
14 stycznia poznaliśmy Ranking Li-
ceów i  Techników PERSPEKTYWY 
2016. To prestiżowe podsumowanie 
poziomu kształcenia w  polskich lice-
ach i  technikach. I  tutaj dobra wia-
domość. Drugie miejsce w  Polsce, 
w Rankingu Egzaminów Zawodowych 
zajęło  Technikum nr 3 im. Stanisła-
wa Staszica w  Ciechanowie! Ta sama 
szkoła zajęła też I miejsce w Rankingu 
Egzaminów Zawodowych, kategoria 
Technik Pojazdów Samochodowych. 

Ponadto w Rankingu Techników 2016  
-  Technikum nr 3 im. Stanisława Staszi-
ca uplasowało się na 65 miejscu w kraju. 
Dobrze w tej samej kategorii  wypadła też 
inna szkoła powiatowa  - Technikum nr 1 

ZS nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie, 
zajmując 175 miejsce w  Polsce, a  16 na 
Mazowszu, a  jest to awans w  stosunku 

do roku ubiegłego o  150 miejsc. Nato-
miast w  Rankingu Egzaminów Zawodo-
wych, kategoria Technik Elektryk, szkoła 
z „Bema” zajęła 10 miejsce. 

Dobrze wypadło też Technikum nr 
2 wchodzące w  skład Zespołu Szkół nr 
2.w  Rankingu Egzaminów Zawodowych, 
kategoria Technik Organizacji Usług Ga-
stronomicznych -  zajęło 8 miejsce w Polsce.

Natomiast licea uplasowały się na na-
stępujących pozycjach: I  Liceum Ogól-
nokształcące im. Zygmunta Krasińskie-
go w Rankingu Liceów zajęło 301 pozycję 
w kraju, co w notowaniach na Mazowszu 
daje to 63 miejsce. Zaś II Liceum ogólno-
kształcące im. Adama Mickiewicza zaję-
ło na Mazowszu 138 pozycję.

Więcej na str. 9

Sukces ciechanowskich 
szkół zawodowych

W  sobotni poranek 16 stycznia  br., 
w 71. rocznicę zamordowania polskich 
patriotów na dziedzińcu ciechanow-
skiego ratusza oraz przy ul. Śląskiej, 
starosta ciechanowski, prezydent Cie-
chanowa, przedstawiciele administracji 
państwowej, służb mundurowych, cie-
chanowskich instytucji, stowarzyszeń, 
organizacji kombatanckich oraz har-
cerze złożyli kwiaty przed tablicą upa-
miętniającą te tragiczne wydarzenia. 

Przypomnijmy, że 16 stycznia 1945 
r., tuż zajęciem miasta przez Armię Czer-
woną, niemieccy okupanci zamordowali 
prawie setkę polskich więźniów.

Ze strony samorządu powiatowego 
wiązankę kwiatów pod tablicą upamięt-
niajacą to wydarzenie złożyli: starosta 
Sławomir Morawski i  wicestarosta An-
drzej Pawłowski. 

BTW Złożenie kwiatów pod tablicą umieszczoną na ratuszu

Uczczono pamięć ofiar 
zamordowanych przez hitlerowców
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9 grudnia - Zdzisław Sipiera objął stano-
wisko wojewody mazowieckiego. Zastąpił do-
tychczasowego wojewodę Jacka Kozłowskiego. 
Zdzisław Sipiera był starostą powiatu prusz-
kowskiego, wcześniej pracował w samorządzie 
warszawskim, pełnił również funkcję dyrek-
tora Szkoły Podstawowej w  Pruszkowie, był 
radnym. Ukończył administrację i  prawo na 
Uniwersytecie Warszawskim oraz studia zarzą-
dzania w  administracji publicznej w  Wyższej 
Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Le-
ona Koźmińskiego. Jest również absolwentem 
Akademii Wychowania Fizycznego. Wojewoda 
sprawuje funkcje: przedstawiciela Rady Mini-
strów w  województwie, zwierzchnika zespo-
lonej administracji rządowej, organu nadzoru 
nad jednostkami samorządu terytorialnego, 
organu wyższego stopnia w  rozumieniu prze-
pisów o postępowaniu administracyjnym oraz 
reprezentanta Skarbu Państwa.

*  *  *
12 -13 grudnia - 1500 Szlachetnych Pa-

czek trafiło do potrzebujących rodzin w rejo-
nie ciechanowskim. W  samym Ciechanowie 
i  okolicznych miejscowościach - Opinogórze 
– Regiminie – Sońsku oraz w Glinojecku “mą-
drą pomoc” od Szlachetnej Paczki otrzymały 
w tym roku 103 rodziny. Przez cały weekend, 
wolontariusze za pośrednictwem darczyńców, 
a czasem ze swoimi dobroczyńcami  rozwozili 
świąteczne prezenty. Paczek było bardzo dużo, 
około 730 w samym Ciechanowie i drugie tyle 
w pozostałych rejonach. Były one różnej wiel-
kości, a  znajdowały się w  nich m.in.: sprzęty 
gospodarstwa domowego (pralki, kuchnie ga-
zowe, lodówki), słodycze, artykuły spożywcze, 
chemia gospodarcza, ubrania, meble, kosme-
tyki, zabawki. Wśród darczyńców byli m.in. 
pracownicy Starostwa Powiatowego i  Powia-
towego Centrum Pomocy Rodzinie w  Cie-
chanowie ze starostą ciechanowskim, którzy 
ufundowali kuchnię węglową i  kilkanaście 
paczek z żywnością, chemią, ubraniami i ko-
smetykami. Paczki ufundowali też: prezydent 
Ciechanowa z  pracownikami, Komenda Po-
wiatowa Państwowej Straży Pożarnej w  Cie-
chanowie, pracownicy Polskiej Spółki Gazow-
nictwa rejon Ciechanów, przedszkola, szkoły, 
instytucje i osoby prywatne. W rejonie ciecha-

nowskim, podobnie jak w  całej Polsce dary 
otrzymały wszystkie rodziny zakwalifikowane 
do Szlachetnej Paczki.

*  *  *
14 grudnia – Otwarto nowy dworzec ko-

lejowy w  Ciechanowie. Obiekt, w  którym za-
stosowano ekologiczne i  energooszczędne 
rozwiązania, powstał w  ramach projektu „In-
nowacyjne Dworce Systemowe”. To czwarty 
i  największy tego typu dworzec wybudowany 
przez PKP S.A. Pasażerom zostały udostępnio-
ne: ogrzewana poczekalnia z  całodobowymi 
kasami, pomieszczenie dla opiekuna z  dziec-
kiem, biletomat, system informacji pasażer-
skiej, kiosk, bankomat, paczkomat oraz stojaki 
na rowery. Dworzec dostosowany jest dla po-
trzeb osób niepełnosprawnych, objęty ochroną 
i monitoringiem. Inwestycja kosztowała około 
4,2 mln zł. Koszt został pokryty ze środków 
z  budżetu państwa i  środków własnych PKP 
S.A. Dworzec w  Ciechanowie to ostatni udo-
stępniony w  2015 roku innowacyjny dworzec 
systemowy. Wcześniej spółka PKP oddała do 
użytku również obiekty dworcowe na stacjach: 
Nasielsk, Strzelce Krajeńskie Wschód i Mława. 

*  *  *
18 do 20 grudnia - W Ciechanowie odby-

wał się  Jarmark Bożonarodzeniowy.  Na placu 
Jana Pawła II przygotowano stoiska z  ręko-
dziełem artystycznym, świątecznymi ozdoba-
mi, wyrobami regionalnymi, prezentami czy 
żywnością. Kulminacją była niedzielna wigilia 
dla wszystkich mieszkańców Ciechanowa. Na 
scenie odbywały się koncerty kolęd i utworów 
świątecznych.

*  *  *
14 stycznia - Zarząd Województwa Ma-

zowieckiego wygospodarował na 2016 rok 
dodatkowe 50 mln zł na inwestycje. Fundusze 
te przeznaczone zostaną na remonty i moder-
nizacje w mazowieckich szpitalach oraz insty-
tucjach kultury. Zasilą także pulę środków za-
planowanych na projekty drogowe. W powiecie 
ciechanowskim te środki wykozystanezostaną 
m.in. na pokrycie kosztów przebudowy odcin-
ka drogi wojewódzkiej nr 616 na terenie gminy 
Grudusk.

