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Najstarsza mieszkanka DPS Kombatant
obchodziła 103 urodziny

Wyniki konkursów na stanowiska dyrektorów 
trzech szkół ponadgimnazjalnych

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
podjął decyzję o zatwierdzeniu 
konkursów i powierzeniu 
z dniem 1 września br., na okres 5 lat, 
stanowisk dyrektorom szkół:  
ZS nr 1 – Eugeniuszowi Mazińskiemu 
i ZS nr 2 Tomaszowi Gumulakowi. 

Z uwagi na to, iż Komisja Konkurso-
wa nie wyłoniła kandydata na stanowisko 
dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego w Ciechanowie, Zarząd Powiatu, po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej 
szkoły powierzył to stanowisko, także na 
okres 5 lat Wiesławie Pełce, jednej z kan-
dydatek w tym konkursie. 

 Przypomnijmy, iż konkursy przepro-
wadzone zostały   25 czerwca br. Zgłosiły 
się do nich 4 osoby, na dyrektora ZS nr 1 
– Eugeniusz Maziński,  ZS nr 2 – Tomasz 
Gumulak  i dwie osoby na dyrektora CKU, 
dotychczasowa dyrektor – Bożena Chrza-
nowska i druga kandydatka – Wiesława 
Pełka.
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27 lipca – W Ciechanowie odbyły się uroczystości z okazji Świę-
ta Policji. Uroczyste obchody 93. rocznicy powołania Policji Państwo-
wej rozpoczęły się tradycyjnie mszą świętą w kościele parafialnym 
św. Tekli, po niej przy Krzyżu Katyńskim delegacje złożyły wiązan-
ki kwiatów. Następnie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowe-
go odbyła się okolicznościowa akademia, podczas której policjanci 
otrzymali awanse, odznaczenia i nagrody ufundowane przez starostę 
ciechanowskiego, prezydenta Miasta Ciechanów i burmistrza Miasta  
i Gminy Glinojeck. Tradycyjnie nie zabrakło awansów na wyższy sto-
pień. W korpusie starszych oficerów: nadkomisarz Leszek Goździew-
ski – rzecznik prasowy Ciechanowskiej Komendy Policji – awanso-
wany na podinspektora policji, nadkomisarz Piotr Mitter – naczelnik 
Wydziału Przestępczości Gospodarczej – na podinspektora policji.  
W korpusie oficerów młodszych: podkomisarz Krzysztof Markowicz 
– Zespół d/s Wykroczeń – awansowany na komisarza policji. W korpu-
sie aspirantów: starszy aspirant Robert Sochacki – na stopień aspiranta 
sztabowego policji, aspirant Paweł Osik – na stopień starszego aspi-
ranta policji, młodsi aspiranci – Patryk Komorowski, Paweł Jakimiec, 
Piotr Pomaski, Michał Cherner, Jarosław Ciachowski – awansowani 
zostali na stopień aspiranta policji, sierżant sztabowy Marek Toma-
sik – na stopień młodszego aspiranta policji. W korpusie podoficerów: 
starsi sierżanci: Cezary Barwiński, Jacek Głuszniewski, Jarosław Jad-
czak, Tomasz Jaroszewski, Krzysztof Łaciński, Marcin Kochmański, 
Mariusz Józefowicz, Adam Sobecki, Sławomir Wasiak, Tomasz Smo-
liński – awansowani na stopień sierżanta sztabowego policji, sierżan-
ci – Katarzyna Dominiak-Walczyk, Jarosław Lubiński, Kamil Stud-
niak, Jolanta Bym, Bartłomiej Bartkowski, Jakub Podgórski, Michał 
Gnas, Marcin Ptaszkowski, Jakub Kraśniewski, Dominik Jaworski, 
Paweł Szepczyński, Mirosław Popieliński, Rafał Bukowski, Tomasz 
Leszczyński, Robert Lewandowski – zostali awansowani na stopień 
starszego sierżanta policji. W korpusie posterunkowych: posterunko-
wy Tomasz Żebrowski awansował na stopień starszego posterunko-

wego. Srebrną odznaką „Zasłużony Policjant” uhonorowano aspiranta 
sztabowego Wiesława Olszewskiego, brązową odznaką „Zasłużony 
Policjant” młodszego aspiranta Jacka Grzymkowskiego. Uchwałą 
Kapituły Odznaki Honorowej PCK, odznaczenie otrzymali: aspirant 
sztabowy Wiesław Olszewski i młodszy aspirant Jacek Grzymkow-
ski. Nagrody rzeczowe ufundowane przez starostę ciechanowskiego 
otrzymali: nadkomisarz Daniel Ostrowski, aspirant sztabowy Krzysz-
tof Parzuchowski, aspirant Dariusz Chuchulski, aspirant sztabowy 
Jolanta Kowalska, nadkomisarz Leszek Goździewski, Włodzimierz 
Szpojankowski. Nagrody rzeczowe ufundowane przez prezydenta Cie-
chanowa otrzymali: sierżant sztabowy Jan Pawlak, aspirant sztabowy 
Wiesław Olszewski, aspirant Sławomir Dołęgowski, aspirant Dariusz 
Szymczak, młodszy aspirant Grzegorz Sekuła, starszy sierżant Adam 
Sobecki. Nagrody ufundowane przez burmistrza Miasta i Gminy Gli-
nojeck otrzymali: aspirant sztabowy Dariusz Lewandowski i sierżant 
Tomasz Kowalczyk.

