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Budżet powiatu na 2014 rok uchwalony!
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Sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego, podczas której uchwalono ten ważny dla powiatu
dokument odbyła się 30 grudnia 2013 roku,
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego
w Ciechanowie. Była to jedna z najważniejszych sesji w roku, na której radni zdecydowali
o wydatkach na ważne inwestycje, utrzymanie
jednostek powiatowych i inne zadania. Budżet
został przyjęty 16 głosami – za, przy 4 wstrzymujących się (w głosowaniu brało udział 20
radnych), nie było głosów przeciwnych.
Budżet na 2014 rok zamyka się w dochodach kwotą 115.323.767 zł., natomiast
po stronie wydatków kwotą 113.874.267 zł.
i jest budżetem nadwyżkowym. Jest wyższy
o prawie 25 mln zł. od projektu budżetu na
2013 rok. Utworzona nadwyżka zostanie
przeznaczona na zobowiązania wobec banków i na spłatę rat kapitałowych.
Jednym ze znaczących elementów budżetu powiatu na przyszły rok są środki na
realizację projektów unijnych, których ter-

Budżet powiatu ciechanowskiego na 2014 rok będzie największym w historii samorządu
min realizacji planowany jest na 2014 rok
i lata następne. Łączna wartość projektów, jakie będzie realizował powiat wynosi 21 mln
zł. Na inwestycje (w tym modernizację dróg

10

Adres: Starostwo Powiatowe
06-400 Ciechanów
ul. 17 Stycznia 7
tel: 23 673 26 02
fax: 23 672 29 45
Można do nas napisać:
starostwo@ciechanow.powiat.pl
b.tokarska@ciechanow.powiat.pl

Rada Programowa:
Sławomir Morawski
Joanna Marzena Pszczółkowska
Zbigniew Ptasiewicz
Redaguje:
Barbara Tokarska-Wójciak
Skład, łamanie, druk:

06-400 Ciechanów ul. Płońska 61
tel. 502 11 44 11
e-mail: pexet@pexet.pl
www.pexet.pl

Więcej o budżecie na str. 3-4

Gala Noworoczna
z sukcesem

GAZETA SAMORZĄDOWA
POWIATU
CIECHANOWSKIEGO

Wydawca:
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego

i remont dawnego budynku Polonii) powiat
wyda 10.5 mln zł.

LZA Ciechanów, to mistrzowie w swoim gatunku, ich występ
na scenie wzbudził radość i zachwyt

Koncert Noworoczny, promujący dorobek kulturalny powiatu ciechanowskiego w minionym roku oraz zbiórka pieniędzy na Fundusz
„Sztuka Młodych” odbyły się w drugą sobotę nowego roku (11 stycznia br.) w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki
w Ciechanowie. Był to już XXIV Koncert Noworoczny i zapisał się,
jako jeden z najlepszych w historii tej imprezy. Można było zauważyć wielkie zaangażowanie i talent artystów oraz rozmach, z jakim
przygotowano widowisko. Patronem Honorowym wydarzenia był
Starosta Ciechanowski Sławomir Morawski.
Więcej str. 9-10

To już 22. finał
Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Największa orkiestra na świecie - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 12 stycznia br. w całej Polsce. Grała też
w Ciechanowie, gdzie do akcji włączyły się setki osób – wolontariuszy, muzyków, pracowników instytucji kultury, stowarzyszeń. A udało się zebrać 63 tys. zł.
Więcej str. 9

Sztab akcji WOŚP
WOŚP, działający przy Powiatowym Centrum Kultury
i Sztuki spisał się na medal, przygotowując na Finał wiele atrakcji

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski, na wniosek Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej odznaczył 27 grudnia 2013 r. dyrektor Muzeum Szlachty
Mazowieckiej w Ciechanowie Hannę Długoszewską - Nadratowską brązowym medalem Gloria Artis – za zasługi dla
kultury polskiej. Medal wręczyli wiceminister zdrowia Aleksander Sopliński i radna Sejmiku Wojewódzkiego Wiesława
Krawczyk. Pracownicy Muzeum Szlachty Mazowieckiej:
Ewa Walczak, Anna Żukowska, Elżbieta Długołęcka, Piotr
Banasiak, Jarosław Wałaszyk otrzymali medale „Zasłużony dla
kultury polskiej”. Zwieńczeniem uroczystości w Muzeum był
koncert świąteczno-noworoczny.

Ciechanowscy wolontariusze: Ilona Kowalska, Stowarzyszenie Psychoart, Społeczne Towarzystwo
Oświatowe oraz Gimnazjum nr 3
otrzymali od prezydenta Ciechanowa Waldemara Wardzińskiego
podziękowania za „wkład w organizowanie życia publicznego
miasta”. Uroczystość odbyła się
5 stycznia, się podczas koncertu
noworocznego.

Foto: dzięki uprzejmości portalu
CiechanowInaczej
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Ciechanowscy nagrodzeni wolontariusze.

Andrzej Szwejkowski został Ciechanowianinem Roku 2013. Prezes Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie jest tym samym laureatem nagrody im. Franciszka Rajkowskiego, przyznawanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej. Wręczenie nagrody, którą jest statuetka wawrzynu
odbyła się 25 stycznia br. w Muzeum
Szlachty Mazowieckiej. Prezes Andrzej Szwejkowski to znany nie
tylko w Ciechanowie społecznik
i mecenas kultury wspierający wiele
instytucji i inicjatyw kulturalnych.