*  *  *
15 stycznia – W województwie mazowiec-

kim  przygotowano  3,4 tys. miejsc w noclegow-
niach, w ramach pomocy dla bezdomnych. Do 
tego funkcjonują 24 jadłodajnie, które  wydają 
posiłki, działa także specjalny numer infolinii. 
Pomoc i opiekę organizują gminy oraz organi-
zacje pozarządowe. Na Mazowszu jest ok. 5 tys. 
osób bezdomnych, najwięcej w  Polsce (dwie 
trzecie z  nich przebywa w  Warszawie). Poza 
stolicą najwięcej osób bez dachu nad głową 
znajduje się na terenie powiatów podwarszaw-
skich oraz byłych miast wojewódzkich. Podczas 
mrozów mogą oni zgłaszać się do noclegowni 
i schronisk, oferujących czasowy pobyt i pełne 
wyżywienie, a także do hosteli zapewniających 
stałe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie 
i kompleksową opiekę. Oddzielne placówki są 
dla kobiet, mężczyzn i matek z dziećmi. Na te-
renie województwa działa bezpłatna infolinia. 
Pod numerem 987 można uzyskać informacje 
na temat najbliższych schronisk, jadłodajni 
i  punktów pomocy medycznej. Zadzwonić 
może też każdy, kto zna miejsce przebywania 
osób bezdomnych.

*  *  *
18 stycznia - Policja zwraca się z  apelem 

o  ostrożność i  ostrzega przed kradzieżami 
w  piwnicach bloków i  garażach. Niezabezpie-
czony na zamek czy kłódkę garaż lub piwnica, to 
okazja dla złodzieja. Przechowywane tam sprzę-
ty, elektronarzędzia czy chociażby metalowy 
złom, są łatwym łupem dla przestępcy. Nie uła-
twiajmy życia złodziejom i zadbajmy o właściwe 
zabezpieczenia garażu i piwnicy. W przypadku 
piwnic w blokach, dostęp do nich powinni mieć 
wyłącznie lokatorzy a drzwi wejściowe do piw-
nicy powinny być zamykane na klucz. Drzwi 
wejściowe do klatki schodowej bloku powinny 
być również zamknięte. Pamiętajmy również, by 
nie wpuszczać przypadkowych osób, które uży-
wając domofonu, próbują dostać się do klatki 
schodowej. Przyda się więc ograniczone zaufa-
nie i ostrożność, a gdy zauważymy w korytarzu 
bloku obcą, podejrzanie zachowującą się osobę, 
należy powiadomić policję. Wszelkie informacje 
mogące doprowadzić do ujęcia sprawców i przy-
wrócenia spokoju mieszkańców powiatu można 
kierować pod nr tel. 997, nawet anonimowo pod 
numery telefonów 997, 112. 

BTW

Wydarzyło się:
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W  poświąteczny wtorek 29 grudnia 
2015 roku obradowali radni powiatu cie-
chanowskiego. Była to dziesiąta sesja Rady 
Powiatu V kadencji. Najważniejszym punk-
tem obrad było przyjęcie budżetu powiatu 
na rok 2016. Radni nie mieli wątpliwości 
i uchwały w sprawie: wieloletniej progno-
zy finansowej powiatu ciechanowskiego 
i  przyjęcia budżetu  powiatu ciechanow-
skiego na 2016  rok  przyjęli  jednogłośnie.  

Założenia budżetu na 2016 rok przedsta-
wił podczas sesji starosta ciechanowski Sła-
womir Morawski. Dochody budżetu wyniosą 
97.432.547 zł., a  wydatki 94.482.547 zł. Nad-
wyżka budżetu  - 2.950.000 zł. zostanie prze-
znaczona na spłatę kredytu długoterminowego. 
Prawie 10 mln zł powiat przeznaczy na inwesty-
cje, głównie na drogi powiatowe. Kolejne ważne 
zadanie to kontynuacja przebudowy dawnego 
hotelu Polonia na siedzibę Powiatowej Biblio-
teki  Publicznej w  Ciechanowie. Starosta pod-
kreślił, że tradycyjnie samorząd będzie starał 
się o pozyskanie jeszcze innych, dodatkowych 
środków na rozwój powiatu ciechanowskiego. 
- Tak robiliśmy podczas każdego roku budże-
towego i  te budżety zwiększały się o znaczące 
kwoty – dodał starosta.  

W  bieżącym roku, podobnie jak w  ubie-
głych latach, samorząd dużą wagę będzie przy-
wiązywał do inwestycji i przeznaczy na ten cel 
prawie 10 mln zł, o  ponad 5,5 mln zł. więcej 
niż w  roku ubiegłym. Będą to środki głównie 
inwestycje na drogach powiatowych. Za kwo-
tę ponad 7 mln zł. planuje się przebudowę na-
stępujących dróg: Polesie-Luszewo-Glinojeck 
na odcinku Garwarz Stary –Glinojeck; Przy-
wilcz-Nieborzyn-Dzbonie na odcinku Lipa-
-Dzbonie; Kryszpy-Bądkowo na odcinku Sar-
nowa Góra-Bądkowo. W tym roku wykonana 
zostanie także dokumentacja techniczna na 
planowaną w 2017 roku, razem z samorządem 
miejskim modernizację ulicy Sońskiej w  Cie-
chanowie, tak wyczekiwaną przez mieszkań-
ców.

Zadania drogowe będą wsparte finanso-
wo z  zewnątrz, m.in.: z  Programu Rozwoju 
Gminnej i  Powiatowej Infrastruktury Dro-
gowej (do tej pory nazywanego Narodowym 
Programem Rozwoju  Dróg Lokalnych), ze 
środków unijnych (Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich), z  dotacji ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego związanych z  wyłączeniem 
z  produkcji gruntów rolnych  oraz z  pomocy 

finansowej gmin. Dodajmy, iż ta współpraca 
z  gminami w  zakresie przebudowy dróg od 
wielu lat dróg układa się doskonale. 

Kolejne ważne zadanie, które leży w gestii 
samorządu powiatowego, to kontynuacja prze-

budowy dawnego hotelu Polonia na siedzibę 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechano-
wie. - W 2016 roku, z dochodów własnych po-
wiatu na prace wydamy 2.640.902 zł. To pozwoli 
nam zamknąć prace na tym obiekcie, gdyż chce-
my wykonać nową elewację, schody i wejście od 
ul. Warszawskiej, uporządkowanie i upiększenie  
terenu. Pozostanie nam tylko wyposażenie obiek-
tu zgodnie z potrzebami biblioteki. - powiedział 
gazecie samorządowej szef powiatu.

W  2016 roku powiat planuje też zakup 
sprzętu informatycznego za 60 tys. zł. 

Kolejnym ważnym punktem grudniowej 
sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego było zło-
żenie ślubowania przez nowego radnego - Ja-
nusza Sosnowskiego, obejmującego mandat po 
Annie Cicholskiej, która w ostatnich wyborach 
parlamentarnych została posłem z okręgu płoc-
ko-ciechanowskiego. Radny złożył ślubowanie 

Budżet powiatu ciechanowskiego 
uchwalony
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i  głosował nad uchwałami. Janusz Sosnowski 
nie jest nowicjuszem, był radnym w  kadencji 
2006-2010. 

Podczas sesji sprawozdanie Starosty z dzia-
łalności Zarządu Powiatu w  okresie między 
sesjami złożył szef Zarządu Powiatu Sławomir 
Morawski. Krótką relację z  pracy samorządu 
wojewódzkiego przedstawiła radna, wiceprze-
wodnicząca Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego Wiesława Krawczyk. Poinformowała 
m.in., że  samorząd sprzeciwił się podziałowi 
województwa na dwa województwa oraz, że 
instalacja na wysypisku śmieci w Woli Pawłow-
skiej, zbudowana przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych ma już pozwolenie marszałka  
województwa mazowieckiego, jako Regionalna 
Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych. Radna życzyła też, aby właśnie uchwalany 
budżet powiatu ciechanowskiego był konstruk-
tywny, proinwestycyjny a  jego realizacja prze-
biegała w sposób zgodny i spokojny.