Policjanci, rodziny i przedstawiciele władz na pamiątkowej fotografii  
w kościele św. Tekli

18 sierpnia – W Sarnowej Górze po raz pierwszy zorganizo-
wano widowisko historyczne „Sarnowa Góra 1920”, upamiętniające 
bohaterskie zmagania 5 armii gen. Władysława Sikorskiego, która  
w sierpniowe dni 1920 roku walczyła w tej okolicy. Uroczystości 
rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym 
bitwę oraz mszą świętą w intencji poległych. Odbyły się one przy  
obelisku odsłoniętym w 2005 roku, z inicjatywy PTTK i władz gminy 
Sońsk. Walki o Sarnową Górę w dniach 16-18 sierpnia, były jednym 
z epizodów „Bitwy Warszawskiej. W ocenie niektórych historyków, 
przełomowym momentem bitwy polsko-bolszewickiej na północnym 
Mazowszu, było przejęcie stacjonującej w Ciechanowie rosyjskiej  
radiostacji, co sprawiło, że już do końca walk bolszewicy mieli trud- 
ności z koordynacją swoich działań. Komentujący przebieg rekon-
strukcji oficer z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie  
kpt. Marcin Dominiak, jednocześnie prezes Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznej 79. pułku piechoty przypomniał przebieg działań 
wojennych. Bohaterskimi żołnierzami 18 dywizji piechoty pod Sarno-
wą Górą dowodził kapral Dionizy Kręgielski, który za swoją odwagę 
został odznaczony Orderem Virtuti Militari. Zwycięstwo pod Sarnową 
Górą było sporym sukcesem militarnym. Na stacji w Ciechanowie, po 
zakończeniu działań wojennych, przetrzymywano aż 4 tysiące jeńców. 

1 sierpnia – Podobnie jak w całej Polsce, także i w Ciecha-
nowie uczczono 68. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.  
O godz. 17.00 w mieście zawyły syreny, a pod pomnikiem upamięt-
niającym ofiary Powstania, znajdującym się przy ul. Powstańców War-
szawskich złożone zostały wiązanki kwiatów. W uroczystości uczest-
niczyły władze powiatu, miasta Ciechanów, przedstawiciel senatu, 
reprezentanci władz wojewódzkich rządowych i samorządowych, 
żołnierze AK i harcerze, przedstawiciele kombatantów, służb mundu-
rowych oraz mieszkańcy miasta. W kościele św. Piotra o godz. 18.00 
odprawiona została msza święta w intencji bohaterów Powstania. 

Pod pomnikiem upamiętniającym Powstanie Warszawskie delegacje różnych 
środowisk złożyły wiązanki kwiatów

Widowisko było inscenizacją jednej z ważniejszych bitew  
rozegranych podczas wojny 1920 roku

Użycie efektów pirotechnicznych podczas tegorocznej rekonstrukcji 
sprawiło, że odtwarzane sceny walk wyglądały realistycznie. Na polu 
bitewnym użyto m.in. samochodu pancernego, wykonanego na pod-
woziu Forda T oraz armaty wzór 02/26. Rekonstruktorzy grający bol-
szewików w ramach swojej roli zdobyli armatę, „rozstrzelali” jednego 
z mieszkańców, „podpalili” okoliczne zabudowania, a potem... zabrali 
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się za darcie poduszek i gaszenie pragnienia czystą wódką. Tak też 
ich wspominano. Widowisko było lekcją historii, bezcenną zwłaszcza 
dla najmłodszego pokolenia. Widowisko obejrzeli mieszkańcy Sarno-
wej Góry i okolic, wśród których wciąż żywa jest pamięć wydarzeń  
1920 roku oraz wielu gości z Ciechanowa i innych miejscowości. Do-
dajmy także, iż na początku lat 90-tych nazwa „Sarnowa Góra” powró-
ciła na Grób Nieznanego Żołnierza w Warszawie i tym samym miej-

scowość oficjalnie odzyskała swoje godne miejsce w międzywojennej 
historii tego regionu. Głównym organizatorem widowiska było Stowa-
rzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 79. pułku piechoty z Ciechano-
wa i Mławy, a współorganizatorami: Urząd Gminy w Sońsku i WKU  
w Ciechanowie. Impreza została wsparta finansowo ze środków powia-
tu ciechanowskiego, a Honorowy patronat nad nią przyjął starosta cie-
chanowski Sławomir Morawski.
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26 sierpnia – W Kozienicach odbyła się największa tegorocz-
na impreza rolnicza na Mazowszu – XIV Dożynki Województwa Ma-
zowieckiego, Diecezji Radomskiej, Powiatu Kozienickiego i Gminy 
Kozienice. W tegorocznym święcie plonów udział wzięły 24 delegacje 
z całego województwa mazowieckiego, które zaprezentowały 31 wień-
ców dożynkowych, wielu gości z marszałkiem województwa mazo-
wieckiego Adamem Struzikiem. Delegację powiatu ciechanowskiego 
reprezentowali: członkowie Zarządu Powiatu z wicestarostą Andrze-
jem Pawłowskim, Małgorzata i Maciej Kołakowscy – powiatowi sta-
rostowie dożynkowi  (rolnicy z  gm. Opinogóra Górna, prowadzący 
gospodarstwo rolne o pow. ok. 80 ha, specjalizujące się w produkcji 
mleka) oraz  pracownicy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Do-
żynki wojewódzkie to jedna z najważniejszych imprez na Mazowszu 
– a jednocześnie doskonała okazja do wspólnego podziękowania za 
plony, kultywowania regionalnych tradycji i wspólnej radości z owo-
ców pracy rolników oraz przedsiębiorców Mazowsza. Uroczystości 
rozpoczęły się mszą dziękczynną sprawowaną pod przewodnictwem 
JE księdza biskupa Henryka Tomasika, po której barwny korowód 
przeszedł ulicami Kozienic na stadion miejski. Na stadionie odbyły 
się tradycyjne elementy Święta Plonów – obrzęd dzielenia chlebem, 
hymny dożynkowe, wręczanie odznaczeń branżowych i nagród w kon-
kursach wojewódzkich. Oprócz tradycyjnego podziękowania za plo-
ny i złożenia wieńców dożynkowych, podczas uroczystości wręczone 
zostały odznaczenia państwowe i branżowe. Była to również okazja 
do podsumowania rolniczych konkursów oraz plebiscytów.  Podczas 
Dożynek rozstrzygnięto także konkursy „Polski Producent Żywności” 
i „Agroliga”. Uroczystości uatrakcyjniła doskonała oprawa muzycz-
na i artystyczna. Wystąpiły lokalne zespoły z Kozienic, Zespół  Pieśni 
 i Tańca „Mazowsze”, zespół S.O.S. oraz zespół Sumptuastic. Dożyn-
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kom towarzyszyły liczne pokazy, kiermasze, wystawy i inne występy 
artystyczne.

