
Czwartego maja br., w całym kra-
ju, absolwenci szkół ponadgim-
nazjalnych zasiedli w ławach, 
aby zmierzyć się z egzaminem 
maturalnym z języka polskiego. 
W powiecie ciechanowskim, na 
733 absolwentów do egzaminu 
zadeklarowało się przystąpić 705 
tegorocznych abiturientów (500 
z liceów ogólnokształcących i 205 
z techników) i 28 osób, zdających 
maturę z lat poprzednich. Na 
„pierwszy ogień” poszedł język 
polski, a w kolejnych dniach ma-
tematyka i język angielski. 

Tuż po majówce, punktualnie o go-
dzinie 9.00, absolwenci klas trzecich 
szkół ponadgimnazjalnych stawili 
się w  szkolnych ławach i  na począ-
tek zmierzyli się z  językiem polskim. 
„Dziady”, artykuł o „Lalce” i „Niezbęd-
nik Inteligenta” o Internecie, a do tego 
wiersz Zbigniewa Herberta „Dałem 
słowo” - to z  tymi tekstami mierzyli 

się maturzyści na egzaminie z  języka 
polskiego na poziomie podstawowym. 
Tego samego dnia, o  godz. 14.00 roz-
począł się egzamin rozszerzony. Drugi 
dzień należał do matematyki, która jest 
niestety „zmorą” maturzystów i  jest 
najczęściej oblewanym przedmiotem 
maturalnym. Do egzaminu podcho-
dzą więc nie tylko tego-
roczni absolwenci liceów 
i  techników, ale również 
ci, którzy skończyli szko-
łę rok temu lub więcej. 
Przez 170 minut mierzyli 
się m.in. z ciągami, loga-
rytmami i  równaniami. 
Kolejny dzień to egza-
min z języka angielskiego 
(rano egzamin na pozio-
mie podstawowym, po 
południu na poziomie 
rozszerzonym). W  przy-
padku egzaminów z  in-
nych języków obcych 
dwa poziomy były także 

przeprowadzane jednego dnia. Do-
datkowe terminy pisemnych i ustnych 
egzaminów maturalnych wyznaczono 
na dni 1-17 czerwca. Maturalne egza-
miny poprawkowe (pisemne) odbędą 
się 23 sierpnia, a  poprawkowe ustne 
w dniach 24-26 sierpnia. 

BTW

A kiedy zakwitły kasztany…

W  I  LO im. Zygmunta Krasińskiego 

do egzaminu maturalnego przystąpiło 269 

uczniów liceum; w  Zespole Szkół nr 1 im. 

gen. Józefa Bema – 116 osób ( 51 osób z LO 

i 65 z Technikum); w Zespole Szkół nr 2 im. 

Adama Mickiewicza – 228 osób (146 z LO 

i  82 z  Technikum); w  Zespole Szkół nr 3 

im. Stanisława Staszica – 55 osób (34 z LO 

i  21 z  Technikum); w  Zespole Szkół Tech-

nicznych im. Stanisława Płoskiego 37 osób 

z Technikum (w szkole nie funkcjonuje li-

ceum ogólnokształcące)

Siedemdziesiąta rocznica powsta-
nia Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej w Ciechanowie była okazją 
do zorganizowania sesji jubile-
uszowej, która odbyła się 10 maja 
2016 roku, w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Ciechanowie. Była 
to potrójna okazja, bo właśnie 
w tych dniach (8-15 maja) obcho-
dzony jest także Tydzień Biblioteki 
i Dzień Bibliotekarza (8 maja). 

Na obchody przybyło wielu go-
ści z  różnych placówek bibliotecznych 
z  powiatu ciechanowskiego,  powiatów 
ościennych, organizacji i  stowarzyszeń 
oraz pracownicy ciechanowskiej jed-
nostki. Wszystkich powitała dyrektor 
Teresa Sadowska. O  historii ruchu bi-
bliotecznego w Ciechanowie mówił pod-
czas sesji doc. dr Aleksander Kociszew-

ski, wygłaszając wykład pt: „Z  dziejów 
bibliotek publicznych”. Dowiedzieliśmy 
się z niego, że zorganizowane formy pla-

cówek bibliotecznych w mieście liczą so-
bie 110 lat.

