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Dawny budynek Polonii został otwarty  
po remoncie!

Porozumienie intencyjne w tej 
sprawie zostało podpisane 11 paź-
dziernika br. w ciechanowskim 
Ratuszu. W sprawie wspólnego  
finansowania inwestycji porozumia-
ły się trzy samorządy: powiatowy, 
miejski i gminy Opinogóra Górna, 
a porozumienie podpisali: starosta 
ciechanowski Sławomir Morawski, 
prezydent Ciechanowa Krzysztof 
Kosiński oraz wójt gminy Opinogó-
ra Górna Piotr Czyżyk.      

                                Więcej str. 5

Podpisanie porozumienia między 
samorządami. Od prawej: prezydent  
K. Kosiński, starosta S. Morawski, 
wójt gminy Opinogóra P. Czyżyk

Przebudowa nieruchomości przy 
ul. Warszawskiej 34 rozpoczęła się 
w styczniu 2013 r. i zakończyła we 
wrześniu 2017 r. Po czterech la-
tach prac remontowo-budowlanych,  
6 października 2017 r. otwarta została 
nowa siedziba Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Ciechanowie.    

Jedno z pomieszczeń z zabytkowymi sklepieniami w piwnicach budynku Polonii

1 listopada  obchodzimy uroczystość 
Wszystkich Świętych, 2 listopada  
– Dzień Zaduszny. Zapalmy znicz  
na grobach tych, o których pamiętamy

Droga do Opinogóry przez Kąty będzie  
przebudowana 
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Zadaniem uczestników będzie „wydanie” własnej książki. Te-
matyka i forma wykonania jest dowolna. Liczy się kreatywność, 
zaangażowanie i własne, autorskie pomysły. Autorem książki 
może być jedna osoba albo maksymalnie trzech uczniów. Ce-
lem konkursu jest propagowanie czytelnictwa oraz rozbudzanie 
twórczości wśród dzieci i młodzieży. Nagrodzone na etapie po-
wiatowym prace będą wysłane do udziału w etapie wojewódzkim 
konkursu. Szczegółowe informacje o konkursie uczniowie uzy-
skają w swoich bibliotekach szkolnych. Koordynatorem projek-
tu jest Anna Mieszkowska, BP w Ciechanowie 672-33-77 wew. 
21. Patronem konkursu jest starosta ciechanowski, a patronat 
medialny objął „Samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego”.

20 października – W komendach policji na Mazowszu od-
był się dzień otwarty związany z przyjęciem nowych funkcjo-
nariuszy. W 2017 roku pozostały jeszcze dwa terminy przyjęć:  
2 listopada i 28 grudnia. W tych terminach planowane jest przy-
jęcie 133 policjantów. W związku z trwającą rekrutacją, Komen-
da Powiatowa Policji w Ciechanowie zorganizowała dla zaintere-
sowanych pracą w policji spotkanie w Zespole Kadr i Szkolenia. 
Można było uzyskać wszelkie informacje dotyczące procedury 
rekrutacji, wymagań i  dokumentów jakie należy złożyć. W tej 
chwili w Komendzie Powiatowej Policji w  Ciechanowie jest  
5 wakatów, które czekają na przyszłych funkcjonariuszy Policji.

Barbara Takarska-Wójciak

27 września - Dobiegło końca trwające trzy miesiące śledz-
two w sprawie ewentualnych nieprawidłowości przy zatwierdze-
niu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę 
sklepu w Ciechanowie spółce Lidl. Prokuratura nie dopatrzyła 
się przekroczenia uprawnień czy niedopełnienia obowiązków 
przez starostę ciechanowskiego i sprawę umorzyła. Prokuratu-
ra uznała, że starosta ciechanowski miał prawo zaakceptować 
projekt budowlany i wydać pozwolenie na budowę. 

29 września – Naczelna Orga-
nizacja Techniczna w Ciechanowie 
obchodziła jubileusz 40-lecia działal-
ności. Federacja Stowarzyszeń Na-
ukowo – Technicznych NOT Rada  
w Ciechanowie powstała w 1977 roku. 
Głównym elementem uroczystych 
obchodów jubileuszu 40 – lecia była 
konferencja naukowo – techniczna,  

w ramach której przestawiony został rys historyczny oraz pod-
sumowano działalność jednostki. Zostały wygłoszone wykłady 
o tematyce technicznej i innowacyjnej przez prelegentów z Cie-
chanowa oraz Politechniki Warszawskiej. W programie kon-
ferencji znalazło się również  wręczenie medali pamiątkowych, 
odznaczeń oraz honorowych odznak NOT.  Organizacja od  
40 lat zrzesza oddziały i koła stowarzyszeń naukowo – technicz-
nych, grupujące inżynierów i techników, na obszarze byłego wo-
jewództwa ciechanowskiego. Obecnie organizacja reprezentuje 
niemal wszystkie sfery życia technicznego, a jej przedstawiciele 
są ekspertami w wielu obszarach swojego działania. Aktualnie  
w strukturach jednostki znajduje się 8 stowarzyszeń. Konferen-
cja została wsparta m.in. ze środków powiatu ciechanowskiego, 
a uczestniczył w niej starosta ciechanowski Sławomir Morawski.  

1 października – Narodowy Fundusz Zdrowia podał, gdzie 
na Mazowszu udać się po pomoc lekarską w nocy i w święta. 
W Ciechanowie jest to Szpital Wojewódzki, tel: (23) 680 84 22; 
0 721 221 1 78; Pełny spis placówek nocnej i świątecznej opie-
ki zdrowotnej można znaleźć na stronach mazowieckiego NFZ 
pod adresem: http://www.nfz-warszawa.pl/dla-pacjenta/na-ra-
tunek/nocna-i-swiateczna-opieka-zdrowotna/

 2 października - W Szkole Podstawowej w Regiminie od-
było się kolejne na terenie naszego powiatu spotkanie z dzieć-
mi w ramach kampanii społecznej „Jesteś widoczny jesteś bez-
pieczny”. W trakcie kampanii młodzież oprócz otrzymywania 
elementów odblaskowych dla siebie i najbliższej rodziny, zdo-
bywa nową wiedzę na różne tematy z zakresu bezpieczeństwa. 
Podczas spotkań z młodzieżą funkcjonariusze policji omawiają 
rodzaje zagrożeń na jakie są narażone młode osoby w codzien-
nym życiu i jak się przed nimi chronić. Dzieci poznają zasady 
udzielania pierwszej pomocy pod bacznym okiem ratowników 
medycznych lub strażaków. Młodzież również ma okazję do za-
prezentowania swoich umiejętności jazdy na rowerze, pokonu-
jąc przygotowany tor rowerowy. 