Przemarsz korowodu dożynkowego na stadion w Kozienicach

Natomiast Dożynki Diecezji Płockiej, połączone z Dożynkami Ziemi 
Płońskiej odbyły się 9 września br. w Lisewie (gm. Joniec). Uroczy-
stości rozpoczęła procesja delegacji dożynkowych, następnie mszę 
świętą dziękczynną odprawił JE ksiądz biskup Piotr Libera. Programy 
artystyczne zaprezentowali zebranym gościom uczniowie ZS w Lise-
wie oraz Ludowy Zespół Artystyczny „Płońsk”. Gwiazdą wieczoru był 
Andrzej Piaseczny. Uroczystość zakończył pokaz sztucznych ogni.

Barbara Tokarska-Wójciak

W LESIE NIE BĄDŹ „ZIELONY” – czyli porady dla grzybiarzy

Konsekwencje pomyłki mogą być tragiczne, gdyż 
niektóre grzyby zawierają trucizny zagrażające 
zdrowiu, a nawet życiu. Trucizny znajdujące się w 
grzybach należą do najsilniej działających w przy-
rodzie. Są odporne na obróbkę kulinarną, suszenie  
i zamrażanie, a także na działanie soków trawien-
nych. Można je podzielić na trzy grupy: jedne dzia- 
łają na przewód pokarmowy, drugie na układ ner-
wowy a inne na narządy wewnętrzne (najczęściej 
na nerki, wątrobę). Właśnie te toksyny uszkadzają-
ce narządy wewnętrzne są najgroźniejsze – znaj-
dują się one w piestrzenicy kasztanowatej, mucho-
morze sromotnikowym i wiosennym oraz zasłona-
ku rudym. W zależności od rodzaju toksyn objawy 
zatrucia grzybami mogą być różne i występować   
w różnym czasie od spożycia (od 3-4 godzin do 40 
godzin). Większość zatruć ma podobny początek. 

Zaczyna się zazwyczaj od bólów 
głowy, brzucha, wymiotów 

i biegunki. Dołączają do 
nich objawy charakte-

rystyczne dla danej 

toksyny. Trzeba pamiętać, że w przypadku grzybów, 
których toksyny uszkadzają narządy wewnętrzne – 
objawy początkowe zanikają, występuje faza pozor-
nej poprawy, po której stan chorego gwałtownie się 
pogarsza  i bez udzielonej w porę pomocy lekarskiej 
dochodzi do zgonu. Nigdy więc nie należy lekce-
ważyć opisanych objawów, jeżeli wystąpiły one 
po spożyciu grzybów – zawsze i jak najwcześniej 
należy udać się do lekarza. 

Większość szczególnie niebezpiecznych, śmier-
telnie trujących grzybów to grzyby blaszkowe. Na-
leżą do nich wszystkie muchomory, a wśród nich 
śmiertelnie trujący muchomor sromotnikowy. 
Mylony jest on z czubajką kanią, gołąbkiem zielo-
nawym i jadalną gąską zieloną. Inne muchomory 
mogą być mylone również z młodymi pieczarkami 
polnymi. Pozostałe podobieństwa to: lisówka po-
marańczowa mylona z kurką jadalną, maślanka 
wiązkowa i maślanka ceglasta mylone z opieńką 
miodową, piestrzenica kasztanowata mylona ze 
smardzem jadalnym. Trzeba też pamiętać o kro-
wiaku podwiniętym czyli popularnej olszówce – do 

niedawna uznawanej za grzyb jadalny. Jej obgo-
towywanie zmniejsza właściwości trujące, ale nie 
likwiduje ich zupełnie. Spożywanie olszówki może 
po latach powodować uszkodzenie wątroby, wzro-
ku a nawet czerwonych ciałek krwi. Olszówka może 
być mylona z rydzem. Kierujmy się zasadą – grzy-
bów co do których mamy wątpliwości najlepiej 
się pozbyć już w lesie.

Sztuką jest też zbieranie grzybów. A więc: nie 
zbieramy grzybów zbyt młodych (nie wszystkie ce-
chy potrzebne do identyfikacji grzyba są wykształco-
ne); grzyby rozdrobnione i połamane są trudne do 
identyfikacji (nie kupujemy takich od sprzedających 
przy drogach); grzyby zbieramy do przewiewnych 
koszy (w torebkach plastikowych i wiadrach łatwo 
się zaparzają, rozwijają się pleśnie i mikroorgani-
zmy); nie zostawiamy grzybów w koszu na następny 
dzień (grzyby są nietrwałe, niewłaściwe ich przecho-
wywanie może być przyczyną zatrucia); grzyby wyj-
mujemy z podłoża przez delikatne wykręcanie lub 
wycinanie nożem (grzybnia pozostaje nieuszkodzo-
na); nie rozgarniamy ściółki w poszukiwaniu mło-
dych osobników (promienie słoneczne są zabójcze 
dla grzybni); nie niszczymy starych grzybów jadal-
nych (rozsiewają zarodniki służące do rozmnażania).

BTW
Tekst powstał przy współpracy 

z Powiatową Stacją Sanepid w Ciechanowie

Padający ostatnio deszcz i ładna pogoda spowodowały, że w lasach zaroiło się od grzybów. Prawie każdy grzybiarz przed wyprawą 
do lasu ma wiele dylematów – gdzie udać się na grzyby, a przede wszystkim jak odróżnić grzyby jadalne od trujących. Zanim więc 
wybierzemy się na grzybobranie trzeba nauczyć się je rozpoznawać. Przydadzą się do tego dobre atlasy, strony internetowe oraz 
rady doświadczonego grzybiarza. 