Odznaczeni pracownicy ciechanowskiego Muzeum

A. Szwejkowski podczas obchodów rocznicy bitwy pod Rydzewem, 5 maja 2013 r. w swoim
zabytkowym samochodzie

Na budynek przy Orylskiej nie ma chętnych
Nie powiódł się kolejny już, publiczny przetarg ustny nieograniczony na zbycie budynku przy
ul. Oryskiej 16 w Ciechanowie. Do przetargu nikt się nie zgłosił. I choć cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 630.178 zł. (to 50 proc. ceny wywoławczej ustalonej przy pierwszym przetargu), na nieruchomość nie było amatorów.
Warto dodać, iż budynek przy ul Orylskiej 16
był kiedyś w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji z s. w Radomiu. 24 kwietnia 2012
roku został przejęty do zasobu przez Skarb Państwa
- Starostę Ciechanowskiego. Decyzją Starosty, na
wniosek Zarządcy został wygaszony trwały zarząd
na nieruchomości.

Jest to nieruchomość położona przy ul. Orylskiej,
składająca się z: budynku administracyjnego o pow.
użytkowej 908,7 m2; dwukondygnacyjnego budynku
biurowo-warsztatowego i budynku garażowego Stacji
Obsługi Transportu, o łącznej powierzchni 517,8 m2;
budynku tzw. świetlicy o pow. 64,5 m2; oraz działki
o pow. 0,1474 ha, na której znajdują się budynki.

O znaczeniu szczepień

Niestety nieruchomość w tej chwili w złym
stanie technicznym, wszystkie budynki wymagają
kapitalnego remontu.
Przypomnijmy, że Komenda Wojewódzka Policji z s. w Radomiu złożyła wniosek (9 sierpnia
2010 roku) o wygaszenie prawa trwałego zarządu
z uwagi na zły stan techniczny budynków. Wydziały, które znajdowały się w tym obiekcie zostały
przeniesione w inne miejsce, a Stację Obsługi Pojazdów zlikwidowano.
9 lipca 2010 roku, na wygaszenie trwałego zarządu na nieruchomości, a później na jego sprzedaż zgodę wyraził Wojewoda Mazowiecki.
Nieruchomość była w posiadaniu Komendy
Wojewódzkiej MO w Ciechanowie od 1975 roku.
BTW

W styczniu 2014 roku - w 20 polskich miastach startuje kampania medialna pod hasłem „Zaszczep w sobie chęć szczepienia”, której celem jest promocja szczepień ochronnych oraz podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym. Inicjatorem kampanii
jest Główny Inspektorat Sanitarny. W Polsce szczepienia ochronne wykonywane są w oparciu o ustawę z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2013 r. poz. 947).
Program Szczepień Ochronnych zawiera listę szczepień obowiązkowych
(bezpłatnych) oraz zalecanych (płatnych) i jest aktualizowany każdego
roku. Szczepienia obowiązkowe są prowadzone zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19 roku życia oraz
u osób narażonych w sposób szczególny na zakażenie (personelu medycznego,
opiekunów, nauczycieli, osób dorosłych w celu uodpornienia, kobiet w wieku
rozrodczym, osób przewlekle chorych i starszych oraz osób podróżujących za
granicę). Nie zaszczepienie zdrowego dziecka naraża je na zachorowania na
groźne choroby oraz niesie za sobą możliwość wystąpienia skutków ubocznych
ciężkich chorób zakaźnych.
Więcej informacji na temat szczepień, znajdą Państwo na stronie:
szczepienia.gis.gov.pl
www.szczepienia.pzh.gov.pl
PSSE Ciechanów

www.ciechanow.powiat.pl
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Obradowali radni powiatu ciechanowskiego
Ostatnia w roku kalendarzowym,
a XXVIII w IV kadencji - sesja Rady
Powiatu Ciechanowskiego odbyła się
30 grudnia 2013 roku w sali konferencyjnej
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Była
to jedna z najważniejszych sesji w roku, podczas której radni głosowali nad przyjęciem budżetu na przyszły rok. A przyjęli go 16 głosami
– za, przy 4 wstrzymujących się (w głosowaniu brało udział 20 radnych), nie było głosów
przeciwnych.
Budżet na 2014 rok zamyka się w dochodach kwotą 115.323.767 zł., natomiast po
stronie wydatków kwotą 113.874.267 zł. i jest
budżetem nadwyżkowym. Jest wyższy o prawie 25 mln zł. od projektu budżetu na 2013
rok. Utworzona nadwyżka zostanie przeznaczona na zobowiązania wobec banków i na
spłatę rat kapitałowych.
Jak zaznaczył podczas wystąpienia starosta Sławomir Morawski – aktualne wskaźniki przyjęte do projektu budżetu powiatu ciechanowskiego na 2014 rok, źródła
dochodów, wydatki „sztywne”, które powiat
ma obowiązek zapewnić jednostkom, nie
dają możliwości kontynuowania inwestycji
w takim tempie, jak w ostatnich latach budżetowych. Nie mniej jednak planowane
w projekcie inwestycje stanowią prawie 10
proc. wydatków, tj. ponad 10.5 mln zł.
Jednym ze znaczących elementów budżetu
powiatu na przyszły rok są środki na realizację