13 października - Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie 
zaprosiła do udziału w drugiej edycji konkursu „Wydajemy wła-
sną książkę”. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawo-
wych i klas gimnazjalnych z terenu powiatu ciechanowskiego. 

Wydarzyło się:

Wystawa nagrodzonych książek w pierwszej edycji konkursu

Jedna z policjantek w KPP w Ciechanowie
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Obradowali radni powiatu ciechanowskiego

Ślubowanie  
nowej radnej

W poniedziałek 25 września 2017 roku w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego  
radni rozpatrzyli dwie informacje oraz przyjęli osiem uchwał. Była to XXVI sesja Rady Powiatu  
V kadencji.

Informacje przedstawione podczas sesji dotyczyły: 
- organizacji szkół oraz placówek oświatowych prowadzo-

nych przez powiat ciechanowski w roku szkolnym 2017/2018,  
z uwzględnieniem przeprowadzonych w  okresie wakacji  
w obiektach oświatowych remontów i modernizacji, w kontek-
ście posiadanych środków finansowych;

-  stanu realizacji zadań oświatowych powiatu ciechanowskie-
go za rok szkolny 2016/2017, w tym o wynikach sprawdzianu  
i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 1,2 i  3 lit. b-f. usta-
wy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty, obowiązującym 
do 31 sierpnia 2017 roku. Informacje przedstawił wicestarosta An-
drzej Pawłowski i kierownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu  
i Zdrowia Starostwa Powiatowego Jolanta Obidzińska;

- stanu środowiska w powiecie ciechanowskim (informacje 
przedstawił kierownik ciechanowskiej delegatury WIOS i na py-
tania radnych odpowiedział Andrzej Gwizdała-Czaplicki).

Uchwały podjęte przez radnych dotyczyły:
a) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cie-

chanowskiego;
b) zmiany uchwały budżetowej Powiatu Ciechanowskiego 

na 2017 rok;
c) zmiany uchwały Nr II/55/451/05 Rady Powiatu Ciecha-

nowskiego z dnia 26 września 2005 r. w sprawie określenia: 
- zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymia-

ru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny  
w poszczególnych okresach roku szkolnego;

- zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiąz-
kowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, 
opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wy-
chowankami albo na ich rzecz, dyrektora, wicedyrektora szkoły 
oraz nauczyciela pełniącego inne stanowiska kierownicze w szko-
le w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy, 
a także nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastęp-
stwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze;

-  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust 3 ustawy – 
Karta nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych realizujących  
w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk  
o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze  godzin,  pe-
dagogów, psychologów, logopedów oraz zasad zaliczania wy-
miaru poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym. 

Radni przyjęli tę uchwałę 17 głosami, przy 3 wstrzymujących 
się. W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

d) zmiany uchwały Nr V/22/120/2017 Rady Powiatu Cie-
chanowskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie określenia 
zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz re-
habilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełno-
sprawnych przeznaczonych na realizację tych zadań w powiecie 
ciechanowskim w 2017 roku;

e) zmiany statutu Powiatu Ciechanowskiego;
f) ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie  

z drogi pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 
i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości kosztów 
usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu cie-
chanowskiego; 

g) zmiany uchwały Nr V/1/6/14 Rady Powiatu Ciecha-
nowskiego z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie powołania 
stałych komisji Rady Powiatu Ciechanowskiego, określenia 
przedmiotu ich działania, ustalenia liczby członków i składu 
osobowego;  

h) delegowanie przedstawiciela Rady Powiatu do Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku. Delegatem został radny Łukasz  
Lewandowski.

Uchwały zostały przyjęte jednomyślnie.

Podczas sesji ślubowanie 
złożyła nowa radna Grażyna 
Konstantynowicz, która ob-
jęła mandat po Łukaszu Kap-
czyńskim, który w wyborach 
został burmistrzem miasta  
i gminy Glinojeck. Nowa 
radna zawodowo jest związa-
na z Glinojeckiem, gdzie peł-
ni funkcję dyrektora przed-
szkola.

Radni podczas obrad Rady Powiatu

Radna G. Konstantynowicz

Dyskusja nt. stanu środowiska w powiecie ciechanowskim
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Z pracy Zarządu Powiatu

Nagrody  
dla maturzystów

Miłym akcentem podczas sesji było wręczenie nagród 
uczniom szkół ponadgimnazjalnych podległych powiatowi cie-
chanowskiemu, którzy w roku szkolnym 2016/2017 osiągnęli 
najlepsze wyniki na egzaminie maturalnym. Nagrody, dyplomy 
i kwiaty otrzymali: 
• Michał Chojnowski - I Liceum Ogólnokształcące w Ciecha-

nowie, 
• Jolanta Dębiec - Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie,
• Dawid Kanigowski - III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisła-

wa Staszica w Ciechanowie/Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie,
• Dariusz Koźniewski – Technikim nr 4 Zespoł Szkół Technicz-

nych w Ciechanowie,
• Dawid Lewicki - Technikum nr 1 - Zespół Szkół nr 1 im. gen. 

Józefa Bema w Ciechanowie
• Luiza Bystrek - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych/

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Wolne wnioski  
i oświadczenia

Radna Agnieszka Bukowska wyraziła radość z powodu  
powrotu wojska do ciechanowskich koszar oraz podziękowała 
za zorganizowanie festynu dla osób niepełnosprawnych w Nie-
stumiu, w ramach projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie 
i usamodzielnienie”.