Każdy grzybiarz wie, jaką przyjemność  
sprawia zbieranie tych darów natury. 

Jednak pamiętajmy,
 aby grzyby zbierać z  r o z w a g ą !
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Warto podkreślić, że 100 uczestników 
projektu zostanie skierowanych na specja-
listyczne szkolenia grupowe:
– sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej 

(2012 r. – 10 osób, 2013 r. – 10 osób),
– operator koparko-ładowarki kl. III (2012 r. 

 – 10 osób, 2013 r. – 10 osób),
– pracownik fizycznej ochrony osób lub 

mienia licencja I i II stopnia (2013 r. –  
10 osób, 2014 r. – 10- osób), 

– prawo jazdy kat. B (2012 r. – 10 osób, 
2013 r. – 10 osób),

– samodzielna księgowość (2012 r. – 10 
osób, 2013 r. – 10 osób)

oraz 30 osób na szkolenia indywidualne 
w zależności od zgłaszanych potrzeb, 
w tym: 7 osób w 2012 roku, 15 osób  
w 2013 roku i 8 osób w 2014 roku.
Ważnym wymiarem realizowanego pro-

jektu będą staże w jednostkach samorządu 

terytorialnego, którymi objętych będzie 
250 osób: 75 osób w 2012 r., 125 osób w 
2013 r. i 50 osób w 2014 roku.

Dodatkowo przewiduje się specjalistycz-
ne doradztwo grupowe i indywidualne z za-
kresu poradnictwa zawodowego i pośred-
nictwa pracy. 

Łączna wartość projektu to 1.998.640 zł., z 
czego w bieżącym roku podjęte zostaną dzia-
łania za 592. 057 zł., w 2013 za 995.500 zł., 
a w 2014 roku za 411.082 zł. 

Jest to projekt współfinansowany ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecz-
nego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja inte-
gracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdzia-
łanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora 
ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób za-
grożonych wykluczeniem społecznym. 

Uroczyste otwarcie i prezentacja Pro-
jektu „Aktywni na lokalnym rynku pracy 
powiatu ciechanowskiego” odbyło się  
31 sierpnia, w hotelu Atena. W spotkaniu 
wzięli udział przedstawiciele władz powia-
towych i wojewódzkich oraz jednostek, 
instytucji i zakładów pracy, które zajmują 
się osobami bezrobotnymi, wykluczonymi 
społecznie, niepełnosprawnymi lub mogą 
współpracować przy realizacji przedsię-
wzięcia (np. zakłady pracy). Nie zabrakło 
też przedstawicieli mediów, które z ko-
lei mogą dotrzeć do osób bezrobotnych  
z informacją o realizowanym projekcie. Po 
prezentacji projektu odbyła się dyskusja 
na temat form wspierania osób bezrobot-
nych.

Barbara Tokarska-Wójciak

Jest pomoc dla osób bezrobotnych
z powiatu ciechanowskiego

Powiat Ciechanowski, a w jego imieniu Powiatowy Urząd Pracy, realizuje od 1 sierpnia 2012 roku do  
31 lipca roku 2014 projekt „Aktywni na lokalnym rynku pracy powiatu ciechanowskiego”. Cały projekt, współfinan- 
sowany ze środków unijnych, skierowany jest do 380 osób (189 kobiet i 191 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem 
społecznym, zamieszkujących obszar powiatu ciechanowskiego. Jego celem jest wzrost poziomu aktywności 
zawodowej i społecznej poprzez zdobycie nowych i podwyższenie posiadanych kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie 
doświadczenia zawodowego w zakresie nowo uzyskanych kwalifikacji poprzez staże w jednostkach samorządu 
terytorialnego.

Po prezentacji projektu odbyła się dyskusja nt. potrzeb rynku pracy w powiecie ciechanowskim
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Jana Bieleckiego znamy chociażby z wizyt w Ciechanowie, gdzie bywał 
mi.n. na dorocznym wręczeniu Nagrody im. Franciszka Rajkowskiego, przyzna-
wanej przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.

Jan Bielecki w 2010 roku podczas promocji Ciechanowskich Zeszytów  
Literackich, poświęconych Marii Konopnickiej 

Dwa lata temu – w 100-lecie śmierci poetki Marii Konopnickiej, odsłaniał 
na budynku przy ul. 3 Maja (należącym niegdyś do zabudowań młyna) pamiąt-
kową tablicę, poświęconą jego sławnej prababce. Tablica została ufundowana 
przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej i Związek Literatów na 
Mazowszu.

Od 12 lat Jan Bielecki był prezesem Zarządu Głównego Towarzystwa im. 
Marii Konopnickiej, które powstało w Warszawie w 1958 roku. Wszędzie, gdzie 
mógł rozsławiał imię swojej prababki. Jego życie było niezwykle trudne. Z mat-
ką i młodszym bratem Adamem przeżył deportację do Kazachstanu, tam zmar-
ła ich matka. Ojciec, rotmistrz Antoni Bielecki, dowódca szwadronu w 9. Pułku 
Ułanów Małopolskich, po kampanii wrześniowej trafił do niemieckiego oflagu. 
Dwaj osieroceni chłopcy – dziewięcioletni i pięcioletni dotarli cudem do Iranu. 
I dalej przez Afganistan przedostali się do Indii i Jamnagaru, księstwa mahara-
dży Jama Saheba of Navanagara, który przygarnął ponad tysiąc polskich dzieci, 
rozbitków wojennych. Do końca życia Jan Bielecki był maharadży wdzięczny 
za ocalenie. Niezwykłe życie Jana Bieleckiego można poznać w książce Teresy 
Kaczorowskiej pt. „Maria Konopnicka i Ziemia Ciechanowska” (2010) oraz w jej 
reportażu w dzienniku „Rzeczpospolita” (5 września 2010).

Pogrzeb Jana Bieleckiego odbył się 20 sierpnia w Warszawie. Spoczął na 
Powązkach. 