Tym razem zostali nagrodzeni sportowcy - kolarze

i Socjalno-Bytowej Specjalnego Ośrodka Szkole) zmiany uchwały budżetowej powiatu
no-Wychowawczego, który będzie zakończony ciechanowskiego na 2013 rok.
w 2014 roku, projekt eIntegracja – PrzeciwMiłym akcentem grudniowej sesji było
działanie wykluczeniu cyfrowemu w Powie- wręczenie nagród wyróżniającym się sporcie Ciechanowskim, który będzie realizowany towcom Kolarskiego Klubu Sportowego
w latach 2013-2015. Łączna wartość projektów, Ciechanów – medalistom Mistrzostw Polski
jakie będzie realizował powiat wynosi 21 mln zł. juniorów młodszych w kolarstwie szosowym
Starosta dodał też, że tak jak we wszyst- i Finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodziekich samorządach powiatowych budżet uza- ży na torze: Danielowi Staniszewskiemu,
leżniony jest od środków pozyskanych
z zewnątrz. Podkreślił, że Zarząd dołoży
wszelkich starań, aby
dodatkowe środki pozyskać dla powiatu.
Podczas sesji, radni
jednomyślnie przyjęli
uchwały w sprawach:
a)
zatwierdzenia
rocznych planów pracy
komisji stałych Rady Powiatu Ciechanowskiego
na 2014 rok,
b) przyjęcia programu
W sesji wzięli udział: radni powiatu, władze powiatu,
zdrowotnego pn. „Edukadyrektorzy jednostek powiatowych, kierownicy wydziacja przyszłych rodziców
łów Starostwa Powiatowego, przedstawiciele innych
w Szkole Rodzenia”,
samorządów, służb i inspekcji oraz lokalne media
c)
uchwalenia
Starosta S. Morawski prezentuje założenia
Powiatowego programu Karolowi Szczepańskiemu, Adamowi Smobudżetu powiatu
ochrony środowiska dla Po- lińskiemu i Grzegorzowi Szopie.
projektów unijnych, których termin re- wiatu ciechanowskiego na lata 2013 – 2016
Podczas sesji, z informacjami o pracy saalizacji planowany jest na 2014 rok i lata z perspektywą do roku 2020,
morządu województwa mazowieckiego wynastępne. Należą do nich projekty: Poprawa
d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finan- stąpili radni Sejmiku – Wiesława Krawczyk
Stanu Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej sowej powiatu ciechanowskiego,
i Benedykt Pszczółkowski. Na zakończenie

www.ciechanow.powiat.pl

PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO
nie zabrakło życzeń noworocznych od starosty, przewodniczącego Rady Powiatu oraz
zaproszonych gości.

Mulda, która zdaniem jednych mieszkańców
jest przeszkodą w jeździe tą ulicą, dla innych
jest progiem zwalniającym – dodał kierownik.

Interpelacje
i zapytania
Radny Stanisław Kęsik
zwrócił się do radnych powiatowych i wojewódzkich o spowodowanie, aby poranny pociąg przyjeżdżąjący do stolicy
o 7.32, zatrzymywał się na przystanku Ciechanów Przemysłowy. Podróżuje nim do pracy
wielu mieszkańców miasta,
w tym mieszkańcy osiedla
40-lecia. Pociąg jest przyspieszony i nie zatrzymuje się na
mniejszych stacjach. Tylko
interwencja ze strony władz
powiatowych i wojewódzkich
w spółce kolejowej może spowodować, że stacja przemysłowa znajdzie się w rozkładzie jazdy tego składu.
Radny Wiesław Balcerzak pytał o terminy realizacji projektów eIntegracja oraz Doskonalenie – szansą na rozwój, a radny Marek
Marcinkowski zwrócił się z pytaniem o termin
remontu ul. Fabrycznej w Glinojecku. Radny
Stanisław Tyszkiewicz odniósł się natomiast
do doniesień prasowych o „nepotyźmie”
w Starostwie.
Odpowiadając na interpelacje wicestarosta
Andrzej Pawłowski poinformował, że projekty
są realizowane i nie są zagrożone. W przypadku projektu eIntegracja, odbyło się już spotkanie inaugurujące w Starostwie Powiatowym,
a z początkiem nowego roku rozpocznie się
cykl spotkań z mieszkańcami powiatu, w poszczególnych miejscowościach, gdzie podane
zostaną szczegóły jego realizacji i zasady naboru. Wicestarosta zaznaczył, odpowiadając jednocześnie na pytanie, że dzięki realizacji projektu mieszkańcy będę mieli dostęp do Internetu
szerokopasmowego. W przypadku drugiego
projektu Doskonalenie szansą na rozwój, zmieniony został jego harmonogram, ale jest realizowany i niebawem rozpoczną się konsultacje
w szkołach, dla których ustalono nowe terminy spotkań. Odpowiedź na interpelację radnego S. Tyszkiewicza zostanie udzielona na
piśmie.
Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg
Józef Borkowski odpowiadając na interpelację radnego M. Marcinkowskiego poinformował, iż w planach na 2014 rok nie
ma remontu ul. Fabrycznej w Glinojecku, ale jeśli w ciągu roku uda się pozyskać
środki, to sytuacja ta może się zmienić.