Interpelacje i  zapytania zgłoszone przez 
radnych dotyczyły uciążliwości dla mieszkań-
ców związanych z  testowaniem samochodów 
na terenie firmy-salonu samochodowego przy 
ul. Sońskiej (zgłosił radny Stanisław Kęsik) 
oraz potrzeby remontu drogi Gołymin-Pajewo-
-Wróblewo na terenie gminy Gołymin (zgłosił 
radny Wiesław Balcerzak).

Ponadto radni przyjęli stanowisko Rady 
Powiatu Ciechanowskiego w sprawie przyspie-
szenia wypłaty dopłat bezpośrednich dla rolni-
ków oraz rozpatrzyli projekty i podjęli uchwały 
w sprawach:

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Powiatu Ciechanowskiego (21 głosów – za 
przyjęciem uchwały),

• zmiany uchwały budżetowej powiatu 
ciechanowskiego na 2015 rok (21 głosów - za 
przyjęciem uchwały),

• ustalenia wykazu wydatków w  budżecie 
powiatu ciechanowskiego, które nie wygasają 
z upływem roku budżetowego 2015 oraz okre-
ślenia ostatecznego terminu każdego wydatku7 
ujętego w wykazie (21 głosów – za przyjęciem 
uchwały),

• zmiany uchwały Nr V/3/21/2015 Rady 
Powiatu Ciechanowskiego z  dnia 26 stycznia 
2015 roku w  sprawie ustalenia rozkładu go-
dzin pracy aptek ogólnodostępnych w  powie-
cie ciechanowskim (21 głosów – za przyjęciem 
uchwały), 

• ustalenia trybu udzielania  i  rozliczania 
dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidło-
wości pobrania wykorzystania dotacji udzielo-
nej szkołom i  placówkom niepublicznym (21 
głosów – za przyjęciem uchwały), 

•  zmiany uchwały Nr V/4/32/2015 rady Po-
wiatu Ciechanowskiego z dnia 30 marca 2015 
roku w sprawie określenia zadań z zakresu za-
trudniania i rehabilitacji społecznej oraz reha-
bilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 

oraz wysokości środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych n realizację tych zdań w  po-
wiecie ciechanowskim w 2015 roku (21 głosów 
– za przyjęciem uchwały), 

• zmiany uchwały Nr V/1/6/14 Rady Powiatu 
Ciechanowskiego z dnia 28 listopada 2014 roku 
w  sprawie powołania stałych komisji Rady Po-
wiatu Ciechanowskiego, określenia przedmiotu 
ich działania, ustalenia liczby członków i składu 
osobowego (21 głosów – za przyjęciem uchwały),

• zmiany uchwały Nr V/2/17/14 Rady Po-
wiatu Ciechanowskiego z dnia 29 grudnia 2014 
roku w  sprawie powołania i  ustalenia składu 
osobowego Komisji Rewizyjnej (21 głosów – za 
przyjęciem uchwały), 

• zmiany uchwały Nr V/1/7/14 Rady Powia-
tu Ciechanowskiego z  dnia 28 listopada 2014 
roku w sprawie wyboru przewodniczących sta-
łych komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego 
(za - głosowało 18 radnych, troje wstrzymało 
się od głosu). Przewodniczącą Komisji Budże-
towo-Finansowej została Anna Żebrowska,  

a  Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, 
Bezpieczeństwa i  Ochrony Środowiska Janusz 
Sosnowski.

• zatwierdzenia rocznego planu pracy, 
w  tym kontroli, Komisji Rewizyjnej Rady Po-
wiatu Ciechanowskiego na 2016 rok (za - gło-
sowało 18 radnych, troje wstrzymało się od 
głosu),

• zatwierdzenia rocznych planów pracy ko-

misji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego na 
2016 rok (21 głosów – za przyjęciem uchwały), 

• rozpatrzenia skargi na bezczynność Staro-
sty Ciechanowskiego w  przedmiocie nadzoru 
nad Kałęczyńskim Stowarzyszeniem Oświa-
towo-Społecznym im. Rodziny Sędzimirów. 
dwudziestoma głosami radnych skarga została 
uznana za bezzasadną. W głosowaniu nie brał 
udziału starosta S. Morawski.   

Kolejnym punktem obrad było przedsta-
wienie pisemnych sprawozdań z  działalności  
komisji stałych Rady Powiatu w 2015 roku.

Odpowiedzi na interpelacje i  zapytania 
udzielił starosta ciechanowski. W  związku  
z uciążliwością związaną z  testowaniem samo-
chodów na placu przy ul. Sońskiej sprawa zosta-
nie skierowana do Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska delegatury w  Ciechano-
wie, gdyż samorząd nie ma możliwości inter-
wencji w tym zakresie. Droga Gołymin-Pajewo-
-Wróblewo nie jest zapisana do realizacji w roku 
2016, gdyż w  pierwszej kolejności realizowane 
są inwestycje drogowe z udziałem samorządów 
gminnych, ale władze powiatu będą starały się 
pozyskiwać dodatkowe środki na inwestycje 
drogowe – zapewnił starosta.

W  wolnych wnioskach i  oświadczeniach 
radni podjęli problem wałęsających się stad 
dzików w  okolicach ulic: Sońskiej, Kasprzaka 
i Kruczej w Ciechanowie i podjęcia interwencji 
w  tej sprawie przez koła łowieckie (radny Łu-
kasz Lewandowski) oraz dobrowolnej pomocy 
chorującej młodej matce (radny Mieczysław 
Leszczyński).

Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury 
i  Sztuki w  Ciechanowie Teresa Kaczorowska 
podziękowała władzom powiatu za pomoc 
w  sfinansowaniu koncertu sylwestrowego 
w PCKiSz i zaprosiła radnych do wzięcia udzia-
łu w w tym wydarzeniu artystycznym oraz Gali 
Noworocznej 2016. 

Na zakończenie obrad życzenia dobrego 
Nowego Roku złożył wszystkim przewodniczą-
cy Rady Powiatu Zbigniew Gutowski.

Barbara Tokarska-Wójciak

Foto: Przebieg obrad grudniowej sesji Rady Powiatu
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Podstawowe zasady 
udzielania pomocy 
prawnej:

 
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
• poinformowanie osoby uprawnionej 

o obowiązującym stanie prawnym, o przysłu-
gujących jej uprawnieniach lub o spoczywają-
cych na niej obowiązkach;

• wskazanie osobie uprawnionej sposobu 
rozwiązania jej problemu prawnego;

• udzielenie pomocy w sporządzeniu pro-
jektu pisma w  sprawach, o  których mowa 
w  pkt 1.1 i  pkt 1. 2, z  wyłączeniem pism 
procesowych w  toczącym się postępowaniu 
przygotowawczym lub sądowym i  pism w   
toczącym się postępowaniu sądowo-admini-
stracyjnym;

• sporządzenie projektu pisma o zwolnie-
nie od kosztów sądowych lub  ustanowienie 
pełnomocnika z  urzędu w  postępowaniu są-
dowym lub ustanowienie adwokata, radcy 
prawnego, doradcy podatkowego lub rzeczni-
ka patentowego w postępowaniu sądowo-ad-
ministracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:
• spraw podatkowych związanych z  pro-

wadzeniem działalności gospodarczej;
• spraw z zakresu prawa celnego, dewizo-

wego i handlowego;
• spraw związanych z prowadzeniem dzia-

łalności gospodarczej, z wyjątkiem przygoto-
wania do rozpoczęcia tej działalności.