Więcej str. 9

Biblioteka powiatowa świętuje jubileusz

Jubileuszowy referat wygłosiła Teresa Sadowska dyrektor PBP
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14 kwietnia - W Ciechanowie uczczono 76. 
rocznicę zbrodni katyńskiej. Uroczystość trady-
cyjnie odbyła się pod krzyżem katyńskim u stóp 
„farskiej góry”. Tysiącom polskich patriotów, za-
mordowanych w  Rosji, w  tym także trzydziestu 
pochodzącym z  ziemi ciechanowskiej cześć od-
dały oficjalne delegacje m.in.: samorządów, sto-
warzyszeń, służb mundurowych, szkół oraz, co 
najważniejsze, kombatanci i  członkowie rodzin 
katyńskich. Samorząd powiatowy reprezentował 
starosta ciechanowski Sławomir Morawski, wice-
starosta Andrzej Pawłowski oraz przewodniczący 
Rady Powiatu Zbigniew Gutowski. Głos zabrał 
poseł Robert Kołakowski przewodniczący Cie-
chanowskiego Stowarzyszenia Pamięci Zbrodni 
Katyńskiej. W  swoim przemówieniu podkreślił 
m.in., że komunistom udało się zabić przedsta-
wicieli polskich elit, ale nie zdołali unicestwić ich 
ideałów. Modlitwę za poległych poprowadził ks. 
kanonik Zbigniew Adamkowski, proboszcz para-
fii św. Józefa w Ciechanowie. 

16 kwietnia - Zmarł wieloletni prezes OSP 
Ciechanów Zdzisław Moszczyński. Miał 91 lat. 
Zdzisław Moszczyński był m.in. urzędnikiem 
państwowym, wiceprezydentem Ciechanowa, or-
ganizatorem wielu imprez sportowych, takich jak: 
„Wyścig dookoła Ciechanowa”, „Wyścig dookoła 
Mazowsza” oraz licznych spartakiad dla dzieci 
i  młodzieży. Przez 30 lat pełnił funkcję prezesa 
OSP w Ciechanowie. Był wielokrotnie odznacza-
ny, m.in. Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Złotym Znakiem Związ-
ku OSP, Medalem Honorowym im. B. Chomicza. 
W  2012 roku Towarzystwo Miłośników Ziemi 
Ciechanowskiej przyznało mu nagrodę im. dr F. 
Rajkowskiego. 

22 kwietnia – W  Ciechanowie, w  Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej odbyła się kon-
ferencja z  udziałem marszałka województwa 
mazowieckiego Adama Struzika, starosty cie-
chanowskiego Sławomira Morawskiego, prezy-
denta Ciechanowa Krzysztofa Kosińskiego oraz 
naukowców i ekspertów z zakresu administracji. 
Jej głównym zagadnieniem był temat pojawiają-
cych się pomysłów podziału województwa ma-
zowieckiego. Uczestnicy byli zgodni, że podział 
statystyczny – ze względu na fundusze unijne po 
2020 roku – jest potrzebny, natomiast podział 
administracyjny mógłby być dla województwa 
szkodliwy. Marszałek Adam Struzik podkreślał, że 
możliwe są różne rodzaje podziału województwa 
i należy odróżnić podział administracyjny na dwa 
odrębne województwa od podziału statystyczne-
go na dwie jednostki NUTS-2, używane w moni-
torowaniu rozwoju społecznego, gospodarczego 
w Unii Europejskiej, które stanowią podstawę kla-

syfikacji regionu na potrzeby funduszy unijnych. 
Marszałek zwrócił uwagę, że w  obrębie woje-
wództwa mazowieckiego można wyróżnić zarów-
no podregion lepiej rozwinięty, jakim jest obszar 
metropolitalny warszawski jak i słabiej rozwinięty. 
Wyjaśnił, że za podziałem, ale statystycznym, bez 
podziału administracyjnego, orędował samorząd 
województwa mazowieckiego od 2009 r. O praw-
nych uwarunkowaniach zmian podziału na woje-
wództwa, w szczególności podziału województw 
mówił też prof. dr hab. Hubert Izdebski z Wydzia-
łu Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Potencjalne konsekwencje wydzielenia 
regionu stołecznego Mazowsza dla wykonywania 
zadań samorządów wojewódzkich przedstawiła 
dr Julita Łukomska z  Wydziału Geografii i  Stu-
diów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskie-
go, która opracowanie przygotowała wspólnie 
z  prof. dr hab. Pawłem Swianiewiczem. Ocenę 
propozycji podziału województwa mazowieckie-
go na podstawie projekcji sytuacji ekonomicznej 
wydzielonych województw – w latach 2016-2039 
zaprezentował prof. dr hab. Krzysztof Opolski 
z  Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Temat wystąpienia dr Katarzyny 
Jędruszczak z  Mazowieckiego Biura Planowania 
Przestrzennego w Warszawie to „Warszawa i Ma-
zowsze – spójne czy podzielone?”. W ramach kon-
ferencji odbyła się również dyskusja panelowa. 