www.ciechanow.powiat.pl

Radni składają interpelacje i zapytania

O budżecie 2014 roku
Starosta podsumowując temat
przed obiektywem kamery stacji
CiechTivi poinformował, że nigdy
w historii powiatu nie było tak wysokiego budżetu. - W 2010 roku mieliśmy budżet opiewający na blisko 115
mln zł., ale budżet tegoroczny jest rekordowy. Zawiera środki na realizację projektów unijnych tzw. twardych
i miękkich, czyli inwestycje drogowe
i budowlane oraz inwestycje w kapitał
ludzki – podkreślił starosta. - Część
zadań to inwestycje drogowe, także
te współfinansowane przez gminy
powiatu, ale również dokończenie
rozbudowy Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego i rozpoczęcie remontu dawnego hotelu Polonia
- dodał szef Zarządu Powiatu.
Najwięcej w 2014 roku pochłonie
oświata i wychowanie – 31.202.511
zł., w tym: szkoły specjalne 1.848.868. zł., licea ogólnokształcące
– 12.426.922 zł., szkoły zawodowe –
11.365.624 zł., szkoły zawodowe specjale – 1.486.849 zł. Centrum Kształcenia Ustawicznego – 1.138.902 zł.;
Drugą pozycją pod względem skali
wydatków jest pomoc społeczna, na
którą zaplanowano – 13.453.381 zł.,
w tym: Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza Wielofunkcyjna w Gołotczyźnie – 2.286.785 zł., dwa domy pomocy

społecznej – 9.731.549 zł., Ośrodek
Wsparcia w Ciechanowie - 340.704
zł., rodziny zastępcze – 1.896.570 zł.,
PCPR – 836.224 zł., Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - 102.500 zł.; Specjalny
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy – 2.274.860 zł., Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1.242.500 zł.
Zespół Placówek Oświatowych w Ciechanowie
i internat w Zespole Szkół
nr 2 – 1.791.767 zł., Szkolne
Schronisko Młodzieżowe
(działające w ramach Zespołu Placówek Oświatowych) – 84.258 zł.; Powiatowy Urząd Pracy – 2.530.455
zł.; Na działania Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone zostaną 4.782.170
zł., obronę cywilną 900 zł., na zarządzanie kryzysowe 6.650 zł.; Na działalność powiatowych jednostek kultury – Powiatowego Centrum Kultury
i Sztuki - 991.229 zł., oraz Powiatowej
Biblioteki Publicznej 790.195 zł.
Wydatki na inwestycje drogowe to
kwota 1.735.000 zł., w tym remonty
i modernizacje dróg – Grudusk - Łysakowo, Włosty - Szulmierz, Ojrzeń
- Grabówiec, Sulerzyż – Chotum,
Opinogóra – Pałuki - Nieradowo, Gołotczyzna - Zawady II etap, Ciechanów - Kargoszyn - budowa kanalizacji
deszczowej od pętli miejskiej do miejscowości Kargoszyn II etap, opracowanie dokumentacji drogi Wróblewo Pajewo - Gołymin oraz dokumentacji
drogi Sońsk - Gąsocin, a także opracowanie dokumentacji na budowę wiaty
na sprzet drogowy w PZD.
Należy dodać, że realizacja inwestycji drogowych w znacznym stopniu
uzależniona będzie od pozyskania
środków zewnętrznych. W ubiegłych
latach takie działania przynosiły efekty, miejmy nadzieję, że w tym roku
będzie podobnie.
Niebagatelną kwotę 22.026.612 zł.
wyda powiat na programy finansowane
z budżetu Unii Europejskiej.
Barbara Tokarska-Wójciak

PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

Odkłamywanie historii – ciechanowska konferencja IPNu
Długo oczekiwana konferencja naukowa, poświęcona polskiemu podziemiu po II wojnie światowej oraz działaniom Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Ciechanowie
odbyła się 9 stycznia 2014 r. w Ciechanowie.
Konferencja nosiła tytuł: „POWIAT
CIECHANÓW W PIERWSZEJ DEKADZIE
RZĄDÓW KOMUNISTYCZNYCH”. Jej organizatorami byli: dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
w Warszawie oraz rektor Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Ciechanowie. Słowa
podziękowania, za zaangażowanie w organizację sesji padły też pod adresem wicestarosty Andrzeja Pawłowskiego, który wspólnie
z dr Krzysztofem Kacprzakiem przekonali
IPN do zajęcia się tamatem.
W konferencji wzięli udział przedstawiciele środowisk naukowych Ciechanowa,
parlamentu, władz samorządowych, w tym
władze powiatowe, członkowie rodzin żołnierzy podziemia (choć było ich niewielu, to
była to znacząca obecność), garstka młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i studentów
oraz media,
się
a, które żywo zainteresowały
zaint
tym tematem.
tematem
m.

eca tego typu konferenwieca
zyświ
Jaki cel przyś
łprowadzący spotkanie
wspó
ówi
cjom? - mówi
ski z Instytutu PaKrajew
ierz
- doktor Kazim
owej:
mięci Narod
„Trudno będzie budować w przyszłości wielkie monografie, dotyczące okresu PRLu, Polski Ludowej, jeśli będziemy posługiwać się
dokumentami szczebla centralnego. Z dokumentów na szczeblu gminy, czy powiatu
wyłania się zupełnie inny obraz, niż to wynika z bardzo przekłamanych, poddanych
zabiegom kosmetycznym dokumentów,
papierów ministerstwa bezpieczeństwa czy
władz partyjnych. Dlatego IPN organizuje
takie konferencje w poszczególnych powiatach, podczas których można uzyskać
bardo ciekawe informacje pochodzące od
samych mieszkańców badanego terenu.