 
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje:

• osobom, którym w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających zwrócenie się o  udzielenie 

nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przy-
znane świadczenie z  pomocy społecznej na 
podstawie ustawy z  dnia 12 marca 2004 r. 
o  pomocy społecznej (Dz. U. z  2015 r. poz. 
163,z późn. zm.) i wobec których w tym okre-
sie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie 
pobranego świadczenia;

• osobom, które posiadają ważną Kar-
tę Dużej Rodziny, o  której mowa w  ustawie 
z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Ro-
dziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863, z późn. zm.);

• kombatantom tj. osobom, które uzyska-
ły zaświadczenie, o którym mowa w ustawie 
z  dnia 24 stycznia 1991 r. o  kombatantach 
oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i  okresu powojennego 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1206, z późn. zm.);

• weteranom tj. osobom, które posiadają 
ważną legitymację weterana albo legitymację 
weterana poszkodowanego, o  których mowa 
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o wetera-
nach działań poza granicami państwa (Dz. U. 
z 2011 r. Nr 205, poz. 1203);

• osobom, które nie ukończyły 26 lat;
• osobom, które ukończyły 65 lat;
• osobom, które w  wyniku wystąpienia 

klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub 
awarii technicznej znalazły się w sytuacji za-
grożenia lub poniosły straty.

 
Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej 

przysługuje osobom, które:
• przedłożą oryginał albo odpis decy-

zji o  przyznaniu świadczenia z  pomocy 
społecznej lub zaświadczenia o  udzieleniu 
świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 
2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej; osoby te przed uzyskaniem nie-
odpłatnej pomocy prawnej składają pisem-
ne oświadczenie, że nie wydano wobec nich 

decyzji o  zwrocie nienależnie pobranego 
świadczenia;

• wykażą ważną Kartę Dużej Rodziny, 
o  której mowa w  ustawie z  dnia 5 grudnia 
2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

• wykażą zaświadczenie, o którym mowa 
w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kom-
batantach oraz niektórych osobach będących 
ofiarami represji wojennych i  okresu powo-
jennego;

• przedłożą legitymację weterana albo le-
gitymację weterana poszkodowanego, o  któ-
rych mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 
r. o weteranach działań poza granicami pań-
stwa;

• wykażą dokument stwierdzający tożsa-
mość;

• przedłożą oświadczenie, że zaszła co 
najmniej jedna z okoliczności wymienionych 
w tym punkcie.

Osobie uprawnionej, wymagającej nie-
zwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy 
prawnej w  przypadku sytuacji kryzysowej 
lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc 
prawna jest udzielana na podstawie pisemne-
go oświadczenia, że jest ona uprawniona do 
jej uzyskania z uwagi na sytuację kryzysową 
lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przed-
stawić dokumentów.

Nieodpłatna pomoc prawna jest udziela-
na osobom uprawnionym według kolejności 
zgłoszeń w  danym dniu. Osoba udzielająca 
nieodpłatnej pomocy prawnej może ustalić 
z ważnych powodów inną kolejność.

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się 
osobie uprawnionej osobiście,  z wyłączeniem 
użycia środków komunikowania się na odle-
głość.

Barbara Tokarska - Wójciak

Punkty bezpłatnej pomocy prawnej 
już działają

Dla mieszkańców powiatu ciechanowskiego przygotowano 4 takie punkty. Zgodnie z usta-
leniami starosty ciechanowskiego z Radą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie 
i Okręgową Radą Adwokacką w Płocku będą one funkcjonowały w:

• Ciechanowie (Urząd Miasta, Plac Jana Pawła II),
• Glinojecku (ul. Polna 2 C, budynek  Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury),
• Grudusku (ul. Ciechanowska 54 – Urząd Gminy),
• Gołyminie Ośrodku ( ul. Szosa Ciechanowska 8 – Urząd Gminy). 

Ciechanów 
Dyżury prawników:
Poniedziałek 8.00-12.00

Wtorek 12.00-16.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 14.00-18.00
Piątek 14.00-18.00.
Przyjmować będą: adwokat 

Łukasz Majewski; radca prawny 

Dorota Żbikowska.

Glinojeck
Dyżury prawników:
Poniedziałek 8.00-12.00
Wtorek 10.00-14.00
Środa 12.00-16.00
Czwartek 14.00-18.00
Piątek 16.00-20.00.
Przyjmować będą: adwokat Katarzyna Walczewska; radca prawny Krzysztof Cybulski.

Grudusk
Dyżury prawników:

Poniedziałek  8.00-12.00

Wtorek 10.00-14.00

Środa  12.00-16.00

Czwartek  14.00-18.00

Piątek 16.00-20.00.

Przyjmować będą: adwokat 

Bartłomiej Jagaczewski; radca 

prawny Adam Olszewski.

Gołymin Ośrodek
Dyżury prawników:
Poniedziałek 8.00-12.00
Wtorek   10.00-14.00
Środa    12.00-16.00
Czwartek  14.00-18.00
Piątek 16.00-20.00.
Przyjmować będą: adwokat 
Maciej Uznański; radca prawny 
Sławomir Brzeziński.
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Kwiecień
W  Ciechanowie odbyły się siódme Subregio-
nalne Targi Edukacji i Pracy. Ich organizatora-
mi byli: Starosta Ciechanowski oraz Powiatowy 
Urząd Pracy. Spotkanie odbywało się  pod ho-
norowym patronatem Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego.

Na targi przygotowano 66 stoisk, na których 
prezentowało się: 12 uczelni i  szkół wyższych, 
11 szkół ponadgimnazjalnych, 6 szkół policeal-

Styczeń
Powiat Ciechanowski zajął 15 miejsce w Ogól-
nopolskim Rankingu Gmin i  Powiatów 2014, 
organizowanym przez Związek Powiatów Pol-
skich. Na takim miejscu uplasowaliśmy się 
w kategorii powiatów do 120 tys. mieszkańców. 

Miejsce w  Rankingu jest uhonorowaniem 
samorządów, których działania skupiają się na 
zrównoważonym rozwoju. To rodzaj wyróżnienia 
„liderów wśród liderów”. Uroczyste ogłoszenie 
wyników, połączone z wręczeniem dyplomów dla 
samorządów, odbyło się podczas Zgromadzenia 
Ogólnego ZPP, 5 marca w Poznaniu. W Zgroma-
dzeniu wziął udział starosta ciechanowski Sławo-
mir Morawski, który odebrał dyplom dla naszego 
samorządu. 

Ranking adresowany jest do samorządów

dotacja celowa z  budżetu państwa wyniosła 1 
422 301 zł., a  środki własne 1 422 301,54 zł. 
(w tym - środki powiatu - 1 122 301,54 zł., do-
finansowanie gminy wiejskiej Ciechanów - 200 
000 zł. i  wsparcie miasta i  gminy Glinojeck - 
100 000 zł.). Mieszkańcy pojechali nowym od-
cinkiem trasy w sierpniu. 

Przegląd najważniejszych wydarzeń 2015 roku
w powiecie ciechanowskim

Marzec
Zarząd Powiatu ciechanowskiego zdecydował 
o  przyznaniu dotacji na realizację zadań pu-
blicznych w  powiecie ciechanowskim w  2015 
roku.

Na realizację imprez kulturalnych, wydawanie 
książek, organizację koncertów i widowisk plene-
rowych powiat przeznaczył 50 tys. zł., a na organi-
zację zawodów sportowych i wspieranie oraz upo-
wszechniania kultury fizycznej - 84 tys. zł. 

Ciechanowska Jesień Poezji i rozstrzygnięcie konkursu 
„O Laur Opina”, dofinansowane ze środków budżetu 

powiatu

Maj
Dzieci i młodzież mieszkająca w internacie 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w  Ciechanowie przeprowadziła się 
do nowych pomieszczeń. Tym samym ofi-
cjalne przekazanie do użytku obiektu – po 
rozbudowie i modernizacji - stało się fak-
tem. W ostatnich tygodniach pomieszcze-
nia kuchni, stołówki, pokoje mieszkalne 
i  sale pracowni rehabilitacyjnych zostały 
też  wyposażone w nowoczesny sprzęt.