26 kwietnia - Na terenie Komendy Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej w  Ciechanowie 
przeprowadzona została kolejna akcja poboru 
krwi z cyklu „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew”. 
Jej efektem było zebranie 21 litrów tego bezcenne-
go daru. Na apel odpowiedziały 44 osoby (42 zo-
stały zakwalifikowane do oddania krwi). Wśród 
krwiodawców, oprócz strażaków zawodowych 
i ochotników z OSP: Ciechanów, Długołęka, Gą-
ski, Grudusk, Lekowo, Łopacin, Młock, Osiek, 
Przywilcz i Sońsk krew oddali także inni miesz-
kańcy powiatu ciechanowskiego oraz miasta 
Ciechanów. Dodatkowo, Mobilny Punkt Poboru 
Krwi odwiedzili członkowie Szkolnego Koła PCK, 
przy Miejskim Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie. 
Nad stroną medyczną akcji czuwały panie z Cie-
chanowskiego Oddziału Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa i  Krwiolecznictwa w  Warszawie, 
dzięki którym wszystkie czynności formalne oraz 
pobór krwi przebiegały bardzo sprawnie.

24 kwietnia – W  Ciechanowie obchodzo-
no Święto Pułkowe. Zainaugurowała je msza św. 
w  kościele farnym, po której hołd żołnierzom 
11 Pułku Ułanów Legionowych im. Marszałka 
Edwarda Rydza Śmigłego oddali przedstawiciele 
wielu środowisk z  miasta i  powiatu ciechanow-
skiego. Oprawę muzyczną i techniczną uroczysto-

ści przygotowali: Orkiestra OSP w Ciechanowie, 
grupy rekonstrukcyjne, Stowarzyszenie Żołnierzy 
11 Pułku Ułanów Legionowych i Ich Rodzin im. 
Marszałka Edwarda Rydza Śmigłego oraz mło-
dzież szkół mundurowych.

1 maja – Lokalne struktury Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej w  Ciechanowie zorganizowa-
ły wiec z  okazji Święta Pracy. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił przewodniczący Rady 
Powiatowej SLD Marek Kiwit. Hymn państwowy 
oraz kilka innych pieśni odegrała Orkiestra Dęta 
z  Dzierzgowa. Kwiaty pod pomnikiem „Walka, 
Męczeństwo, Zwycięstwo” złożyły delegacje śro-
dowisk lewicowych.

2 maja – W całym kraju, także w Ciechanowie 
i  powiecie ciechanowskim obchodzono Święto 
Flagi. Młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Orła 
Białego w  Ciechanowie rozdawała w  tym dniu 
własnoręcznie wykonane kotyliony z barwach na-
rodowych. Na domach i budynkach użyteczności 
publicznej nie zabrakło wywieszonych flag naro-
dowych. Wieczorem w Zamku Książąt Mazowiec-
kich odbył się koncert muzyczny. 