Podczas spotkania w Ciechanowie, jedna
z mieszkanek zapytała historyków z Warszawy o informacje dotyczące pokazowego
procesu nad żołnierzami podziemia w kinie
Nysa w Ciechanowie (dawne kino, dzisiaj
już nie istniej). O tym wydarzeniu mówi się
w domu pani, która zabrała głos, nie ma jednak nic na ten temat w książkach czy wydawnictwach na temat podziemia niepodległościowego.
Zarówno Kazimierz Krajewski, jak i Jacek
Pawłowicz z IPN zgodnie przyznali, że dzięki takim sygnałom będzie można odtworzyć
jeszcze wiele wątków z tego trudnego okresu
historii.
Warto dodać, że w konferencji wzięli
udział członkowie rodzin zamordowanych
lub prześladowanych żołnierzy podziemia.
Wprawdzie nie zabierali oni głosu, ale mają
dużą wiedzę na temat represji stosowanych
na ich dziadkach, wujkach, stryjach i chętnie
ssię wypowiadają na ten temat.

Członkowie rodzin przez cale dziesięciolecia nie mogli mówić o bohaterstwie swoich ojców, dziadków,
kuzynów, braci. Groziły im za to represje ze strony
władz

Ciekawym zagadnieniem podjętym
podczas sesji była postawa duchowieństwa
w czasie prześladowań powojennych. Jak
powiedział dr doc. Leszek Zygner, referujący temat prześladowanie księży nie dotyczyło tylko powiatu ciechanowskiego, ale
i sąsiednich powiatów, a nawet całej diecezji. - W tym trudnym okresie pozytywnych

postaw kapłanów było bardzo dużo. Wielu
księży wykazało się heroizmem. Był mocno
działający ruch podziemia, a księża w różny sposób starali się tym ludziom pomagać
– podkreślił rektor PWSZ. Docent zaznaczył

Może dzięki takim spotkaniom uda się wyjaśnić
i opisać wiele zdarzeń, o których mówi się do dzisiaj, a które nigdy nie zostały udokumentowane

To siódmy powiat, w którym odbyła się
konferencja o tematyce żołnierzy wyklętych.
Jest to swoiste odkłamywanie historii, bowiem
poprzez bezpośrednie kontakty z ludźmi, którzy
albo pamiętają jeszcze tamten okres, lub znają
go z opowieści rodziców czy dziadków, można ustalić wiele faktów, bo na takich opiera się
prawdziwa historia.
Sesję naukową otworzyli i prowadzili doc. dr Leszek Zygner rektor PWSZ i dr Kazimierz Krajewski z IPN w Warszawie.
W programie znalazły się referaty: „Podziemie niepodległościowe w powiecie ciechanowskim po 1944 r.” – dr Krzysztof Kacprzak; pod
nieobecność dr Tomasza Łabuszewskiego referat o obozie przesyłowym NKWD, który znajdował się w rejonie ulic Jesionowej i 17 Stycznia
w Ciechanowie przedstawił Jacek Pawłowicz
z Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej
IPN w Warszawie; „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Ciechanowie
1945-1956 (ludzie i struktury)” – dr Mariusz
Bechta, „Kościół katolicki w pierwszej dekadzie rządów komunistycznych w powiecie ciechanowskim” – doc. dr Leszek Zygner;
„Działalność PSL w powiecie ciechanowskim” – dr Mariusz Żuławnik; „Działalność
PPR-PZPR w powiecie ciechanowskim” – dr
Waldemar Brenda; „Lista strat osobowych
powiatu ciechanowskiego w latach 19441956” – dr Kazimierz Krajewski. Dodatkowo
z krótką informacją o błędach w ciechanowskich kartach historii mówił Janusz Witczak
z jednego z portali internetowych.

również, że byli wśród kapłanów i tacy,
którzy podejmowali świadomie współpracę
z UB. Rektor podał kilka nazwisk, zarówno
księży z plusem, jak i minusem, tych którzy
wspierali podziemie i tych, którzy zdradzili
i donosili do bezpieki.

Jacek Pawłowicz z IPN prezentuje jeden
z tematów sesji

Nie sposób w krótkim artykule opisać
ws
wszystkie zagadnienienia podjęte podczas
wy
wystąpień historyków. Dobrą wiadomością
jes
jest planowane wydanie publikacji, która będz
dzie pokłosiem tej sesji naukowej. Być może
ks
książka, wzbogacona o fotografie dokumentów
tów, planów, map i bohaterów zostanie wydana już w końcu 2014 roku, lub najpóźniej na
po
początku roku 2015.
Na zakończenie konferencji otwarta zosta
stała wystawa, przygotowana przez Oddział
In
Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
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upamiętniającą bestialsko zamordowanych - na budynku przy ul. 11 Pułku
Ułanów Legionowych, gdzie po wojnie
mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Ciechanowie.
Znicze zapaliła grupa ciechanowian
i goście z GRH XVI Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego „Mazowsze-Orzeł tęcza” z Ostrołęki.

Wystawa powinna być obowiązkową dla nauczycieli historii i młodzieży ciechanowskich szkół
Czy powinniśmy stosować

pt. „W objęciach Wielkiego Brata. Sowieci
w Polsce 1944-1993”. Ta niezwykle ciekawa
ekspozycja dostępna jest w holu uczelni przy
ul. Narutowicza, na I piętrze. Warto się na nią
wybrać! Apel kieruję szczególnie do nauczycieli, młodzieży szkolnej, a dla studentów
uczelni, gdzie jest ona prezentowana taka
wystawa powinna
winna być obowiązkową.
obowiązk

ch
Na jednej z plansz wystawienniczy
rono
moc
k
wystawy widnieje wizerune
a dzienześmianego Józefa Stalina. Grup
arzewyd
ała
nikarzy, która dokumentow
, że
lała
kreś
nie dla mediów zgodnie pod
ym
któr
na
nie dało się zrobić zdjęcia,
tego
iech
nie widniałby szyderczy uśm
wielkiego kata.

