kierunku, w jakim się kształ-
cimy - powiedział jeden z twórców wynalazku, Jakub 
Budny.

Projekt Bemowiaków nosi tytuł “Inteligentny 
system pielęgnacji i nadzoru uprawy roślin szklar-
niowych” i  przyniósł sławę nie tylko swoim twór-
com, ale i całemu województwu oraz szkole. Wyna-
lazek wyraźnie błyszczy wśród osiągnięć nie tylko 
ZS nr 1 w Ciechanowie, ale również wszystkich szkół 
na terenie województwa mazowieckiego.

Organizatorami konkursu była „Polska Funda-
cja Dzieci i Młodzieży”, która przy wsparciu firmy 
Monsanto ufundowała nagrody w  konkursie. Or-
ganizatorzy już zapowiadają kolejne konkursy dla 
młodzieży, w których do zdobycia będzie nie tylko 
wiedza, ale również nagrody pieniężne.

Anna Paczkowska. Red.

Szklarnia przyszłości

Autorzy projektu prezentują swój wynalazek Moment wręczenia nagrody zwycięzkiemu zespołowi



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www .ciechanow .powiat.pl

12

www .ciechanow .powiat.pl