Barbara Tokarska-Wójciak

Starosta Sławomir Morawski przedstawił sprawozdanie  
z pracy Zarządu Powiatu. Poinformował w nim m.in. o przy-
czynach odwołania Wiesławy Machul z funkcji dyrektora  
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie.

Maturzyści nagrodzeni za wyniki uzyskane podczas egzaminu  

maturalnego w towarzystwie władz powiatowych

Interpelacje i zapytania
Radni podczas sesji tradycyjnie podczas sesji zgłosili interpe-

lacje i zapytania, które dotyczyły: zmiany organizacji sygnalizacji 
świetlnej na drodze nr 60 we Władysławowie, przy centrum han-
dlowym, ustawienia zakazu postoju w zatoce w pobliżu I LO przy 
ul. 17 Stycznia, konkursu na stanowisko kierownika wydziału Roz-
woju, Promocji i Funduszy Strukturalnych po odejściu kierownik 
Krystyny Ślubowskiej (radny Adam Krzemiński); przyszłości 
wysypiska śmieci w Woli Pawłowskiej k. Ciechanowa w świetle 
wyłączenia tego składu z systemu regionalnego wysypisk na 
Mazowszu (radny Marcin Stryczyński); potrzeby remontu drogi 
powiatowej Ciechanów-Rutki Marszewice, konieczności pobudo-
wania w Ciechanowie stacji pomiarów zanieczyszczeń powietrza, 
zabezpieczenia przewodów elektrycznych po zakończonych re-
montach  drogowych, problemów z dojazdem komunikacją miej-
ska do dzielnicy przemysłowej miasta (radny Stanisław Kęsik). 

Pisma z prośbą o interwencje zostaną skierowane do samo-
rządu wojewódzkiego, miejskiego, do WIOS oraz do odpowied-
nich zarządców dróg.

Wypowiedzi gości
Wśród gości obecnych na sali głos zabrała min; posłanka 

Anna Cicholska, która pytała o przygotowanie szkół powiato-
wych do wprowadzonej reformy oświaty oraz życzyła wszyst-
kim pracownikom oświaty dobrego roku. 

Z kolei pułkownik Dariusz Rewak zastępca dowódcy  
5 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej po-
dziękował za wsparcie wielu środowisk miasta, powiatu i re-
gionu w tworzeniu brygady i poinformował, że na przełomie 
maja i czerwca 2018 roku jednostka wojskowa będzie podda-
na generalnemu remontowi, który pozwoli na wprowadzenie 
żołnierzy do koszar.

Przedstawiciele WKU i 5 MBWOT w Ciechanowie

Starosta S. Morawski
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Porozumienie intencyjne w tej sprawie zostało podpisane 11 października br. w ciechanowskim 
Ratuszu. W sprawie wspólnego finansowania inwestycji porozumiały się trzy samorządy: powiato-
wy, miejski i gminy Opinogóra Górna, a porozumienie podpisali: starosta ciechanowski Sławomir  
Morawski, prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński oraz wójt gminy Opinogóra Górna Piotr Czyżyk.

Przedmiotem podpisanego porozumienia intencyjnego było 
wyrażenie woli współpracy powiatu ciechanowskiego, gminy miej-
skiej Ciechanów oraz gminy wiejskiej Opinogóra Górna w zakresie 
finansowania i realizacji inwestycji pn: „Rozbudowa drogi powiato-
wej nr 1237W Ciechanów-Kąty-Opinogóra na odcinku Ciechanów-
-Opinogóra” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg 
Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego 
regionu”.

Wartość całej inwestycji szacuje się na 9,6 mln zł. Samorząd po-
wiatowy zobowiązał się do przygotowania w całości wymaganej do-
kumentacji, niezbędnej do realizacji inwestycji oraz złożenia wnio-
sku o jej dofinansowanie. Powiat będzie również odpowiedzialny za 
wyłonienie wykonawcy w drodze przetargu.

Samorządy ustaliły także, że realizacja zadania będzie możliwa 
pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Mazowieckiego Instru-
mentu Wsparcia Dróg Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju 
społeczno-gospodarczego regionu w wysokości 60 proc. kosztów, czy-
li 4,2 mln zł. Pozostałe koszty inwestycji będą wkładem własnym: 
powiatu – 33,68 proc., gminy miejskiej Ciechanów - 16,84 proc.  
i gminy Opinogóra - 5,26 proc.

Jak zapowiedział starosta ciechanowski Sławomir Morawski, 
wniosek w sprawie pozyskania dofinansowania inwestycji zosta-
nie złożony w ciągu najbliższego tygodnia. Starosta podkreślił tak-
że, że to nie pierwsza modernizacja drogowa realizowana wspólnie  
z samorządami gminnymi. Dobiega właśnie końca przebudowa ulicy 
Sońskiej w Ciechanowie, modernizowanej w wyniku porozumienia 
powiatu z miastem, na kolejne lata przewiduje się również wspólną 

inwestycję mającą na celu przebudowę ulicy 
Kwiatowej w Ciechanowie. Dzięki wcześniej-
szym porozumieniom, w ostatnich latach wy-
konano wiele inwestycji drogowych na dro-
gach powiatowych leżących na terenie gmin 
powiatu ciechanowskiego.

Powiat ciechanowski próbował pozyskać 
środki na przebudowę tego odcinka drogi  
w ramach tzw. RIT, czyli Regionalnego In-
strumentu Terytorialnego. Jednak złożony 
wniosek, mimo pozytywnej oceny meryto-
rycznej nie uzyskał wystarczającej liczby 
punktów, potrzebnych do dofinansowania 
remontu. Efektem tych starań jest jednak 
kompletna dokumentacja, potrzebna do zło-

żenia wniosku w ramach obecnego programu finansowania remon-
tów dróg na Mazowszu.