Na początku grudnia w Ciechanowie, w ramach cyklu „Studium Dobrych
Myśli” odbyła się prezentacja roboczej
wersji filmu Jerzego Zalewskiego o Mieczysławie Dziemieszkiewiczu „Historia
Roja”. Prezentacja zorganizowana przez
tygodnik Extra Ciechanów i właściciela miejscowego browaru miała miejsce
w auli wydziału zdrowia PWSZ przy
ul. Wojska Polskiego. Film jest artystycznym, fabularnym spojrzeniem reżysera
na tragiczne, powojenne wydarzenia,
które rozegrały się na ziemi ciechanowskiej z udziałem żołnierzy, którzy przez
kilka lat działali w lasach, dokonywali
spektakularnych akcji, m.in. eliminując „utrwalaczy władzy ludowej”, a na
koniec tragiczną śmierć głównego bohatera i jego kompana. Jak bardzo interesuje mieszkańców tego regionu tematyka podziemia niepodległościowego
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świadczy ilość osób, które przyszły obejrzeć film i wzięły udział w bardzo ożywionej, w wielu momentach dyskusji.
W końcu film dotyczy wydarzeń z udziałem ich bliskich i dalszych krewnych.
W czasie dyskusji, z auli padały zarzuty, że w filmie zawarte zostały brutalne
sceny, nieobyczajne wątki, przedstawiające naszych żołnierzy podziemia
w nie najlepszym świetle i nieprawdziwe fakty. Innymi słowy, jedni film potępili w całości, inni go wychwalili pod
niebiosa. Reżyser tłumaczył produkcję
tym, że jest to film fabularny, a więc
wątek może zostać przedstawiony według wizji reżysera, i że nie jest to film
dokumentalny, gdzie fakty muszą być
przytoczone zgodnie z prawdą historyczną. Film „Historia Roja”, w porównaniu z jego pierwotną wersją został
i tak już skrócony o 30 minut. Nie ma
jeszcze ostatecznej wersji tej produkcji.
Miejmy nadzieję, że w gdy ona powstanie będziemy mogli ją zobaczyć już na
dużym ekranie.

cenzurę prewencyjną?
Podczas prezentacji filmu „Historia Roja” pojawiły się opinie
o brutalności scen filmowych i wulgarnym zachowaniu „leśnych żołnierzy”. Wiele osób zastanawiało
się, czy takie sceny powinny być
pokazywane w filmie?
Jakiś czas temu wątek ten stał
się tematem mojej rozmowy z kolegami dziennikarzami z lokalnych
mediów. Jakoś wszyscy byliśmy
zgodni, że nie wolno cenzurować
filmu fabularnego, tylko dlatego,
że ktoś poczuł się urażony zachowaniem „chłopaków z podziemia”.
Cenzura prewencyjna nie powinna
mieć miejsca, bo to widz filmowy
ma prawo do oceny produkcji.
Ponadto, trudno uniknąć takich
scen (bo zapewne miały one miejsce), gdyż dotyczyły młodych ludzi, często dopiero dorastających.
Ukrywając się przez wiele lat „po

Warto dodać, że postać Mieczysława Dziemieszkiewicza „Roja”, gra
w filmie syn reżysera Krzysztof Zalewski – młody, utalentowany muzyk,
znany dosyć dobrze z telewizyjnego
programu Idol, który wygrał przed kilkoma laty.

lasach”,

poza

spektakularnymi

akcjami

eliminującymi

działa-

czy „władzy ludowej”, chroniącymi miejscową ludność, mieli też
chwile słabości, zwykłych ludzkich
słabości. Jeśli czasem przesadzili
z alkoholem, czy moralnością, to
tak pewnie było podczas tej tułaczki w oczekiwaniu na niepodległość
Polski.

Przed grudniowym spotkaniem nie
zapomniano o innych ofiarach mordu UB, zapalając znicze pod tablicą