Z Janem Bieleckim rozmawiałam wielokrotnie, pracując jako dziennikar-
ska w Katolickim Radiu Ciechanów, i obecnie jako rzecznik prasowy starosty 
ciechanowskiego. Były to spotkania podczas uroczystości w Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej, kiedy wręczana była doroczna nagroda im. dr F. Rajkow-
skiego i podczas innych uroczystości, poświęconych jego przodkom, np. od-
słonięcie tablicy pamiątkowej przy ul. 3 Maja w Ciechanowie. Ten niezwykle 
miły i serdeczny człowiek zawsze znajdował czas, aby porozmawiać z dzien-
nikarzami o swoich przeżyciach, kiedy był małym dzieckiem i spotkały go tra-
giczne zdarzenia, najtragiczniejsze dla małego dziecka – śmierć mamy, nie-
wola ojca, powrót do kraju przez gorące pustynie Bliskiego Wschodu, pobyt 
w Indiach. Nigdy nie odmówił też rozmowy o prababce Marii Konopnickiej, 
dziadku Janie Konopnickim, czy innym sławnym przodku Franciszku Rajkow-
skim. Zapamiętam go jako bardzo dystyngowanego, uprzejmego Pana, który 
był świadkiem wielu wydarzeń. 

Barbara Tokarska-Wójciak 

W Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Ciechanowie,  
23 lipca br. odbyło się pożegnanie Sióstr Albertynek, czyli Zgro-
madzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim (ZSAPU). 
Jest to zgromadzenie zakonne, habitowe. Siostry służyły w DPS 
w Krubinie od 52 lat. 

Uroczystą mszę świętą, podczas której dziękowano Siostrom za niezwy-
kłą posługę, koncelebrowali księża z parafii św. Tekli i parafii Błogosławionych 
Płockich Biskupów Męczenników: ks. infułat Ludomir Kokosiński, ks. kanonik 
Wojciech Hubert, ks. proboszcz Sławomir Trzaska i księża wikariusze – ks. Kamil  
Stawiski i ks. Roman Zieliński.

Było wiele ciepłych słów podziękowań za posługę, zarówno ze strony go-
ści oficjalnych, jak również mieszkańców DPS, którzy przygotowali dla swoich 
Sióstr krótkie przedstawienie oraz podarunki.

Warto dodać, że Dom Pomocy Społeczne w Krubinie był jedynym miej-
scem w całej diecezji płockiej, gdzie pracowały Siostry Albertynki. Ostatnio  
w placówce przebywały zaledwie 4 siostry, ale jak wspominali goście uroczy-
stości, były lata, kiedy w DPS pracowało ich kilkanaście. Zajmowały się nie tyl-
ko chorymi, ale uczyły też religii w parafii św. Tekli i opiekowały się parafią, 
a w ostatnich latach także nową parafią Błogosławionych Płockich Biskupów 
Męczenników i oczywiście swoją kaplicą, położoną na terenie domu pomocy.

Siostry, które pozostały w pamięci pracowników i mieszkańców to: S. Mech-
tylda, Alina, Świętosława, Teresa, Terezja, Wenanta, Hermenegilda, Bona, Elż-
bieta, Łucja, Maria, Anna, Daria, Aleksandra. Przełożonymi, tej placówki były: 
S. Sylwana, S. Laurencja – Krystyna Kozdroń, S. Irena – Alfreda Urynowicz,  
S. Iwona- Zofia Kur oraz pełniącą tę funkcję ostatnio S. Jana – Iwona Czajkowska.

Siostry swoją pracą w ciechanowskim Domu spełniły ostatnią wolę Siostry 
Barnardyny „Czyniąc dobrze wszystkim”. Widziały w tych, których wizerunek 
człowieka zatarty i zagubiony jest wizerunkiem Jezusa zawartym w obrazie 
Ecce Homo św. Brata Alberta – Adama Chmielowskiego.

Ciechanowska wspólnota liczyła ostatnio cztery wspaniałe, skromne i od-
dane Siostry: S. Jana Czajkowska, S. Barbara Kaźmieruk, S. Dolorosa Bazylczuk  
i S. Elżbieta Kryspin.

Z miastem i Domem Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej, Albertynki poże-
gnały się ostatecznie w sierpniu.

Siostry, pracujące w DPS przy ul. Kruczej żegnali mieszkańcy, dziękując za 
troskę i serce wkładane w pracę z podopiecznymi 

W uroczystym pożegnaniu Zgromadzenia wzięły udział Siostry ze Zgroma-
dzenia Sióstr Albertynek z Warszawy oraz wicestarosta Andrzej Pawłowski, 
kierownik delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Grzegorz Wró-
blewski i kierownik Wydziału Polityki Społecznej Jolanta Truszewska, dyrektor 
DPS Jolanta Przybyłowska, była wieloletnia dyrektor Barbara Piasecka oraz 
przedstawiciel Samorządowca Powiatu Ciechanowskiego.

Barbara Tokarska-Wójciak

7 sierpnia zmarł ostatni prawnuk Marii Konopnickiej – Jan Bie-
lecki. Urodził się w 1933 roku we Lwowie, większość życia spę-
dził w Warszawie. Był synem Anieli z Konopnickich Bieleckiej 
(córki Jana Konopnickiego) oraz rotmistrza Antoniego Bieleckie-
go, wnukiem zasłużonego dla Ciechanowa najmłodszego syna 
poetki Jana Konopnickiego oraz Jadwigi Rajkowskiej – córki cie-
chanowskiego znanego lekarza, społecznika i pozytywisty Fran-
ciszka Rajkowskiego.
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ZMARł JAN BieLeCKi 
– PRAWNUK MARii KoNoPNiCKieJ