3 maja – W Ciechanowie odbyły się uroczy-
stości związane z 225. rocznicą uchwalenia Kon-
stytucji 3 Maja. Pod pomnikiem Polskiej Organi-
zacji Wojskowej, na Placu Kościuszki, delegacje 
wielu środowisk (parlamentarzyści, samorządow-
cy, przedstawiciele administracji rządowej, kom-
batanci, partie polityczne, organizacje społeczne, 
szkoły) złożyły wiązanki kwiatów. Symboliczne 
kwiaty złożono w tym dniu także pod popiersiem 
Tadeusza Kościuszki.   Następnie, w kościele pw. 
św. Tekli odprawiona została msza święta w  in-
tencji Ojczyzny. Władze samorządowe powiatu 
podczas uroczystości reprezentowali i  wiązankę 
kwiatów złożyli: starosta Sławomir Morawski, wi-
cestarosta Andrzej Pawłowski i  przewodniczący 
Rady Powiatu Zbigniew Gutowski. Wieczorem, 
w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki odbył 
się koncert muzyczny poświęcony tematyce pa-
triotycznej, pt: „Młode polskie skrzydła”, w wyko-
naniu: Arlety Lemańskiej, Joanny Gałki-Walczy-
kiewicz oraz Marcina Gałki - Walczykiewicza. 

5 maja - Na wniosek wojewody mazowieckie-
go, powołano komisarza w gminie Opinogóra Gór-
na. Została nim mieszkanka tej gminy Anna Koral. 
Przedterminowe wybory na wójta odbędą się 3 
lipca. Poprzedni długoletni wójt Stanisław Wiete-
ska zmarł w kwietniu br. Nominację na stanowisko 
wręczył komisarzowi w urzędzie gminy Krzysztof 
Bieńkowski, dyrektor ciechanowskiej delegatury 
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Barbara Tokarska-Wójciak

Wydarzyło się:
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Podczas kwietniowej sesji Rady Powia-
tu Ciechanowskiego, odbywającej się 
25 kwietnia 2016  roku w Starostwie 
Powiatowym w Ciechanowie, radni 
jednogłośnie udzielili absolutorium 
Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego 
z tytułu wykonania budżetu powiatu 
za 2015 rok. Radni jednomyślnie też 
podjęli uchwałę w sprawie rozpatrze-
nie i zatwierdzenie sprawozdania fi-
nansowego powiatu ciechanowskiego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu powiatu ciechanowskiego za 
2015 rok. 

Uchwalony budżet powiatu na 2015 rok 
wyniósł po stronie dochodów ponad 94 mln 
zł, a  po stronie wydatków ponad 91 mln zł. 
Jednak w ciągu roku Zarząd Powiatu wprowa-
dzał uchwałami Rady Powiatu zmiany w bu-
dżecie. Na koniec 2015 roku, budżet po stronie 
dochodów wynosił 92 900 tys. zł. (był niższy 
od pierwotnego o 1 414 tys. zł.), a po stronie 
wydatków 96 500 tys. zł. (i był wyższy o 4 773 
tys. zł.). Zmiany dotyczyły głównie kredytu 
w kwocie 4 962 000 zł. oraz wolnych środków 
z lat ubiegłych, w kwocie 1 225 709 zł. (łącznie 
6  187  770 zł.), które przeznaczono na spłatę 
deficytu, zaciągniętych zobowiązań i  kredy-
tów. Zarząd Powiatu zaproponował deficyt, 
aby mógł skorzystać ze środków finansowych 
z zewnątrz, na zadania inwestycyjne. A w 2015 
roku w  powiecie ciechanowskim miały one 
wartość 9 mln zł. Pięćdziesiąt procent środ-

ków na ich wykonanie Zarząd Powiatu pozy-
skał z różnych źródeł i były to środki unijne, 
pomoc finansowa z  gmin, subwencja i  do-
tacja z  budżetu państwa, z  przeznaczeniem 
na inwestycje powiatowe. Zdaniem starosty 
ciechanowskiego środki finansowe samorząd 
wydatkował w  sposób oszczędny. – Zarząd 
na bieżąco monitorował realizację budżetu we 
wszystkich jednostkach i w przypadku zagrożeń 
dokonywał odpowiednich działań, aby jednost-
ki te nie zamknęły roku z długami – podkre-
ślił. Jak dodał starosta S. Morawski, rok 2015 
można określić dobrym okresem pod wzglę-
dem skali zrealizowanych zadań inwestycyj-
nych. – Zrealizowano siedem inwestycji dro-
gowych oraz sporządzono 3 dokumentacje na 
przeszłe remonty za kwotę ponad 6,5 mln. zł. 
Zakończono i rozliczono projekt „Poprawa sta-
nu i  wyposażenia infrastruktury edukacyjnej 
i  socjalno-bytowej przy Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie”. Wy-