Barbara Tokarska-Wójciak
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Nowa droga do Sulerzyża
Blisko 3 kilometrowy odcinek drogi powiatowej z Ościsłowa do Sulerzyża, położonej
na terenie gminy Glinojeck został oficjalnie
oddany do użytku 16 grudnia 2013 roku.
Tym samym zakończona została największa
inwestycja ubiegłego roku na drogach powiatowych. Powiat ciechanowski modernizował
ten fragment drogi (modernizacja kosztowała
2 649 900 zł.) w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (50 proc.),
ze wsparciem finansowym miasta i gminy Glinojeck (400 tys. zł.) oraz udziałem własnych
środków budżetowych.
Prace wykonała, wyłoniona w drodze przetargu firma Wapnopol z Glinojecka. Nadzorował je
Powiatowy Zarząd Dróg, który zajmuje się utrzymaniem dróg powiatowych.
Remont objął: gruntowną przebudowę nawierzchni drogi, wraz z wymianą jej podbudowy,
budowę chodników w Ościsłowie (w kierunku wsi
Sulerzyż) i samym Sulerzyżu, budowę nowych zatok autobusowych, wykonanie zjazdów na posesje, uporządkowanie zieleni, wzmocnienie poboczy, oznakowania poziome i pionowe.
Modernizacja objęła odcinek trasy do kościoła w Sulerzyżu. Do remontu został jeszcze drugi
fragment drogi z Sulerzyża do Chotumia. - Na to
zadanie powiat będzie chciał pozyskać inne środki zewnętrzne, a gdy to się nie uda, wyremontujemy drogę ze środków własnych – zapowiedział
w Sulerzyżu starosta Morawski. Dodajmy, iż
w tym roku nie uzyskaliśmy wsparcia w ramach
NPPDL, choć nasz wniosek został oceniony pozytywnie; wparcie otrzyma zaledwie kilkanaście
samorządów z całego Mazowsza.
Na uroczyste otwarcie drogi przyjechali radni powiatowi, członkowie Zarządu Powiatu, starosta Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej
Pawłowski, burmistrz miasta i gminy Glinojeck
Waldemar Godlewski, przedstawicielki wojewody
mazowieckiego nadzorujące projekt, wykonawca robót, nadzór budowlany, radni z gminy Glinojeck, sołtysi pobliskich miejscowości, media.
A nową drogę poświęcił proboszcz parafii w Sulerzyżu ks. Janusz Rumiński.
Na zakończenie wszyscy przejechali nowym
odcinkiem drogi. Należy przyznać, że modernizacja wykonana jest bardzo profesjonalnie. Prace
rozpoczęły się latem i trwały do października.
Barbara Tokarska-Wójciak

Tak przebiegał remont drogi do Sulerzyża i jej oficjalne
otwarcie
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Oficjalna inauguracja projektu eIntegracja –
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Ciechanowskim
Na I kwartał 2014 r. zostaGości powitał Starosta
Konferencja inaugurująca projekt odbyła się 18 grudnia 2013 r.
Ciechanowski Sławomir Moły zaplanowane 32 spotkania
w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. Jej celem było zapoznanie
informacyjne dla mieszkańców
rawski, który przedstawił
przedstawicieli
jednostek samorządu terytorialnego, gminnych ośrodgmin zainteresowanych udziaszczegółowe założenia tego
łem w projekcie.
największego w powiecie cieków pomocy społecznej oraz powiatowych jednostek organizacyjnych,
Warto dodać, że rekrutacja
chanowskim projektu, z udziaz zakresem realizowanego projektu.
łem środków unijnych. Pobeneficjentów do projektu rozW spotkaniu wzięło udział ponad sto osób: przedstawiciele urzędów
pocznie się w I kwartale 2014
przedziła je krótka prezentacja
gmin, wójtowie, pracownicy pomocy społecznej, przedstawiciele
roku.
koordynatora Jakuba Pszczółkowskiego.
W ramach projektu zostaStarostwa Powiatowego i powiatowych jednostek organizacyjnych
nie opracowany szczegółowy
Projekt jest współfinansooraz sołtysi z wielu miejscowości powiatu i lokalne media.
regulamin rekrutacji, a będzie
wany przez Unię Europejską ze
ona otwarta i jawna. Informaśrodków Europejskiego Funcje o warunkach uczestnictwa w projekcie będą
duszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania
Łączna wartość otrzymanego przez Powiat
8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Ciechanowski dofinansowania na realizację proumieszczane sukcesywnie na stronie internetowej projektu www.eintegracja.ciechanow.powiat.
– eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo jektu wynosi 19 992 281,10 zł. Projekt będzie
pl/ oraz Starostwa Powiatowego w Ciechanowie
informacyjne – zwiększanie innowacyjności go- realizowany do 31 lipca 2015 r. (szczegółowo,
www.ciechanow.powiat.pl.
spodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna o grupach docelowych, do których kierowany jest
Gospodarka 2007-2013 „Dotacje na innowacje - projekt pisaliśmy w jednym z poprzednich numeBTW
Inwestujemy w Waszą przyszłość”.
rów Samorządowca).

Konferencja inaugurująca projekt odbyła się w Starostwie Powiatowym w grudniu 2013 r.
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Gala Noworoczna z sukcesem
Koncert Noworoczny, promujący dorobek kulturalny powiatu ciechanowskiego minionego roku
oraz zbiórka pieniędzy na Fundusz „Sztuka Młodych” odbyły się w drugą sobotę nowego roku
(11 stycznia br.) w sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki. Był to już XXIV
Koncert Noworoczny i zapisał się jako jeden z najlepszych w historii tej imprezy. Można było
zauważyć wielkie zaangażowanie i talent artystów oraz rozmach, z jakim przygotowano widowisko. Patronem Honorowym wydarzenia był Starosta Ciechanowski Sławomir Morawski.
Już na samym początku, Starosta Morawski
i dyrektor Powiatowego Centrum Kultury
i Sztuki Teresa Kaczorowska uhonorowali młodych, wyróżniających się artystów z powiatu ciechanowskiego, wręczając im statuetki „Sukces
roku”. Otrzymali je: Ala Szemplińska ze „Studia
Piosenki”, Jakub Ochnio - uczeń Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia w Ciechanowie,
w klasie fortepianu, Łukasz Juszkiewicz – finalista programu telewizyjnego oraz Anna Nałęcz –
akordeonistka z Państwowej Szkoły Muzycznej
w Ciechanowie.
Gala jest prezentacją najważniejszych dokonań artystycznych powiatu ciechanowskiego
ostatniego roku. I tego nie zabrakło. W I części
motywem przewodnim była twórczość Juliana
Tuwima (w tym roku obchodziliśmy Rok Tuwima), którego utwory były prezentowane na scenie.
A było co pokazać. Dziecięce i młodzieżowe
zespoły taneczne, wokaliści, scenki rodzajowe
na stacji Tuwimowo zaprezentowało ponad 120
artystów. A to wszystko tętniło życiem, radością