Jak poinformował dziennikarzy Józef Borkowski - kierownik 
Powiatowego Zarządu Dróg, przebudowana nawierzchnia będzie 
miała 6 metrów szerokości (obecnie ma o połowę mniej), położone 
zostaną chodniki (łącznie 920 metrów) w miejscowościach, przez 
które droga będzie przebiegała), kanalizacja deszczowa (w uli-
cy Kąckiej na długości ponad 700 m), odwodnione i oczyszczone 
zostaną rowy, przebudowany most na rzece Sona między Kątami  
a Opinogórą, wykonanych 112 zjazdów na posesje i pola. Wzdłuż 
całej długości trasy (ponad 6 km) prowadziła będzie naprzemiennie 
ścieżka rowerowa.

Barbara Tokarska-Wójciak

Droga do Opinogóry przez Kąty będzie remontowana 

Aktualny stan ul. Kąckiej w CiechanowieSamorządowcy podczas konferencji prasowej

Sławomir Morawski  
– starosta ciechanowski
Porozumieliśmy się z prezydentem i wójtem,  
iż wspólnie przebudujemy tę drogę. Dlatego 
teraz i dlatego razem, bowiem samorząd 
województwa mazowieckiego przeznaczył 
środki na wsparcie dróg lokalnych. Biorąc pod 
uwagę tak duże wsparcie, teraz będziemy w 
stanie wspólnie wykonać inwestycję. Wierzę, że 
tak jak dotychczas z prezydentem udało nam 
się porozumieć w sprawie m.in. ul. Sońskiej, 
tak wkrótce będziemy budować ul. Kącką. 

Piotr Czyżyk  
– wójt gminy Opinogóra GórnaTen projekt jest bardzo ważny dla mieszkańców Ciechanowa, a z mojego punktu widzenia istot-ne jest to, że biegnie do Opinogóry Górnej,  a to wiąże się z takim perspektywicznym rozwo-jem dla tej miejscowości i całej gminy. Zastana-wialiśmy się nad finansowaniem tego projektu już dużo wcześniej, jest on ogromnie ważny dla całego regionu. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli cieszyć się naprawdę porządną drogą. 

Krzysztof Kosiński – prezydent 

Ciechanowa

Mieszkańcy Ciechanowa od dawna oczekują mo-

dernizacji ulicy Kąckiej i całej drogi do Opinogóry. 

Postulat budowy ponad 6 km ścieżki rowerowej  

w tym miejscu słyszę od dawna. Jest to ważny szlak 

rowerowy prowadzący do parku w Opinogórze, który 

jest atrakcyjnym miejscem spędzania wolnego czasu, 

celem wycieczek. Jestem przekonany o słuszności tej 

inwestycji, d
latego miasto angażuje się we współpra-

cę. Kluczowe jest pozyskanie pieniędzy z zewnątrz, 

koszt każdego z samorządów będzie wówczas nie-

wielki, a mieszkańcy niewątpliwie na tym wszystkim 

skorzystają. 

Adam Struzik  - marszałek województwa Mazowieckiego  (wypowiedź na Facebooku)To dobry przykład mądrego i pożądanego 
partnerstwa samorządów w realizacji projek-
tów ponadlokalnych ważnych dla wielu wspól-
not. Na ten cel trzy samorządy ubiegać się będą 
o środki w ramach naszego programu wspar-
cia budowy dróg powiatowych. Gratuluję ini-
cjatywy. Zachęcam również inne samorządy do 
składania wniosków. 
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Dawny budynek Polonii został otwarty po remoncie

go ogrzewania, hydrantowych), wyposażenie sanitarne, kładzenie 
glazury, terakoty, płytek na podłogach, instalacja wentylacji, sieci 
zewnętrzne (instalacja kanalizacji zewnętrznej, deszczowej, odwod-
nienie), zagospodarowanie terenu oraz montaż dźwigu windy.

Wszystkie prace wykonała firma Usługi Budowlane „Remirent” 
Cezary Smoleński z Ciechanowa, wyłoniona w drodze przetargu nie-
ograniczonego.

Na realizację inwestycji samorząd powiatu ciechanowskiego prze-
znaczył 5 602 433,96 zł., a środki pochodziły z budżetu powiatu cie-
chanowskiego.
I etap - 1 539 996,40 zł. 
II etap 1 150 000 zł.  
III etap 1 097 437,56 zł. 
IV etap – 1 815 000 zł.

Przebudowa nieruchomości przy ul. Warszawskiej 34 rozpoczęła się w styczniu 2013 r. i zakończyła  
we wrześniu 2017 r. Po czterech latach prac remontowo-budowlanych 6 października 2017 r. otwarta  
została nowa siedziba Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie.

Otwarcie budynku dawnej Polonii po remoncie

Całość prac podzielona była na cztery etapy:
I etap - wymiana dachu, wzmocnienie wszystkich elementów kon-

strukcyjnych budynku, wymiana stropów i klatek schodowych, roze-
branie przybudówki PTTK;

II etap – wykonanie wszystkich instalacji wewnętrznych, odsło-
nięcie zabytkowych stropów piwnicy, budowa szybu windy, izolacja 
fundamentów budynku;

III etap – wykonanie nowej elewacji budynku w kolorze piasko-
wym, montaż drzwi zewnętrznych, instalacji zewnętrznych, uporząd-
kowanie obiektu;

IV etap – wykonanie prac wykończeniowych wewnątrz obiektu, 
wykończenie schodów zewnętrznych (od podwórka), montaż insta-
lacji elektrycznych, sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych, centralne-
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Przeznaczenie pomieszczeń po remoncie będzie następujące:
• piwnice – pomieszczenia gospodarczo-magazynowe, archiwum 

Powiatowej Biblioteki Publicznej, kotłownia;
• parter – galeria sztuki, kawiarnia;
• I piętro – Powiatowa Biblioteka Publiczna – zbiory biblioteczne, 

czytelnia, wypożyczalnia zbiorów;
• II piętro – pomieszczenia administracyjno-biurowe Powiatowej 

Biblioteki Publicznej, sala konferencyjna.
Cały projekt przebudowy obiektu uwzględnił dostosowanie po-

szczególnych części obiektu dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie 
etapy remontu dawnej Polonii odbywały się pod kontrolą Mazowiec-
kiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Jak zapowiedział podczas uroczystości starosta ciechanowski, bu-
dynek zostanie przekazany Powiatowej Bibliotece Publicznej w Cie-
chanowie, która przygotuje projekt zagospodarowania pomieszczeń, 
a następnie przeniesione zostaną zbiory biblioteczne z oddziałów 
znajdujących się przy ul. Sikorskiego, ul. Pułtuskiej i ul. Warszaw-
skiej.