datki na ten cel w  2015 roku wynosiły ponad 
600 tys. zł. –wymienił starosta. Podkreślił też, 
że w ubiegłym roku został zrealizowany II etap 
przebudowy elewacji wraz ze zmianą sposobu 
użytkowania budynku dawnego hotelu Polo-
nia z  adaptacją na potrzeby Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej za kwotę ponad 1 150 tys. 
zł., a 385 tys. zł. przekazano na rachunek wy-
datków niewygasających na kontynuację tego 
zadania w  pierwszym kwartale 2016 roku. 
W 2015 roku spłacane były zobowiązania wo-
bec banków, łączne spłaty wraz z  odsetkami 
stanowiły 2,80 proc. planowanych dochodów.

Starosta ciechanowski podkreślił rów-
nież, że w ubiegłym roku środki wydatkowano 
w sposób racjonalny i oszczędny, a podejmowa-
ne działania zwiększyły wpływy do budżetu po-
wiatu, co doprowadziło do realizacji wszystkich 
zamierzeń nakreślonych przez Radę Powiatu 
w planie budżetu powiatu na 2015 rok. Sławo-
mir Morawski podkreślił również, że działania 
Zarządu Powiatu poparte były ogromną pracą 
i zaangażowaniem wszystkich dyrektorów jed-
nostek budżetowych i  Wydziałów Starostwa 
Powiatowego oraz  podziękował wszystkim 
pracownikom samorządowym za trud, wysiłek 
i współpracę.  Relacjonując wykonanie budżetu 
za zeszły rok, starosta poprosił Radę o przyjęcie 
sprawozdania finansowego powiatu z wykona-
nia budżetu powiatu ciechanowskiego za 2015 
rok i udzielenie absolutorium dla Zarządu Po-
wiatu.

Dodajmy jeszcze, że pozytywną opinię 
o  wykonaniu budżetu wyraziła Regionalna 
Izba Obrachunkowa w Warszawie oraz Komi-
sja Rewizyjna i Komisja Budżetowo-Finansowa 
Rady Powiatu.

Absolutorium dla Zarządu Powiatu

Starosta ciechanowski S. Morawski przedstawia informację z wykonania budżetu w 2015 roku

Ł. Lewandowski, przewodniczący Komisji Rewizyjnej informuje Radę Powiatu o ocenie tej Komisji w sprawie 
wykonania budżetu
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Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera 28 kwietnia br. pod-
pisał umowy na przebudowę dróg lokalnych z przedstawicie-
lami 14 samorządów. Jest to kolejny rok realizacji Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 
2016–2019. 

W uroczystym podpisaniu umów na realizację lokalnych projektów, 
wzięli udział  przedstawiciele 14 mazowieckich samorządów. Dofinan-

sowanie otrzymały gminy: Łyse, Wołomin, Somianka, Jaktorów, Warka, 
Baboszewo; powiaty: ciechanowski, płoński, sochaczewski, siedlecki, 
płocki oraz miasta: Siedlce, Przasnysz i  Ostrołęka. Przebudowa i  bu-
dowa obejmie prawie 45 km dróg. Wśród wniosków, które otrzymają 
dotację 23 dotyczy dróg gminnych i 19 powiatowych. Ich przebudowa 
kosztować będzie prawie 173 mln złotych. W ramach programu powiat 
ciechanowski gruntownie zmodernizuje drogę – ulicę Wojska Polskiego 
w Glinojecku.

BTW

Będzie dotacja do remontu drogi w Glinojecku

Podczas sesji, pracę w Radzie Powiatu roz-
poczęła i ślubowanie złożyła Agnieszka Bukow-
ska, która zastąpiła zmarłego radnego Marka 
Milewskiego. Radna będzie pracować w Komi-
sji Rewizyjnej, Komisji Rodziny, Pomocy Spo-
łecznej i Zdrowia oraz Budżetowo-Finansowej.

W czasie kwietniowych obrad radni zapoznali 
się z oceną zasobów pomocy społecznej powiatu 
ciechanowskiego za 2015 rok i podjęli trzy uchwały 
w sprawie zmian w komisjach Rady Powiatu.