i zdolnościami artystów i tych najmłodszych
i tych starszych. W spektaklu wystąpił m.in.
Łukasz Juszkiewicz – finalista programu „The
Voice of Poland”.
Druga część Gali należała do aktorów teatralnych „Rozmyty kontrast”, tancerzy z LZA
Ciechanów (z debiutującymi na scenie jego
Oldboyami) oraz kapeli LZA, pod kierunkiem
Jerzego Szpojankowskiego, którzy zaprezentowali sztukę Lucjana Rydla „ Betlejem polskie”.
Artystyczny rozmach, barwność, witalność,
siła młodości, a przy tym tradycja oraz polska historia - to wszystko udało się połączyć
w spektaklu, w których zobaczyliśmy ponad
stu artystów. Lucjan Rydel, młodopolski poeta
z Krakowa, napisał tę sztukę 107 lat temu. Od
tamtej pory jest niemal nieustannie grana na
wielu scenach w Polsce, aż wreszcie zawitała do
Ciechanowa. Zanosi się, że ta superprodukcja
własna PCKiSz stanie się hitem roku! Wzruszeni widzowie nagrodzili artystów długimi owacjami na stojąco.

Na zakończenie dyrektor PCKiSz dr Teresa
Kaczorowska, podziękowała artystom i widzom
oraz twórcom spektakli: Edycie Bojkowskiej-Kolak, Ricie Tarczyńskiej oraz Andrzejowi
Liszewskiemu, Małgorzacie Kaczorek oraz
wszystkim, którzy przyczynili się do powstania
koncertu.
Warto dodać, że jednym z ważniejszych celów Koncertu Noworocznego jest sprzedaż cegiełek (które biorą udział w losowaniu nagród,
podarowanych przez twórców - członków Ciechanowskiego Oddziału Stowarzyszenia Autorów
Polskich oraz Stowarzyszenia Pracy Twórczej)
i tym samym zbiórka pieniędzy na Fundusz „Sztuka Młodych”, wspierający stypendiami młodych,
utalentowanych artystów z terenu powiatu. I tym
razem akcja okazała się bardzo udana. Kwestujący
w przerwie dziennikarze ciechanowskich mediów,
z tytułów: Extra Ciechanów, Tygodnika Ciechanowskiego, Katolickiego Radia Ciechanów, Radia
Siódemka i Samorządowca Powiatu Ciechanowskiego zebrali 5 138 zł., 23 grosze i 1 euro – o ponad 103 zł. więcej niż w ubiegłym roku!
W czasie antraktu, w Galerii im. B. Biegasa
odbyło się otwarcie wystawy znanego malarza,
mieszkającego w Działdowie Andrzeja Walaska
pt.”Młyn i krzyż”. Były rozmowy gości i spotkania towarzyskie.
Sala widowiskowa, podczas tegorocznej
Gali była wypełniona po brzegi. Wśród publiczności nie zabrakło ludzi kultury, biznesu, samorządowców oraz wielu mieszkańców regionu.
Barbara Tokarska-Wójciak
Fotoreportaż z Gali
prezentujemy na stronie 10

To już 22. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Organizatorami Finału w Ciechanowie byli
w tym roku: Stowarzyszenie PsychoArt we współpracy z Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki,
Społecznym Towarzystwem Oświatowym, Szpitalem Wojewódzkim oraz Miejskim Ogniskiem
TKKF Promyk i Ciechanowski Ośrodek Edukacji
Kulturalnej „Studio”, którego wolontariusze zebrali 43 tys. zł.
Sztab związany z powiatowym domem kultury przygotował mnóstwo atrakcji, m.in.: bieg
charytatywny „Policz się z cukrzycą”, pokazy
i warsztaty kuglarskie na placu przy PCKiSz, pokaz gry w Petanke – na błoniach zamkowych, pokazy jazdy samochodami terenowymi po błoniach
zamkowych z możliwością przejażdżki za datki
do puszki, turniej szachowy w Społecznej Szkole Podstawowej STO. Dużą atrakcją był przejazd
kolorowego ORKIESTROWOZU ulicami miasta.
Głównym punktem ciechanowskiego finału był

Foto: Grzegorz Hoffman

Największa orkiestra na świecie - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała 12 stycznia br. w całej Polsce. Grała też w Ciechanowie,
gdzie do akcji włączyły się setki osób – wolontariuszy, muzyków, pracowników instytucji
kultury, stowarzyszeń. A udało się zebrać
63 tys. zł.

Uczestnicy biegu charytatywnego „Policz się z cukrzycą” – na trasie
koncert w Kawiarni Artystycznej PCKiSz. Zagrały zespoły: T.O.B., IKARION, SUNFLOWERS
i Łukasz Juszkiewicz z zespołem ALOUD. Drugi

sztab zebrał 20.260 zł.
BTW

www.ciechanow.powiat.pl

fotoreportaż

www.ciechanow.powiat.pl