Historię budynku oraz przebieg remontu przybliżył inspektor 
nadzoru Zbigniew Nawrocki.

Otwarcie budynku dawnej Polonii po remoncie

Przebudowany obiekt jest wyposażony w nowoczesne urządzenia: 
klimatyzację, wentylację, ma nowoczesną salę konferencyjną, system 
ciepłowniczy, wodno-kanalizacyjny itp. Biblioteka ma nowoczesny 
parking, wejścia dla osób niepełnosprawnych oraz windę.

W uroczystym otwarciu inwestycji wzięli udział: starosta ciechanow-
ski Sławomir Morawski, członkowie Zarządu Powiatu - wicestarosta An-
drzej Pawłowski, Włodzimierz Fetliński, Wojciech Rykowski, sekretarz 
powiatu Joanna Marzena Pszczółkowska, skarbnik powiatu Elżbieta 
Kwiatkowska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego Anna Gut-
kowska oraz pracownicy PINB, kierownik delegatury w Ciechanowie 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Krzysztof Ka-
liściak i pracownik delegatury Robert Zaborowski, wykonawca inwesty-
cji Cezary Smoleński i pracownicy firmy, inspektor nadzoru Zbigniew 
Nawrocki, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Cie-
chanowie st. bryg. Arkadiusz Muszyński, dyrektor Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Ciechanowie Teresa Sadowska, kierownik Wydziału 
Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego 
Grażyna Gesek, kierownik Wydziału Finansowego Barbara Kowalska, 
główny specjalista w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Ewa Smoliń-
ska oraz redaktorzy mediów lokalnych i regionalnych.

Barbara Tokarska-Wójciak
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W Ciechanowie rozmawiali o pozyskiwaniu 
środków unijnych

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych jak co 
roku organizuje cykl 5 konferencji regionalnych, zatytułowanych 
„Od pomysłu do realizacji – wyzwania i sukcesy w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 
– 2020”. Takie spotkania odbywają się w największych miastach 
Mazowsza: Radomiu, Ostrołęce, Siedlcach, Ciechanowie oraz Płoc-
ku. W Ciechanowie, konferencja odbyła się 28 września w siedzibie 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy ul. Narutowicza. 

Zaproszeni zostali na nią przedstawiciele instytucji zaangażo-
wanych w proces wdrażania funduszy europejskich, a także byli, 
obecni i przyszli beneficjenci środków unijnych. Zaproszeni zostali 
także przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów i organizacji po-
zarządowych oraz innych podmiotów instytucjonalnych.

Samorząd powiatowy reprezentował starosta Sławomir Mo-
rawski oraz kierownik wydziału zajmującego się m.in. funduszami 
unijnymi Zbigniew Ptasiewicz. Podczas prezentacji multimedialnej  
dr Ptasiewicz podsumował inwestycje i przedsięwzięcia zrealizo-
wane w okresie finansowania unijnego 2007-2014, a także nakre-
ślił obecnie realizowane i planowane inwestycje przy współudziale 
środków unijnych. 

Jak usłyszeli uczestnicy konferencji, powiat zrealizował 6 projek-
tów drogowych o łącznej wartości 31 582 825 zł, a dofinansowanie 
wyniosło 16 712 919 zł. Przebudowano wtedy łącznie blisko 50 km 
dróg powiatowych. Zrealizowano jeden projekt dla państwowej stra-
ży pożarnej, czyli zakup specjalistycznego sprzętu do prowadzenia 
akcji ratowniczych. Koszt zakupu 2 samochodów i sprzętu ratow-
nictwa wodnego wyniósł  2 399 550,00 zł, a kwota dofinansowania 

Jak pokazują raporty, poszczególne samorządy, firmy i organizacje społeczne przy wsparciu fun-
duszy unijnych wykonały wiele inwestycji i przedsięwzięć dla mieszkańców regionu. Powiat ciecha-
nowski zaprezentował podczas konferencji inwestycje zrealizowane z udziałem środków zewnętrz-
nych w latach 2007-2014 i realizowane oraz planowane zadania na lata 2016-2020

z EFRR - 1 916 416,13 zł (85%). Zrealizowano projekt modernizacji 
krytej pływalni w domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciecha-
nowie” za 953 688,60 zł, z dofinansowaniem 810 618,31. 

Największym projektem powiatu była budowa internatu, boiska 
sportowego, modernizacja szkoły i całej infrastruktury Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie” za kwotę 9 036 
417,84 zł, przy dofinansowaniu z EFRR: 7 469 409,24 zł. 

Łączna wartość przedstawionych projektów inwestycyjnych 
w ramach RPO WM 2007-2013 wyniosła 43 972 482 zł., w tym dofi-
nansowanie z EFRR – 26 909 363 zł.

Powiat zrealizował również projekt eIntegracja – Przeciwdzia-
łanie wykluczeniu cyfrowemu w powiecie ciechanowskim, gdzie 
dofinansowanie z EFRR wyniosło ok. 13 mln. zł. 

Wysokość pozyskanych środków z UE na projekty inwestycyj-
new ramach perspektywy finansowej 2007-2013 wyniosła ogółem 
ok. 40 000 000 zł.

Projekty zrealizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki 2007 – 2013, to 16 projektów zrealizowanych przez szkoły 
i placówki oświatowe o łącznej wartości 10 227 828 zł, a wysokość 
dofinansowania wyniosła 9 362 337 zł (92%). Natomiast wartość 
wszystkich projektów tzw. miękkich w latach 2007-2014 wyniosła 
prawie 34 900 000 zł.

Ogółem środki pozyskane przez Powiat Ciechanowski w per-
spektywie finansowej 2007-2013 wyniosły prawie 75 mln zł.