PożegNANie 
SióSTR ALBeRTyNeK NA KRUCZeJ

Albertynki w Ciechanowie
W marcu 1960 roku, kierownik Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie Franciszek ostrowski z kierownikiem 
Domu Pomocy Społecznej w Krubinie Stanisławem Szypuło, zwrócili się do Zgroma- 
dzenia z prośbą o przysłanie Sióstr Albertynek do pracy przy chorych. Zgromadzenie 
wyraziło zgodę na otwarcie nowej placówki. otrzymało też aprobatę ordynariusza 
diecezji płockiej Księdza Biskupa Tadeusza Zakrzewskiego. A już 5 czerwca 1960 roku 
pięć sióstr rozpoczęło pracę w Zakładzie wśród 200 pensjonariuszy. Na prośbę dyrek- 
tora siostry objęły opiekę pielęgniarską nad chorymi. Z czasem dodano siostrę na sta-
nowisko kierownika kuchni oraz masażystkę. Praca sióstr była bardzo ciężka, gdyż od-
działy były zaniedbane pod względem higienicznym. Jednak współpraca z personelem 
świeckim, zaangażowanie z obu stron, mimo trudnych warunków materialnych przy-
niosło pozytywny efekt. W niedziele i święta w tutejszej kaplicy była odprawiana msza 
św.  z udziałem pensjonariuszy, w dni powszednie siostry pieszo chodziły do oddalo-
nego o kilka kilometrów kościoła parafialnego w Ciechanowie. Było to uciążliwe, po-
nieważ nie było dobrej drogi, często siostry musiały brnąć po błocie a zimą po zaspach.  
Z biegiem czasu warunki się poprawiły, a co najważniejsze – codziennie w kaplicy na 
Krubinie jest celebrowana eucharystia.

www.ciechanow.powiat.pl
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Na przebudowę, budowę oraz remont dróg w 2013 r. dla wo-
jewództwa mazowieckiego przeznaczona zostanie kwota 96 mln 
450 tys. zł. Pieniądze zostaną rozdzielone po połowie dla gmin  
i powiatów. Podobnie jak w ubiegłym roku, wnioski oceniane będą 
według ośmiu kryteriów, m.in.: wpływu inwestycji na poprawę bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym, spójności z siecią dróg wojewódz-
twa, współpracy z innymi podmiotami przy realizacji zadania, jej 
wpływu na rozwój obszarów wiejskich, wpływu na poprawę dostęp-
ności komunikacyjnej lokalnych ośrodków gospodarczych, wpły-
wu na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych  
i wpływu na realizację zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla 
bezpieczeństwa obywateli. 

Tylko w 2012 r. w ramach „Narodowego Programu Przebudo-
wy Dróg Lokalnych”, na terenie województwa mazowieckiego re-
alizowanych jest 30 inwestycji o łącznej wartości ponad 19 mln zł.  
A podczas trzech edycji programu w województwie mazowieckim 
wybudowano/zmodernizowano 782 km dróg – 368 km w gminach 
oraz 414 km w powiatach. 

www.ciechanow.powiat.pl
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Należy podkreślić, że powiat ciechanowski od kilku lat z powo-
dzeniem realizuje inwestycje drogowe w ramach NPPDL. Zmo-
dernizowano już trzy odcinki dróg. 

W dwóch etapach przebudowano 8,8 km drogi na odcinku 
Szulmierz-Wola Wierzbowska-Zielona-Wężewo-Krasiniec, łączą-
cej dwa powiaty ciechanowski i przasnyski oraz 10 km odcinek 
trasy Ościsłowo-Ojrzeń. Łącznie w ramach Programu, na terenie 
powiatu ciechanowskiego przebudowano 20 km dróg, a inwesty-
cje kosztowały 12 mln zł. (dofinansowanie z programu – 5 mln zł., 
wsparcie gmin – 1 mln zł., wkład powiatu – 6 mln zł.). 

Ostatnio powiat ciechanowski złożył wniosek na przebudowę 
drogi Ościsłowo-Sulerzyż. I choć na 155 wniosków zajęliśmy 26 
miejsce i nasz projekt został pozytywnie oceniony, jednak priory-
tet w 2012 roku miały drogi na terenach dotkniętych powodzią.

Obecnie powiat ponownie złożył wnioski na przebudowę 
dwóch dróg – Ościsłowo-Chotum, na odcinku Ościsłowo-Sulerzyż 
(2.98 km) oraz Grzybowo-Regimin-Szulmierz na odcinku Włosty-
-Szulmierz (2 km). 

Barbara Tokarska-Wójciak

powiat ciechanowski będzie ubiegał się o kolejne środki na reMontY dróg
Z początkiem września rozpoczął się nabór wniosków do kolejnej edycji „Narodowego Programu 

Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”. Dokumenty można składać do  
28 września br. Listy rankingowe zostaną ogłoszone do 31 października. Samorządy, które otrzymają 
dofinansowanie będą musiały zrealizować zadanie w 2013 r. Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym 
roku powiat ciechanowski będzie ubiegał się o środki na modernizację dróg powiatowych. 

Ostatnio przebudowana droga w ramach programu, to trasa z Ościsłowa do Ojrzenia. Jej długość to 10,477 m. Inwestycja kosztowała 8 250 000 zł. i była 
współfinansowana z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Przebudowa drogi powiatowej nr 1233W Ościsłowo-Ojrzeń objęła: poszerzenie  
pasa jezdni do 5,5 m., odbudowę 125 przepustów pod zjazdami, wzmocnienie poboczy, 3 zatoki autobusowe i ustawienie 194 mb. barier energochłonnych  

i zabezpieczających. Po zakończeniu inwestycji wprowadzona została nowa organizacja ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. To jedna  
z ładniejszych dróg w powiecie ciechanowskim, łącząca dwie trasy krajowe nr 50 i nr 60. Trasa z Ojrzenia do Ościsłowa była realizowana w partnerstwie 

z gminą Ojrzeń, która dofinansowała ją kwotą 300 tys. zł. i z gminą Glinojeck, która dołożyła 200 tys. zł.