Około pięćdziesiątka dzieci i  młodzieży 
(od przedszkolaków do uczniów szkoły za-
wodowej) mieszka w  ładnych, przytulnych 
pokojach 3-osobowych, wyposażonych w me-
ble i  przedmioty potrzebne do wygodnego 
zamieszkania, a każdy z nich ma swoją łazien-
kę. Wszystkie pomieszczenia pomalowane są 
w neutralne, pastelowe kolory. Do dyspozycji 
mają też dużą świetlicę z  kinem domowym 
i  kilkunastoma stanowiskami komputerowy-
mi. Ogromne znaczenie dla zdrowia i rozwoju 
dzieci mają także nowocześnie wyposażone 
pracownie terapii. Atmosfera w  nowym in-
ternacie jest bardzo przyjazna, a  mieszkańcy 
przyzwyczajają się do nowych realiów. Wy-
chowankowie pytani o  pierwsze wrażenia po 
zamieszkaniu w nowym budynku podkreślali, 
że z emocji pierwszej nocy nie mogli zasnąć, 
ale powoli już się przyzwyczajają. Uczniowie 
chwalą też nowoczesne boisko z którego chęt-
nie korzystają.

Dzieci i młodzież w nowym budynku internatu mają 
bardzo dogodne warunki do nauki i wypoczynku 

Luty
W  2015 roku powiat ciechanowski przeznaczy 
na inwestycje drogowe blisko 7,5 mln zł. Za tę 
kwotę w bieżącym roku przebuduje się: 6 km 
dróg, 1,1 km chodników, 800 mb kanalizacji 
deszczowej oraz most na rzece Rosicy w okoli-
cach Chotumia. 

Największą inwestycją zaplanowaną na 
ten rok, była przebudowa drogi powiatowej 
Ościsłowo-Sulerzyż-Chotum na odcinku Su-
lerzyż –Chotum. To blisko 4 kilometrowy od-
cinek trasy powiatowej nr 1232W. To kolejny 
etap modernizacji, dofinansowany w  ramach 
„Narodowego programu przebudowy dróg 
lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostęp-
ność - Rozwój”. Prace modernizacyjne objęły: 
przebudowę drogi o długości 3 566,50 m, prze-
budowę chodnika na odcinku o długości 93, 3 
m, przebudowę 102 zjazdów (w  tym: 3 zjazdy 
publiczne i  99 zjazdów na posesje prywatne), 
budowę mostu o  długości 4,38 m i  szerokości 
8,46 m. Wartość inwestycji to 2 844 602,54 zł., 

Wyremontowany odcinek drogi w okolicach Chotumia
Uczestniczki targów edukacyjnych z klasy o profilu 

budowlanym ZST w Ciechanowie

nych, 25 urzędów i instytucji oraz 12 pracodaw-
ców. Przedstawili oni oferty kształcenia i oferty 
pracy. Przez 4 godziny stoiska odwiedziło blisko 
3 tysiące zwiedzających (uczniowie, bezrobotni, 
wystawcy targów oraz zaproszeni goście). Ce-
lem Targów było wsparcie młodzieży w plano-
waniu kształcenia i rozwoju kariery zawodowej 
oraz przedstawienie możliwości zatrudnienia 
w subregionie ciechanowskim. 
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Czerwiec
Sukces uczniów „z  Bema” w  konkursie dla 
wynalazców. To już kolejna edycja konkursu 
i  kolejny sukces „Bemowiaków”. W  2015 roku 
zdobyli (podobnie jak w roku ubiegłym) pierw-
szą nagrodę, a w finale konkursu znalazły się aż 
trzy projekty przygotowane przez uczniów z tej 
szkoły. 

Czteroosobowy zespół, pod kierunkiem na-
uczyciela Marka Zimnowodzkiego, przygotował 
plecak ze świecącymi diodami, które są szczegól-
nie widoczne w ciemności, np. wieczorem na dro-
dze. Uczniowie zdobyli tytuł „super wynalazców”, 
prestiż i nagrodę pieniężną w wysokości 4 tys. zł. 
Uroczyste wręczenie wygranej odbyło się w Cie-
chanowie, w Zespole Szkół nr 1. 

Sierpień
Przeprowadzono konkursy na stanowiska 

dyrektorów: Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Ciechanowie oraz  Zespołu Szkół 
Technicznych im. S. Płoskiego w  Ciechanowie. 
Dyrektorem placówki zajmującej się kształceniem 
specjalnym została ponownie Barbara Kekenmaj-
ster, a szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe- 
także kolejny już raz  - Sławomir Kubiński.

Zmodernizowany obiekt Zespołu Szkół Technicznych 
w Ciechanowie

Październik
Starosta ciechanowski Sławomir Morawski 

został wyróżniony Honorową Odznaką za Zasłu-
gi dla Samorządu Terytorialnego. Szef samorzą-
du powiatowego znalazł się wśród 46 samorzą-

Listopad
Trwają prace w ramach II etapu modernizacji 
dawnego hotelu Polonia, w  którym swoją sie-
dzibę znajdzie Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Ciechanowie. 

Jesienne prace objęły m.in. : położenie instalacji 
elektrycznych wewnętrznych, tynków wewnętrznych, 
posadzek, wentylacji, okien i drzwi, budowę schodów 
zewnętrznych od podwórka, instalację odgromową, 
instalacje sanitarne wewnętrzne – centralnego ogrze-
wania, hydrantową, wodociągową i kanalizacyjną oraz 
zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób trzecich 
i warunkami atmosferycznymi. W 2016 roku do wy-
konania zostaną: nowa elewacja budynku, drzwi ze-
wnętrzne, instalacje zewnętrzne i zagospodarowanie 
terenu, w tym ogrodzenie budowli oraz wyposażenie 
i przeprowadzka zasobów bibliotecznych do nowego 
miejsca. Prace wykonuje firma Usługi Budowlane RE-
MIRENT Cezary  Smoleński z Ciechanowa. Ten etap 
modernizacji kosztował będzie 1 539 996,40 zł. 

Prace przy remoncie budynku Polonii

Grudzień
Już po raz trzeci za sprawą pracowników Staro-
stwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w  ręce rodziny z  Ciechanowa 
trafiła świąteczna paczka, ufundowana w ramach 
akcji „Szlachetna Paczka”. 

Samotna matka 
wychowująca niepełno-
sprawnego syna otrzy-
mała żywność na Świę-
ta Bożego Narodzenia, 
produkty kosmetyczne 
i  higieniczne, bieliznę 
oraz kuchnię Westfal-
kę, dzięki której będzie 
można ogrzać skromne 
mieszkanie

Wrzesień
Szefowie samorządów powiatowego – starosta 
Sławomir Morawski i  miejskiego – prezydent 
Krzysztof Kosiński podpisali porozumienie 
w  sprawie wspólnego remontu ulicy Sońskiej 
w Ciechanowie. Inwestycja ma być zrealizowana 
w 2017 roku. 

A planuje się: przebudowę jezdni do szer. 6 m.,  
budowę chodników po obu stronach ulicy i  dwu-
kierunkowej ścieżki rowerowej po jednej stronie, 
odwodnienie terenu kanalizacją deszczową, budowę 
zjazdów na posesje, uporządkowanie drzew i zieleni 
przydrożnej, wprowadzenie nowej organizacji ruchu 
i oznakowania. 

Lipiec
Zakończyła się realizacja, prowadzonego przez 
Powiat Ciechanowski projektu „eIntegracja 
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Powiecie Ciechanowskim”.  

Starosta Sławomir Morawski na zakończenie 
tego zadania powiedział: - Uczestnikami projektu 
są osoby, którym oferowane „okno na świat” jest 
szczególnie potrzebne! To przede wszystkim osoby 
niepełnosprawne, rodziny dzieci z bardzo dobrymi 
wynikami w nauce, rodziny zastępcze, osoby star-
sze oraz rodziny w  trudnej sytuacji materialnej. 
Wsparcie uzyskane przez powiat ciechanowski tra-
fiło więc do najbardziej potrzebujących mieszkań-
ców powiatu. Zgodnie z celami projekt ma ułatwić 
jego uczestnikom szerszy dostęp do edukacji, kultu-
ry, informacji o rynkach pracy, jak również do usług 
e-administracji – zaznaczył szef Zarządu Powiatu. 
Przypomnijmy, że dzięki dofinansowaniu otrzy-
manemu ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, ponad 1600 gospodarstw 
domowych z powiatu ciechanowskiego otrzymało 
nowoczesny sprzęt komputerowy oraz uzyskało 
możliwość bezpłatny dostęp do Internetu. Sale 
informatyczne powstały też w powiatowych jed-

nostkach organizacyjnych: domach pomocy spo-
łecznej, placówce kultury, bibliotece, placówce 
opiekuńczej w Gołotczyźnie. Ponadto w gminach 
powiatu ciechanowskiego, w  nowoczesny sprzęt 
komputerowy, sieciowy z  okablowaniem oraz 
projektory z  ekranami, wyposażone zostały sale 
szkoleniowe dla uczestników projektu. 