Prezentacje podczas konferencji przygotowali też: Gmina Miej-
ska Ciechanów, Gmina Gołymin Ośrodek i przedsiębiorca Aldona 
Olszewska.

Barbara Tokarska-Wójciak

Samorządowcy mówili o inwestycjach zrealizowanych i planach na obecny okres współfinansowania unijnego
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Założeniem projektu było przybliżenie młodzieży podo-
bieństw kulturowych obu krajów oraz poszukiwanie wspólnych 
elementów kultury na bazie twórczości wiodących poetów świa-
ta słowiańskiego: Marii Konopnickiej, Łesi Ukrainki, Adama 
Mickiewicza i Iwana Franko. Projekt zakładał także twórczą 
pracę młodych ludzi nad tematyką wierszy związaną z kulturą 
Polski i Ukrainy. Były one punktem wyjścia dla dialogu między-
kulturowego.

Uczestnicy zgodnie przyznali, że aktywność młodzieży 
podczas realizacji projektu odbywała się w duchu partnerstwa  
i w oparciu o ich zainteresowania. Spotkanie miało posłużyć po-
znaniu elementów wspólnych kultur obu narodów a nabywanie 
wiedzy odbywało się drogą edukacji pozaformalnej. Młodzież 
aktywnie uczestniczyła  w warsztatach, seminariach oraz grach 
terenowych.

Finałem działań była gala podsumowująca działania pro-
jektu, która    6 października 2017 roku odbyła się w Kawiarni 
Artystycznej PCKiSz w Ciechanowie. Była to m.in. prezentacja 
fotografii ze spotkań młodzieży. Przygotowali oni również film 

Kulturowa podróż młodzieży ZS nr 2 w Ciechanowie

„Konopnicka storytelling”, zrealizowany podczas pobytu Ukra-
ińców w Polsce. Finalnym punktem programu gali był spektakl 
pod tytułem „Tajemnice lasu”.  

Publiczność zebrana w Kawiarni Artystycznej w PCKiSz  
w Ciechanowie z dużym zainteresowaniem obejrzała przygoto-
wany spektakl, który ukazywał spojrzenie młodzieży na proble-
matykę poezji polskiej i ukraińskiej. Młodzież w mistrzowski 
sposób wychwyciła motywy podobne w twórczości obu naro-
dów. Poezja polska i ukraińska przeplatały się, a wspólne moty-
wy tematyczne były poparte scenkami odgrywanymi w formie 
pantomimy. 

Młodzież odnalazła w poezji ponadczasowe przesłania. Prze-
wodnie motywy scenek to: wiara, pomimo braku nadziei – motyw 
wspólny dla twórczości Marii Konopnickiej i Łesi Ukrainki, różne 
oblicza miłości w poezji Marii Konopnickiej, Łesi Ukrainki oraz 
Adama Mickiewicza. Młodzież  pokazała też, że taniec łagodzi oby-
czaje. Zaprezentowano tradycyjne tańce polskie (polonez i krako-
wiak) oraz taniec ukraiński. Podczas spektaklu pojawiały się duchy 
lasu, które podtrzymywały atmosferę tajemniczego lasu. 

Tekst i foto: ZS nr 2 w Ciechanowie

Młodzież ZS nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie i Szkoła nr 45 we Lwowie realizowały 
projekt młodzieżowy pt. „Kulturowa podróż między wierszami”, finansowany przez Polsko-Ukra-
ińską Radę Wymiany Młodzieży. Projekt odbywał się dwuetapowo. Pierwszy, w połowie września 
odbył się we Lwowie, drugi etap - na początku października w Ciechanowie.  

Spotkanie młodzieży polskiej i ukraińskiej w Kawiarni Artystycznej PCKiSz

Młodzież polska wspomina projekt:
Aleksandra Kołakowska, uczennica klasy II mi: 

Bardzo cieszę się, że mogłam wziąć udział w projekcie. Była 
to niezapomniana przygoda, chociaż wiązała się z ciężką pra-
cą. Staraliśmy się pokazać naszym rówieśnikom w Polsce i na 
Ukrainie, że poezja nie musi być nudna. Tematyka naszego  
spotkania młodzieży skupiona była wokół elementów kultu-
ry zawartych w wierszach M. Konopnickiej, A. Mickiewicza,  
Ł. Ukrainki i I. Franko. Nieprzypadkowo wybraliśmy postać 
Marii Konopnickiej, jest to  bowiem postać historycznie związa-

na z Ciechanowem, jak wiemy przebywała tu dosyć często odwie-
dzając ukochanego syna i wnuki. Poetka pochowana jest właśnie 
we Lwowie, co zainteresowało naszych partnerów z Ukrainy.  
A. Mickiewicz jest patronem naszej szkoły, jeśli chodzi o poetów 
ukraińskich, to przekonali nas do nich koledzy z Ukrainy. Łesia  
Ukraina i Iwan Franko bezpośrednio łączą˛ się˛ z ich  literacki-
mi zainteresowaniami. Myślę, że udało nam się pokazać cieka-
we spojrzenie na poezję w XXI wieku.
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Przy kawie i herbacie szefowie po-
wiatowych placówek mówili o pracy, ra-
dościach i problemach wynikających ze 
swojej pracy. Odebrali także nagrody pie-
niężne, przyznane przez Zarząd Powiatu. 
W spotkaniu uczestniczyła również kie-
rownik wydziału Edukacji, Kultury, Spor-
tu i Zdrowia Jolanta Obidzińska. Godzinę 
później stu pedagogów z regionu ciecha-
nowskiego (z powiatów: ciechanowskie-
go, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego 
i żuromińskiego) zostało odznaczonych 
medalami i nagrodami ministra edukacji 
narodowej z okazji Dnia Edukacji Naro-
dowej. Uroczysta gala, podczas której 
wręczono wyróżnienia, odbyła się w Mu-
zeum romantyzmu w Opinogórze.