Fragment zmodernizowanej drogi Szulmierz-Wola Wierzbowska-Zielona-Wężewo-Krasiniec
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W festynie wzięło udział 30 uczestników Projektu wraz z opie-
kunami, 60 niepełnosprawnych mieszkańców gmin naszego po-
wiatu z opiekunami i pracownikami ośrodków pomocy społecz-
nej oraz 40 osób z dwóch Domów Pomocy Społecznej, Ośrod-
ka Wsparcia, Środowiskowego Domu Samopomocy Typu A i B  
i Warsztatu Terapii Zajęciowej w Ciechanowa.

Dla wszystkich obecnych tego dnia w malowniczo położonym 
Zajeździe uczestników spotkania, przygotowano wiele atrakcji: 
zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego, przejażdżki brycz-
ką i ciuchcią, występ gwiazdy muzycznej, zabawę taneczną, gry i 
konkursy integracyjne z ciekawymi nagrodami oraz poczęstunek. 

Zabawie nie było końca, a że pogoda dopisała, to ostatni uczest-
nicy opuścili Zajazd dopiero po godz. 18.00. Dużą atrakcją był 
dla wszystkich występ znanego zespołu disco polo Cliver, który 
nie musiał długo zachęcać do zabawy. Dla miłośników kontak-
tu z przyrodą czekały zwierzęta w mini zoo, spacery parkowymi 
alejkami. Wydarzeniom towarzyszyły niekończące się rozmowy, 
tysiące uścisków i radosna atmosfera.

Gospodarzem spotkania był wicestarosta Andrzej Pawłowski, 
a w uroczystym otwarciu festynu uczestniczyli także przedsta-
wiciele Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie i w Cie-
chanowie, delegatur Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i 
Urzędu Marszałkowskiego w Ciechanowie, oraz członkowie Za-
rządu Powiatu, radni powiatowi, Wojewódzkiego Urzędu Pracy i 
Powiatowego Urzędu Pracy, przedstawiciele instytucji i organiza-
cji pozarządowych, zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, 
Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, powołanej przy 
Staroście Ciechanowskim, pracownicy Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie i lokalne media.

To już piąta edycja zorganizowanego spotkania integracyjnego 
dla Osób Niepełnosprawnych. Stało się ono ważnym wydarzeniem, 
a nawet tradycją w kalendarzu przedsięwzięć powiatowych. Jest to 
okoliczność ważna, gdyż dotyczy szczególnej grupy społecznej – 
osób potrzebujących wyjątkowego wsparcia i wyrozumiałości.

Barbara Tokarska-Wójciak
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Projekt pt. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usa-
modzielnienie”, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Ciechanowie realizuje od kwietnia 2012 r. Projekt 
realizowany jest w ramach Poddziałania 7.1.2 Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe 
centra pomocy rodzinie Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki.

W jego ramach wsparciem objętych zostało 30 osób niepeł-
nosprawnych, 10 usamodzielnianych wychowanków opusz-
czających zastępcze formy opieki oraz 10 osób w wieku 15-25 
lat, przebywających w rodzinach zastępczych i placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych.

Działania realizowane w ramach projektu: 
– dla osób niepełnosprawnych: praca socjalna, indywidu-

alne doradztwo zawodowe, zespół ćwiczeń fizycznych 
usprawniających psychoruchowo, szkolenia i warsztaty ak-
tywizujące, zgodne z potrzebami osób niepełnosprawnych 
i rynku pracy, spotkania samopomocowe, a także festyn in-
tegracyjno-kulturalno-rekreacyjny dla osób niepełnospraw-
nych i ich otoczenia; 

– dla usamodzielnianych wychowanków: praca socjalna, 
indywidualne doradztwo zawodowe, szkolenia i warszta-
ty aktywizujące, zawodowe zgodne z potrzebami usamo-
dzielnianych wychowanków i rynku pracy, skierowanie i 
sfinansowanie kosztów nauki na poziomie gimnazjalnym 
i policealnym, sfinansowanie kosztów nauki na poziomie 
wyższym;

– dla młodzieży przebywającej w rodzinach zastępczych: 
praca socjalna, indywidualne doradztwo zawodowe, szko-
lenia i warsztaty aktywizujące, zawodowe zgodne z potrze-
bami młodzieży i rynku pracy;

– dla wszystkich grup odbędzie się konferencja podsumowu-
jąca projekt;

W ramach projektu, w okresie od maja do grudnia 2012 r. 
funkcjonuje Punkt Konsultacji Specjalistycznej, w którym 
przyjmują i udzielają porad: prawnik, psycholog oraz terapeu-
ta rodzinny. 

Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2012 r.

Niepełnosprawni z powiatu ciechanowskiego 
bawili się na festynie w Niestumiu 

Powiatowy festyn integracyjno-kulturalno-rekreacyjny odbył się 30 sierpnia w zajeździe Tur w Niestumiu. 
To przedsięwzięcie, przygotowane po raz piąty, możliwe było dzięki realizacji przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Ciechanowie projektu współfinansowanego ze środków  
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki  

pt. „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”.

Atmosfera spotkania była wyjątkowa, ciepła i serdeczna. Uczestnicy nawiązywali nowe znajomości i świetnie się bawili

Fotoreportaż z festynu prezentujemy na str. 10



www.ciechanow.powiat.pl

-
-
-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

8

-

-

-
-

-

-

-
-

-
-
-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-
-

Przetargi, prace inwestycyjne i modernizacyjne w Centrum Kultury

Nowa grupa nauczycieli mianowanych w powiecie ciechanowskim 
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Dionizje – święto teatru w Ciechanowie
Od 21 do 25 sierpnia w Ciechanowie odbywał się XX Międzyna-

rodowy Festiwal Teatralny DIONIZJE. Na tę niezwykle widowiskową  
imprezę złożyły się: przedstawienia, happeningi, parady uliczne, kon-
certy i wieczory dyskusyjne. Wystąpiły: Teatr Nikoli, Teatr Exodus,  
Teatr Delikates, Gdańska Szkoła Artystyczna, Teatr Znak, Teatr Wos- 
kresinnia, Teatr Muzyczny ROMA NOVA SCENA, Grupa Ognia 
HEBI. W czasie festiwalu odbywały się również koncerty, a zagrali: 
Miąższ, DJ JaNagel Forest i Pogodno. Wstęp na wszystkie przedsta-
wienia i koncerty był bezpłatny. Organizatorem przedsięwzięcia było  
Stowarzyszenie Artystyczne MAKATA. Dodajmy, że było to dwu-
dzieste, jubileuszowe wydanie Festiwalu, który już na stałe wpisał się  
w kalendarz wydarzeń artystycznych miasta i powiatu. 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny „DIONIZJE 2012” 
został wsparty finansowo ze środków powiatu ciechanowskiego, 
a jednym z patronów medialnych imprezy był Samorządowiec 
Powiatu Ciechanowskiego.