Jedna z pracowni komputerowych w PCKiSz  
w Ciechanowie

Podpisanie umowy przez szefów samorządów podczas 
konferencji prasowej przy ul. Sońskiej w Ciechanowie

Odznaczenie za zasługi dla samorządu odbiera starosta 
ciechanowski Sławomir Morawski

dowców z Mazowsza, których zasługi dla rozwoju 
regionu zostały zauważone i docenione. Uroczy-
stość odbyła się w zabytkowej auli Liceum Ogól-
nokształcącego im. Stanisława Małachowskiego 
w Płocku. Odznaka nadawana jest za szczególne 
osiągnięcia w pracy w samorządzie. 

Podziękowanie dla darczyń-
ców za okazaną pomoc

Zwycięska drużyna z „jedynki” ze swoim wynalazkiem
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Innych słów, określających Koncert Sylwe-
strowy w  Powiatowym Centrum Kultury 
i Sztuki w Ciechanowie, 31 stycznia 2015 r. 
nie można użyć. Bo piękne były: muzyka, 
śpiew, oprawa plastyczna koncertu, prowa-
dzenie, i oczywiście gwiazda wieczoru - zna-
komita sopranistka Anna Cymmerman.

Podczas Koncertu Sylwestrowego pt: „Miłość, 
muzyka, szampańska zabawa” zaprezentowano 
przeboje muzyki klasycznej, jazzowej i filmowej 
w wykonaniu Anny Cymmerman, utalentowa-
nej solistki Teatru Wielkiego w  Łodzi, Opery 
Narodowej w Warszawie oraz wielu innych scen 
świata ( występowała w USA, Chinach, Austra-
lii oraz wielu krajach Europy). Dzielnie i z nie-
zwykłą gracją towarzyszył jej z zespołem Jacek 
Malanowski, multiinstrumentalista i  wokalista, 
który od 11 lat koncertuje z zespołem „Trubadu-
rzy”. Wieczór – niezwykle profesjonalnie, ciepło 
i z wdziękiem – poprowadziła Zofia Czernicka, 
znana z TVP prezenterka i konferansjerka, która 
zauważyła, że Ciechanów organizując widowi-

sko sylwestrowe wpisał się w ten sposób na listę 
nielicznych miast, organizatorów koncertów no-
worocznych. 

Koncert w  Ciechanowie, gorąco oklaski-
wany, trwał dwie godziny i składał się z dwóch 
części. A na scenie mogliśmy wysłuchać prze-
bojów  musicalowych i operetkowych, między 
innymi partie – Sylva w „Księżniczce Czarda-
sza” E. Kalmana, Hanna w  „Wesołej wdówce” 
F. Lehara, Rozalinda w „Zemście nietoperza” J. 
Straussa, wdowa w „Zorbie” J. Kandera, Klara 
w „Porgy and Bess” G. Gerschwina, „Brunetki, 
blondynki” Jana Kiepury w  brawurowym wy-
konaniu Jacka Malanowskiego. Nie zabrakło 
także przebojów sztuki filmowej, jak np. mo-
tyw muzyczny z  filmów: „Vabank”, „07 zgłoś 
się” i wielu innych. 

W przerwie koncertu także nie można 
było się nudzić. Powiatowa placówka kul-
tury  zafundowała wszystkim przybyłym 
lampkę szampana, zaś poczęstunek w Ga-
lerii im. B. Biegasa przygotowała restaura-
cja Qbatura w Ciechanowie. W organizację 
koncertu zaangażowało się Starostwo Po-

wiatowe, które dofinansowało imprezę, firma 
Cedrob, kwiaciarnia Goździk, a  także prof. Bi-
biana Mossakowska, która od lat pomaga w na-
wiązaniu kontaktów z  warszawskim środowi-
skiem artystycznym.  

W  czasie antraktu w  Galerii im. B. Biega-
sa otwarta została nowa wystawa plastyczna, 
na której można było zobaczyć prace artystów 
z  Mazowsza. A  była to wystawa aukcyjna na 
rzecz Funduszu „Sztuka Młodych”. 

Całe przedsięwzięcie, przygotowane w świą-
tecznym nastroju i wystroju domu kultury było 
prawdziwą ucztą duchową w ostatnim dniu od-
chodzącego roku.  

Barbara Tokarska-Wójciak

Foto: Wojciech Garliński
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14 stycznia poznaliśmy Ranking Lice-
ów i  Techników PERSPEKTYWY 2016. 
To prestiżowe podsumowanie poziomu 
kształcenia w polskich liceach i technikach. 
I  tutaj dobra wiadomość. Drugie miejsce 
w Polsce, w Rankingu Egzaminów Zawodo-
wych zajęło Technikum nr 3 im. Stanisława 
Staszica w  Ciechanowie! Ta sama szkoła 
zajęła też I miejsce w Rankingu Egzaminów 
Zawodowych, kategoria Technik Pojazdów 
Samochodowych. 

Ponadto w  Rankingu Techników 2016 -  
Technikum nr 3 im. Stanisława Staszica uplaso-
wało się na 65 miejscu w kraju, a 8 w wojewódz-
twie. Dobrze w tej samej kategorii  wypadła też 
inna szkoła powiatowa - Technikum nr 1 ZS 
nr 1 im. gen. J. Bema w Ciechanowie, zajmując  
175 miejsce w Polsce, a 16 na Mazowszu, a jest 
to awans w stosunku do roku ubiegłego o 150 
miejsc. Natomiast w Rankingu Egzaminów Za-
wodowych, kategoria Technik Elektryk, szkoła 
z „Bema” zajęła 10 miejsce w kraju. 

Dobrze wypadło też  Technikum nr 2 wcho-
dzące w skład Zespołu Szkół nr 2. W Rankingu 
Egzaminów Zawodowych, kategoria Technik 
Organizacji Usług Gastronomicznych - zajęło 8 
miejsce w Polsce.

Inne nasze szkoły zawodowe także zazna-
czyły swoją obecność. Technikum nr 4 w  Ze-
spole Szkół Technicznych w Rankingu Techni-
ków ma 76 lokatę na Mazowszu.

Natomiast licea uplasowały się na następu-
jących pozycjach: I  Liceum Ogólnokształcące 
im. Zygmunta Krasińskiego w Rankingu Liceów 
zajęło 301 pozycję w kraju, co w notowaniach 
na Mazowszu daje 63 miejsce.  Zaś II Liceum 
ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza zaję-
ło na Mazowszu 138 pozycję, jest poza 500-tką 
z Polsce. III i IV LO są poza pierwszą 150-tką 
na Mazowszu i poza 500-tką w kraju.   