Medale i odznaczenia odebrali m.in. 
nauczyciele ze szkół prowadzonych przez 
powiat ciechanowski. Medal za Długo-
letnią Służbę otrzymali: Marek Skwarski  
z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema 
w Ciechanowie (złoty medal), Sylwia Za-
drożna (srebrny) i Agnieszka Królikow-
ska (brązowy) także z Zespołu Szkół  

Dzień Edukacji Narodowej 2017
W okazji święta zwanego dawniej „dniem nauczyciela”, w piątek 13 października z dyrektorami 

szkół i placówek oświatowych spotkał się starosta ciechanowski Sławomir Morawski i wicestarosta 
Andrzej Pawłowski. 

nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechano-
wie. Nagrody ministra edukacji otrzyma-
li: Alina Suwińska z I LO im. Zygmunta 
Krasińskiego w Ciechanowie i Dorota 
Kamińska, pedagog, logopeda z Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciecha-
nowie. 

Medale Komisji Edukacji Narodowej 
za szczególne zasługi dla oświaty ode-
brali: Małgorzata Białowąs, Mirosława 
Blicharska, Marzena Dobrzeniecka, Ewa 
Goś, Zbigniew Kocot, Iwona Kozłowska, 
Beata Krętkowska, Małgorzata Malinow-
ska, Elżbieta Wojdyło z Zespołu Szkół nr 
3 im. Stanisława  Staszica w Ciechanowie; 
Hanna Biernacka, Renata Czarnecka, 
Monika Kołakowska, Bożena Nawroc-
ka, Dorota Smolińska, Marek Sobiech  
z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema  
w Ciechanowie; Ewa Drzewiecka, Izabela 
Dworecka-Brzezińska, Irena Rzeczkow-
ska z I LO im. Zygmunta Krasińskiego  
w Ciechanowie; Mirosława Cicholska-
-Rochna, Marzena Kalinowska, Julita Mi-
ziołek, Beata Pszczółkowska ze Specjal-

nego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Ciechanowie.

W imieniu odznaczonych i nagro-
dzonych głos zabrała Elżbieta Wojdyło  
z Zespołu Szkół im. S. Staszica w Ciecha-
nowie.

Samorząd powiatowy podczas uroczysto-
ści reprezentował starosta Sławomir Moraw-
ski i wicestarosta Andrzej Pawłowski.

Po części oficjalnej pedagodzy i goście 
zwiedzili Muzeum Romantyzmu i rozma-
wiali przy kawie i herbacie o swojej pracy. 
Warto dodać, że poczęstunek przygo-
towali uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w 
Ciechanowie.

Organizatorem obchodów święta była 
ciechanowska delegatura Kuratorium Oś- 
wiaty w Warszawie, którą reprezentował 
Jacek Zawiśliński. Gości powitała kurator 
mazowiecka Aurelia Michałowska. Pobyt  
w Opinogórze umilił wszystkim występ 
chóru ze Szkoły Podstawowej w Opino-
górze Górnej pod kierunkiem Elżbiety 
Grzejdy. 

Red.

Dwunastego października analitycy 
z Urzędu Statystycznego w Warszawie 
przedstawili wyniki badań nt. krajowych 
migracji mieszkańców Ciechanowa, 
Ostrołęki, Płocka, Radomia i Siedlec 
oraz rozwoju infrastruktury wodociągo-
wo-kanalizacyjnej województwa mazo-
wieckiego w kontekście procesów de-
mograficznych.

Najbardziej popularnym kierunkiem 
migracji mieszkańców tych miast były 
strefy podmiejskie, czyli gminy położone 
w sąsiednim powiecie. Ten proces był naj-
bardziej widoczny w Płocku, gdzie 57,6% 
osób wymeldowujących się z miasta za-

Dokąd wyprowadzają się mieszkańcy  
Mazowsza?

Na przedmieścia albo do Warszawy – oto najpopularniejsze kierunki migracji w województwie 
mazowieckim. Na przeprowadzkę najczęściej decydują się osoby młode i będące już w związku mał-
żeńskim. To wyniki badań przedstawione w Urzędzie Statystycznym w Ciechanowie, gdzie odbyła 
się konferencja prasowa pod hasłem „Migracje i rozwój infrastruktury technicznej w województwie 
mazowieckim w latach 2004-2015”. 

mieszkało w gminach powiatu płockiego. 
Natomiast najmniejsze zainteresowanie 
wyprowadzką pod miasto zaobserwowa-
no w przypadku Ciechanowa (37,4%). 

Drugim najważniejszym kierun-
kiem mazowieckich migracji była 
Warszawa. Stolica była atrakcyjna 
zwłaszcza dla mieszkańców najbliżej 
położonych miast subregionalnych: 
Siedlec (22,9% migrantów) i Ciecha-
nowa (20,7%). 

Co „Portret migranta” mówi o oso-
bach podejmujących decyzję o prze-
prowadzce? Wyniki analiz wskazują, 
że najczęściej migrowały osoby młode 

(25-34 lata), pozostające w związku mał-
żeńskim, przy czym we wszystkich bada-
nych miastach większą mobilnością wyka-
zywały się kobiety.                                         BTW

Konferencja prasowa w US w Ciechanowie
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XXII Ciechanowska Jesień Poezji

Z duchem hrabiego Brunona Kicińskiego

Wyniki XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
„O LAUR OPINA”, 5 października 2017 r.

Tegoroczna, Ciechanowska Jesień Poezji trwała dwa dni (4-5 października 2017 r.), miała 
bogaty program, przybliżyła zapomnianą sylwetkę poety i tłumacza Brunona D. hr. Kicińskiego  
i przyciągnęła poetów nie tylko z regionu, ale z różnych zakątków Polski oraz z USA, Ukrainy  
i Litwy. Wszyscy poeci odbyli najpierw spotkania autorskie w szkołach podstawowych i średnich 
Ciechanowa, Gumowa i Gołotczyzny. Młodsi adepci literatury mieli w tym czasie w Galerii im.  
B. Biegasa warsztaty literackie, które prowadził Adam Lizakowski - znany polsko-amerykański  
poeta i nauczyciel akademicki.