BTW

Plakaty Krzysztofa Duckiego w Galerii Biegasa
Od sierpnia (wernisaż 21 VIII) w Ciechanowie, w Galerii im. Bolesława Biegasa PCKiSz, można 
oglądać wystawę plakatu Krzysztofa Duckiego. Jest to polski artysta plastyk, który mieszka 
i tworzy na Węgrzech. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, członkiem-
-założycielem grupy DOPP (Krzysztof Ducki, István Orosz, Sándor Pinczehelyi, Péter Pocs)  
i Towarzystwa Plakatu Węgierskiego (2005). 
Zajmuje się projektowaniem plakatów, emble-
matów, książek, czołówek filmowych, scenogra-
fii telewizyjnej i teatralnej. Uprawia malarstwo, 
rysunek i grafikę warsztatową. Od ponad 20 lat 
współpracuje z Instytutem Polskim w  Budapesz-
cie. Wykładowca na wydziale grafiki użytkowej i 
projektowania elektronicznego Budapeszteńskiej 
Wyższej Szkoły Komunikacji i Biznesu. Laureat 

m.in. Nagrody Państwowej im Noémi Ferenczy, 
odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasłu-
gi Rzeczypospolitej Polskiej oraz medalem „Pro 
Memoria”. Od 1983 regularnie bierze udział w wy-
stawach zbiorowych i indywidualnych.

BTW

kolarze ścigali się na ciechanowskich drogach
Koniec lata w Ciechanowie przebiegał pod znakiem kolarstwa. W niedzielne przedpołudnie  9 września b.r., na błoniach  zam-
kowych stanęło na starcie ponad 1000 uczestników  wyścigu Merida Mazovia MTB Marathon. Impreza odbywająca się od 
2005 roku, po raz pierwszy miała miejsce w Ciechanowie. Patronuje jej i organizuje znakomity przed laty reprezentant Polski 
w kolarstwie szosowym  Cezary Zamana. W tej chwili  jest  to największy tego typu wyścig kolarski  w Polsce, którego  uczest-
nikami są zarówno początkujący adepci kolarstwa jak i już doświadczeni zawodnicy. Zawody z założenia mają charakter 
rodzinnego pikniku, a w poszczególnych wyścigach startują całe rodziny, włącznie z kilkuletnimi dziećmi.

Artysta odnosi się do różnych wydarzeń i tematów, często podejmuje aspekty współpracy Polski i Węgier

W Ciechanowie zawodnicy ścigali się  
na czterech dystansach: 10 km dla począt-
kujących  rowerzystów (wyścig „Hobby”),  
20 km (wyścig „Fit”), 50 km ( wyścig „Mega”) 
oraz 70 km (wyścig „Giga”) dla najbardziej 
zaawansowanych  kolarzy.

O godz. 10.00  nastąpił start, a ostatni za-
wodnicy pojawili się  na mecie ok. 14.00. 
Rywalizowali  na trasie Ciechanów (ul. Zam-
kowa, Gostkowska, Komunalna) – Ropele- 
Targonie-Karniewo-Przybyszewo-Kozdroje 
-Ciechanów ( błonia zamkowe).

Kolarze podkreślali urozmaicony, chociaż  
selektywny, charakter trasy, znakomitą po-
godę, sprawną organizację zawodów, a także  
wspaniały klimat i atmosferę. Na zamkowych 
błoniach  zagościło też małe sportowe mia-
steczko, gdzie na specjalnie przygotowanych  
stoiskach można było posilić się, ugasić pra-
gnienie, przejrzeć najnowszy sprzęt kolarski, 

umyć i oddać do serwisu  rowery. Jak zwykle 
najbardziej cieszyli się zwycięzcy . Piękne pu-
chary, oklaski i gratulacje  były  miłym zwień-
czeniem widocznego na twarzach wysiłku, 
ale także zadowolenia. Puchary wręczał zwy-
cięzcom wicestarosta  ciechanowski Andrzej 
Pawłowski, z-ca kierownika MOSIR-u w 
Ciechanowie Janusz Kącki  i przedstawiciele 
tytularnego sponsora zawodów, firmy Merida.

Wydaje się, że ciechanowianie dobrze przy-
jęli tę dużą ogólnopolską  imprezę, zwłaszcza 
że adresowana jest  nie tylko  dla profesjona-
listów, lecz i amatorów kolarstwa, aktywnych 
ludzi traktujących  jazdę na rowerze jako za-
bawę i pożyteczną formę spędzenia wolnego 
czasu.

Zawody odbyły się pod patronatem Sta-
rosty Ciechanowskiego, który ufundował 
puchary dla najlepszych zawodników. Warto 
podkreślić świetną organizację i pełne zaanga-

żowanie  organizatorów, a także operatywność 
Cezarego Zamany i jego zespołu. Brawo!

Okazuje się, że sprawny rower i kask gwa-
rantują wyśmienitą, zdrową zabawę.

Maciej Adamkiewicz

Peleton kolarzy na trasie maratonu

Występ jednego z teatrów na deptaku przy ul. Warszawskiej
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V festyn integracyjno-kulturalno-rekreacyjny
dla osób niepełnosprawnych z powiatu ciechanowskiego

Niestum, 30 sierpnia 2012 r.