Informacja o  bardzo dobrym wyni-
ku Technikum nr 3 im. Stanisława Staszica 
w Ciechanowie w rankingu „Perspektyw” bar-
dzo ucieszyła i zaskoczyła jednocześnie m.in. 
Piotra Praczukowskiego, wicedyrektora ds. 
kształcenia zawodowego w ZS nr 3.- Nie spo-
dziewałem się uzyskania tak dobrego wyniku. 
Wiem, że nasze technikum jest dobrym techni-
kum, ale nie miałem do tej pory porównania 
z  innymi szkołami podobnego typu – powie-
dział nam Piotr Praczukowski. Jak podkreśla 
dalej, na sukces wpłynęło wiele czynników, 
które działając przez długi czas dały w efekcie 
dobrą jakość szkoły. Do tych czynników na-
leżą m.in. dobra współpraca z  przedsiębior-
stwami na rynku lokalnym. Tam uczniowie 
odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawo-
dowe. Kolejnym czynnikiem jest zacieśnia-
nie współpracy z  renomowanymi uczelnia-
mi technicznymi: Politechniką Warszawską 
i  Wydziałem Samochodów i  Maszyn Robo-
czych. Szkołą współpracuje z  Yamahą, która 
objęła patronatem Klasę Yamahy – techni-

kum samochodowe. Ostatnio podpisana zo-
stała też umowę patronacka z  firmą Astor, 
która jest jednym z  liderów na rynku krajo-
wym w obszarach automatyki przemysłowej, 
robotyki i systemów IT. Dzięki tej współpracy 
w  szkole utworzona została Klasa Astora – 
technikum mechatroniczne. 

Jak dodaje dalej dyrektor Praczukowski, 
bardzo istotnym czynnikiem sukcesu szko-
ły jest kadra nauczycielska. Placówka może 
się pochwalić doświadczonymi nauczyciela-
mi przedmiotów zawodowych, absolwentów 
renomowanych uczelni technicznych. Bardzo 
często z  doświadczeniem zawodowym z  prze-
mysłu. Wśród nich są czynni egzaminatorzy 
egzaminów zawodowych. Nauczyciele nie 
poprzestają na zdobytym wykształceniu, ale 
pogłębiają swoją wiedzę na studiach pody-
plomowych, szkoleniach czy kursach zawo-
dowych – zaznacza nasz rozmówca. A  do 
tego, ostatnio w  ramach projektu unijnego 
„Zwiększenie potencjału szkół zawodowych 
na Mazowszu”, Zespół Szkół nr 3 zakupił do-
posażenie pracowni zawodowych na ponad 
milion złotych w sprzęcie i oprogramowaniu. 
To wszystko wpłynęło na unowocześnienie 
bazy dydaktycznej. - Mamy bardzo dobre re-
lacje z ośrodkami egzaminacyjnymi, w których 
zdają nasi uczniowie – wymienia dyrektor. 
Jego zdaniem te wszystkie czynniki tylko 
sprzyjają uzyskaniu dobrych wyników. Jed-
nak główną przyczyną, za którą stoi sukces 
szkoły, są uczniowie. - Zauważamy, że coraz 
więcej absolwentów szkół gimnazjalnych z bar-
dzo dobrymi świadectwami, a nawet ze świa-
dectwami z  wyróżnieniem, trafia do naszego 
technikum. W większości przypadków jesteśmy 
szkołą pierwszego wyboru. Wszak to ich wyni-
ki na egzaminach zawodowych spowodowały, 

że w tym momencie jesteśmy tu gdzie jesteśmy. 
Dlatego staramy się utrzymywać bardzo do-
bre relacje z  gimnazjami w  naszym powiecie. 
Wyjeżdżamy do nich z  lekcjami pokazowymi, 
organizujemy turnieje np. turniej piłki siatko-
wej „Mini Staszic Cup” o  puchar Prezydenta 
Ciechanowa – podkreśla Piotr Praczukowski. 
Jego zdaniem te wszystkie działania w  dłuż-
szej perspektywie czasowej zadecydowały 
o sukcesie. 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Eugeniusz 
Maziński jest zadowolony, że  praca i wysiłki 
szkoły włożone w  proces kształcenia zawo-
dowego zostały docenione i zauważone przez 
organ niezależny. Jego zdaniem, na poprawę 
miejsca w rankingach złożyły się – dobry pro-
ces edukacji i  współpraca z  organem prowa-
dzącym, który pomaga wyposażyć szkolne 
pracownie techniczne w nowoczesne urządze-
nia do nauki zawodu. - To wszystko przynosi 
efekty – zaznacza dyrektor Maziński. Wielolet-
ni pedagog ma także nadzieję w przyszłości na 
dobrą ocenę innych kierunków technicznych 
tej szkoły, czyli Technik Cyfrowych Procesów 
Graficznych i Technik Logistyk. - Intensywnie 
się rozwijamy i osiągniemy sukcesy – podkreśla 
dyrektor. 

Z  kolei dyrektor Zespołu Szkół  Tech-
nicznych Sławomir Kubiński zauważa, że 
jego Technikum wypadło w tym roku trochę 
gorzej, ale w ubiegłym roku zajmowało aż 31 
pozycję na Mazowszu, w tym roku jest to 76 
lokata. Ale już zapowiada, że szkoła tak łatwo 
się nie podda.  - Będziemy pracować jak naj-
lepiej, aby znów znaleźć się na wyższych pozy-
cjach w  kolejnych rankingach – podkreśla S. 
Kubiński. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Sukces ciechanowskich szkół zawodowych

Uczniowie i pedagodzy prezentujący szkołę podczas Tragów Edukacji i Pracy 2015
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W  Komendzie Powiatowej Policji w  Cie-
chanowie, 14 grudnia 2015 r. odbyło się 
przekazanie urządzeń typu AlcoBlow. 

Cztery aparaty do szybkiego badania stanu 
trzeźwości uczestników ruchu drogowego 
wręczył  dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w  Warszawie Dariusz 
Marek Szczygielski. Odebrali j:  Komen-
dant Powiatowy Policji w Ciechanowie mł. 
insp. Grzegorz Grabowski oraz mł. insp. 
Artur Ryfiński Komendant Powiatowy Po-
licji w Mławie.

Jak zapewniła podkom. Jolanta Bym z KPP 
w  Ciechanowie, dzięki nowoczesnym, bardzo 
skutecznym i  praktycznym w  użyciu urządze-
niom służącym do pomiaru stanu trzeźwości, 
funkcjonariusze policji będą dbać o bezpieczeń-
stwo w  ruchu drogowym.  - Urządzenia Alco-
Blow pozwolą na wyeliminowanie z ruchu drogo-
wego nietrzeźwych kierujących, którzy stanowią 
ogromne zagrożenie bezpieczeństwa na drogach. 
Otrzymany sprzęt niewątpliwie ułatwi przepro-
wadzenie kontroli kierowców – dodaje rzecznik 
ciechanowskiej policji.

BTW

W  grudniu, jak Polska długa i  szeroka, or-
ganizacje pozarządowe zapraszają swoich 
członków i  sympatyków na spotkania wigi-
lijne. W Ciechanowie, oddział Towarzystwa 
Walki z  Kalectwem organizuje także taki 
wieczór, który jest jednocześnie integracją 
osób niepełnosprawnych. Uroczysta wigilia 
odbyła się 4 grudnia 2015 roku, w Domu Po-
mocy Społecznej „Kombatant”. 

Blask świec, dekoracje i pięknie nakryte stoły 
tworzyły świąteczną oprawę magicznego wieczo-
ru dla 70 osób. Po oficjalnych życzeniach i  tych 
przekazywanych sobie wzajemnie, zgromadzeni 
wysłuchali koncertu kolęd w wykonaniu młodej, 
uzdolnionej muzycznie artystki Moniki Tańskiej. 
Było czytanie Ewangelii św. Łukasza i najważniej-
szy moment każdej wigilii - dzielenie się opłatkiem. 
Tak było i  tym razem. Uczestnicy przemieszczali 
się z opłatkiem w dłoni i dobrym słowem po całej 
sali, składając sobie życzenia świąteczne i  nowo-
roczne. Wspólne kolędowanie pogłębiło atmosferę 
radości i jedności, a łezki radości nikt nie urywał. 

Dla osób niepełnosprawnych i gości, którzy 
przybyli na spotkanie, Wigilia z TWK to nieza-
pomniane chwile pokazujące wrażliwość, tole-
rancję, zrozumienie, a przede wszystkim miłość 

do drugiego człowieka. Wszyscy życzyli sobie, 
aby takie uczucia towarzyszyły im częściej w co-
dziennych kontaktach międzyludzkich. Zarząd 
stowarzyszenia życzył w  2016 roku wszystkim 
osobom niepełnosprawnych i  tym zgromadzo-
nym w  stowarzyszeniu oraz  wszystkim innym, 
borykającym się z chorobą i niepełnosprawno-
ścią wszystkiego co najlepsze, a najwięcej oczy-
wiście zdrowia. 