Jak zawsze podczas Jesieni Poezji miał 
swoją premierę nowy, 19. numer „Ciecha-
nowskich Zeszytów Literackich”. Ten 
ukazujący się od 19 lat pod redakcją Te-
resy Kaczorowskiej periodyk, wydawany 
nakładem Związku Literatów na Mazow-
szu z siedzibą w Ciechanowie, nosi w tym 
roku tytuł „Bruno Dionizy hr. Kiciński – 
poeta, dziennikarz, wydawca”. Pismo po-
święcono bowiem w dużej części hr. B. D. 
Kicińskiemu (1797-1844), który ostatnich 
20 lat życia spędził w Ojrzeniu. Promocja 
nowego numeru „CZL” odbyła się więc  
w Szkole Podstawowej w Ojrzeniu, której 
uczniowie niezwykle pomysłowo przybli-
żyli biografię tego poety, publicysty, tłu-
macza, pamiętnikarza, wydawcy, działa-
cza patriotycznego i ziemianina.

Uczestnicy Jesieni Poezji zapalili 
ogień pamięci na jego grobie przy zabyt-
kowym kościółku w Kraszewie. 

Pierwszego dnia literaci uczestniczyli 
również w otwarciu wystawy fotograficz-
nej o Czesławie Miłoszu, autorstwa jego 
studenta z Berkeley Adama Lizakowskie-
go (z jego prelekcją) w Kawiarni Arty-

Na konkurs napłynęło 122 zestawy, 
do konkursu zakwalifikowano 121 zesta-
wów, 1 zestaw wpłynął po terminie. Po-
ezję oceniało jury: Krzysztof Szatrawski 
– przewodniczący, Stanisław Srokowski, 
Stanisław Kęsik i Andrzej Liszewski. 
Przyznano nagrody i wyróżnienia:
• Nagrodę specjalną za wiersz o tema-

tyce opinogórskiej w wysokości 500 zł 
otrzymała Sara Ratajczak – godło 
„Pani L”, wiersz „bez tytułu: Kochanek 
poeta przyjaciel.

• Nagrodę specjalną za wiersz o tematy-
ce ciechanowskiej w wysokości 500 zł 
otrzymała Marzena Lewandowska – 

stycznej PCKiSz oraz w długiej, ale pięk-
nej Nocy Poetów, podczas której odbył 
się też koncert Łukasza Jędrysa z Olszty-
na (w ramach cyklu „Piosenka z tekstem” 
Wojtka Gęsickiego).

Czwartek, (5 października) był dniem 
opinogórskim. Zwiedzano Muzeum Ro-
mantyzmu, oddano hołd Zygmuntowi 
Krasińskiemu (w kryptach kościoła) i ku-
stoszowi Januszowi Królikowi (na cmen-
tarzu). Jak zwykle, w południe odbyło 
się Spotkanie z Literaturą w Opinogórze, 
XIX z kolei, tym razem z Krzysztofem 
Masłoniem oraz rozstrzygnięto XXIX 
Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur 
Opina”. Wspaniały koncert fortepianowy 
ciechanowianki Anny Chmielińskiej - 
obecnie studentki Uniwersytetu Muzycz-
nego Fryderyka Chopina w Warszawie, 
zakończył 19. edycję Jesieni Poezji. 

– Była ona pod każdym względem nie-
zwykła. Wspaniałe rzeczy dzieją się na Zie-
mi Ciechanowskiej! Dziękuję, że dbacie do 
dziedzictwo kulturowe, o kontakt młodzieży 
szkolnej z poezją, bo to najważniejsze dla 
przyszłości narodu – podsumował Stani-

godło „Fotoreporter”, wiersz „Stańko na 
deptaku”.

• Trzy równorzędne wyróżnienia po  
500 zł za zestawy wierszy otrzymali:

• Marcin Konrad Lewiński – godło „bu-
rzotrwały, 

• Grzegorz Baczewski – godło „homo 
amans” ,

• Marcin Podlaski – godło „pauvre lelian”.
• III nagrodę w wysokości 600 zł, otrzy-

mał Karol Graczyk – godło „muszę umyć 
okna”. 

• II nagrodę w wysokości 800 zł, otrzy-
mała: Ewa Włodarska, godło „ostrzenie 
turzyc”.

sław Srokowski z Wrocławia, znakomi-
ty poeta, prozaik i scenarzysta filmowy 
(m.in. filmu „Wołyń).

W XXII Ciechanowskiej Jesieni Poezji 
uczestniczyli również inni znani literaci  
i badacze: prof. Krzysztof Szatrawski 
(Olsztyn), prof. Wiesław Pusz (Łódź), 
prof. Leszek Kociszewski (Ciechanów), 
Irena Duchowska (Litwa), Adam Liza-
kowski (USA/Dzierżoniów), Janusz 
Roszkowski (Iwonicz Zdrój), Bogusław 
Falicki (Warszawa), Paweł Kuszczyński 
(Poznań), Grzegorz Kucharzewski (Su-
walszczyzna), poeci z Ukrainy: Olena 
Kryshtalska i Mykoła Martyniuk, Krzysz-
tof Masłoń (Warszawa), a także poeci  
z: Ciechanowa, Płońska, Mławy, Prza-
snysza i Działdowa. Organizatorami 
byli: Związek Literatów na Mazowszu, 
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im.  
M. Konopnickiej w Ciechanowie, Mu-
zeum Romantyzmu w Opinogórze, przy 
wsparciu finansowym Starostwa Powia-
towego i Urzędu Miasta w Ciechanowie.

PCKiSz

• I nagrodę w wysokości 1000 zł, otrzy-
mał: Łukasz Kaźmierczak, godło „kedi-
laryn”.
Jury podkreśliło wysoki i wyrównany 

poziom nadesłanych wierszy.
Nagrody ufundowali i organizację 

imprezy wsparli: Starostwo Powiatowe  
w Ciechanowie, Urząd Miasta Ciechanów, 
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. 
Marii Konopnickiej w Ciechanowie, Mu-
zeum Romantyzmu w Opinogórze, Zwią-
zek Literatów na Mazowszu i Zakład Poli-
graficzny Arjadna Print w Ciechanowie.

Red. 
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