Zarząd oddziału TWK w Ciechanowie

Wigilia w Towarzystwie 
Walki z Kalectwem

Dzielnicowy Roku wybrany

Mieszkańcy powiatu ciechanowskiego odda-
li łącznie 1240 głosów, z  tego 23 były nieważne. 
Przez cały listopad mieszkańcy powiatu ciecha-
nowskiego mogli oddawać swoje głosy na wybra-
nego dzielnicowego. Jedynym i  najważniejszym 

elementem oceny wpływającej na wyłonienie naj-
popularniejszego dzielnicowego była opinia spo-
łeczna wyrażona za pomocą anonimowej ankiety 
wrzucanej do skrzynek dostępnych w  różnych 
instytucjach.

Dzielnicowi pełnią bardzo ważną rolę. Są to po-
licjanci, którzy jak nikt znają poszczególne osiedla 
i miejscowości. Często to do nich z różnymi proble-
mami zwracają się mieszkańcy z prośbą o pomoc 
lub poradę. Dzielnicowy to policjant pierwszego 
kontaktu, dbający o poprawę bezpieczeństwa miesz-
kańców w swoim rewirze. Dzielnicowi reagują na 
każdy sygnał, który może doprowadzić do poprawy 
stanu bezpieczeństwa, ale też do ujawniania osób 
naruszających porządek publiczny.

Uroczyste wręczenie tytułów odbędzie się 
jeszcze w styczniu w KKP w Ciechanowie.

Red.

W konkursie wzięło udział 17 dzielnicowych z terenu Ciechanowa oraz gmin powiatu. Największą 
liczbę głosów, aż 437 i tytuł „Najpopularniejszego Dzielnicowego Roku 2015” otrzymał mł. asp. Adam 
Skotnicki – dzielnicowy z rejonu „Śmiecin”, z terenu miasta Ciechanów. Drugie miejsce z liczbą 244 
głosów, zajął st. sierż. Tomasz Pajewski, dzielnicowy z terenu gminy Ojrzeń. Trzecie miejsce przypa-
dło sierż. szt. Dominikowi Jaworskiemu- dzielnicowemu gminy Ciechanów, który otrzymał 152 głosy.

Policjanci otrzymali nowe urządzenie
do badania trzeźwości kierowców
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W  niedzielę 10 stycznia 2016 r. odbył się 
24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Jak co roku do tej wyjątkowej akcji 
włączył się też Ciechanów i  inne miejsco-
wości w  całym powiecie ciechanowskim. 
W regionie udało się zebrać ponad 88 tys. 
zł, tylko w samym Ciechanowie 72 tys. zł.  

Grupa 390 wolontariuszy wyruszyła na 
ulice miasta i  mimo zimowego chłodu dziel-
nie zbierało datki od mieszkańców. Byli oni 
widoczni także w  Glinojecku czy Grudusku, 
gdzie odbywały się spotkania, koncerty i zbiór-
ki funduszy. W całym powiecie zebrana kwota 
zapewnie przewyższy 90 tys. zł, gdyż licytacje 
i aukcje jeszcze trwają.  

Sztab akcji 10 stycznia przygotował dla 
mieszkańców Ciechanowa i okolic wiele propo-
zycji. Były to, m.in.: deblowy turniej tenisowy, 
bieg „Policz się z  cukrzycą”, alejkami parku J. 
Dąbrowskiego, spektakl „Nadzieja-Odwaga-Mi-

łość” w sali kinowej CKiSz, przygotowany przez 
uczniów i pedagogów z STO,  „WOŚP-owy tur-
niej szachowy” w STO przy ul. Wyspiańskiego, 
koncert słuchaczy Szkoły Muzycznej Skoczylas 
w  hotelu Baron, koncert przygotowany przez 
Wojtka Gęsickiego  – „Scena Retro” w   restau-
racji Retro oraz koncert Finałowy w  Fabryce 
Kultury Zgrzyt, gdzie zagrały zespoły: Ekipa 
Remontowa, Petrified KARMA, Suczysty, P.N.G 

(Persona Non Grata, jednoosobowy projekt mu-
zyczny Sebastiana Smolińskiego) i JOSY.

Do akcji, jak każdego roku, włączyły się 
służby mundurowe - straż pożarna i  policja, 
które zaangażowały się w zapewnienie porząd-
ku podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Po-
mocy. W mieście i na terenie powiatu, na szczę-
ście nie odnotowano żadnych incydentów. 

Dodatkowo, policjanci informowali senio-
rów o  zagrożeniach płynących z  oszustw na 
tzw. „wnuczka”, „krewnego”, „policjanta” itp. 
Policjanci informowali osoby starsze, zainte-
resowane przekazaniem pieniędzy na Wielką 
Orkiestrę o tym, jak powinien wyglądać funk-
cjonariusz WOŚP (identyfikator, prawidłowe 
banderole na puszce), aby w trakcie zbiórki nie 
doszło do oszustw bądź wyłudzeń pieniędzy. 
Funkcjonariusze zadbali również o bezpieczną 
asystę podczas konwojów zebranych pieniędzy.

Dużym zaangażowaniem w  organizację 
imprezy w  Ciechanowie wykazał się niestru-
dzony Waldek Nowakowski, który jest także 

członkiem „pokojowego patrolu” na festiwalu 
Woodstok, którego organizatorem jest funda-
cja Jurka Owsiaka. 

W Glinojecku finał akcji organizował Miej-
sko - Gminny Ośrodek Kultury. Tam zebrano 
ponad 12 tys. zł. Jak zapewnia Wojtek Bruź-
dziński, aukcje wystawionych przez mieszkań-
ców przedmiotów jeszcze trwają, a więc kwota 
się zwiększy. Podczas imprezy w  miejscowym 
MGOKu, wystąpiły zespoły: DX i Belial, odbył 
się pokaz walk aikido oraz występy artystyczne 
dzieci i młodzieży. Ciekawostką dnia był prze-
lot helikopterem, oczywiście licytowany. 

W  Grudusku akcję organizował dyrektor 
GOK-u Marek Szpakut. W całej gminie zebra-
no 3.100 zł. Na scenie wystąpił zespół Malita 
z  gminy Grudusk, prezentowały się zespoły 
taneczne działające przy domu kultury. Licy-
towano wiele przedmiotów, m.in. prace wyko-
nane przez dzieci z koła plastycznego. Wieczór 
zakończyło światełko do nieba.

Barbara Tokarska-Wójciak

Kolejny Finał WOŚP znów rekordowy

Wolontariuszki, mimo chłodnego dnia z ogromnym 
zaangażowaniem zbierały pieniądze na ratowanie dzieci 

i pomoc seniorom

Orkiestrowy korowód był widoczny na ulicach Ciechanowa

Stanisław Osiecki – znany i  uznany malarz, otworzył w  niedzielę  
20 grudnia 2015 roku, w Galerii Domu Darmstad, mieszczącej się 
w Płockim Ośrodku Kultury wystawę swoich prac z cyklu zatytuło-
wanego „Polska zima”. Na wystawie zaprezentowane zostały prace 
olejne oraz akwarele, w których specjalizuje się ciechanowski arty-
sta, przedstawiające uroki „prawdziwej” polskiej zimy. 

Kiedy otwierano tę wystawę, goście wernisażu komentowali, że praw-
dziwą zimę można już zobaczyć tylko na obrazach. Kilka dni później ta 
pora roku, jakby wezwana do tablicy,  dała o sobie znać i „przycisnęła” nieco.

Wernisaż ciechanowskiego artysty zapoczątkował Wigilię Miejską 
w Płocku przy ul. Stary Rynek, na którą przybyły całe rodziny oraz środo-
wisko artystyczne Płocka. Życzenia zebranym złożył m.in. biskup płocki 
ks. Piotr Libera. Miłośnicy malarstwa zimowe scenerie mogli oglądać do 
połowy stycznia. 

BTW

Zimowe pejzaże na obrazach Stanisława Osieckiego
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