Interpelacje i  zapytania, które zgłosili rad-
ni dotyczyły: ograniczenia ruchu tranzytowego 
w ulicy Sienkiewicza w Ciechanowie (radna Ewa 
Gładysz), zbudowania sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic: Batalionów Chłopskich 
i Pułtuskiej (radny Adam Krzemiński), dalsze-
go remontu drogi wojewódzkiej z Gołymina do 
Pułtuska (radny Wiesław Balcerzak). W  odpo-
wiedziach na zapytania usłyszeliśmy, że działa-
nia podjęte w sprawie ograniczenia ruchu cięż-
kich samochodów w ul. Sienkiewicza zostały już 
podjęte przez Zarząd Województwa Mazowiec-
kiego, a  pozytywnie zaopiniował je Powiatowy 
Zarząd Dróg w Ciechanowie. Problem wyjazdu 
z ulicy Batalionów Chłopskich zostanie zgłoszo-
ny do zarządcy drogi, a  trasa wojewódzka do 
Pułtuska będzie dalej remontowana – zapewniła 
obecna na sesji radna samorządu województwa 
mazowieckiego Wiesława Krawczyk. 

Miłym akcentem podczas kwietniowej se-
sji było wręczenie czworgu uczniom I LO im. 

Zygmunta Krasińskiego w  Ciechanowie na-
gród i dyplomów za uzyskanie bardzo dobrych 
wyników podczas olimpiad przedmiotowych 
(piszemy o tym na str. 5).

Barbara Tokarska-Wójciak

Radna A. Bukowska składa ślubowanie 

Radni Powiatu Ciechanowskiego podczas sesji

Prezydium Rady Powiatu Radna E. Gladysz składająca interpelację
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Eliminacje Powiatowe XXXIX Ogólnopol-
skiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ru-
chu Drogowym odbyły się 28 kwietnia br. 
w Miejskim Zespole Szkół nr 1 w Ciecha-
nowie. Rywalizowały w nim drużyny szkół 
podstawowych i gimnazjalnych z całego 
powiatu ciechanowskiego. Na finał zawo-
dów okręgowych, do Obrytego pojadą 
uczniowie z Ciechanowa. 

W kategorii szkół podstawowych, w turnieju 
brali udział uczniowie z: SP nr 3, SP nr 4, SP nr 
5, SP nr 6 i SP nr 7 w Ciechanowie, Społecznej 
Szkoły Podstawowej STO w  Ciechanowie, SP 
w Chotumiu, SP w Ojrzeniu, SP w Kałęczynie, SP 
w Opinogórze Górnej, SP w Grudusku i SP w Re-
giminie. W  kategorii szkół gimnazjalnych brali 
udział uczniowie z Gimnazjów: Nr 2, Nr 3 i Nr 4 
w Ciechanowie, w Kraszewie, Gąsocinie, Gumo-
wie, Gołyminie – Ośrodku, Opinogórze Górnej, 
Ościsłowie, Regiminie, Gruduska oraz Społecz-
nego Gimnazjum STO w Ciechanowie.

Po pokonaniu wielu torów przeszkód, napisa-
niu testów z zasad ruchu drogowego oraz sprawdze-
niu umiejętności w  udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej, laureatami turnieju powiatowego 
zostali -  w Kategorii Szkół Podstawowych: I miej-
sce – Szkoła Podstawowa nr 3 w  Ciechanowie 
w składzie: Sebastian Czajkowski, Julia Chodkow-
ska, Maja Wiśniewska i Wiktor Żmijewski; II miej-
sce – Szkoła Podstawowa w  Ojrzeniu w  składzie: 
Igor Domeradzki, Aleksandra Orlińska, Katarzyna 
Gawlińska i Miłosz Domeracki Miłosz; III miejsce 
– Szkoła Podstawowa nr 5 w Ciechanowie w skła-

dzie: Julia Falęcka, Gabriela Olszewska, Mateusz 
Pepłowski i Szymon Prusarczyk.  W Kategorii Szkół 
Gimnazjalnych najlepsze wyniki uzyskali: I  miej-
sce – Gimnazjum nr 2 w Ciechanowie w składzie: 
Małgorzata  Dembowska, Karolina Wrońska, Jakub 
Chmielewski; II miejsce – Gimnazjum w  Opino-
górze Górnej w  składzie: Natalia Dubińska, Mag-
dalena Żmuda, Wiktor Przewodowski; III miejsce 
– Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie w składzie: Da-
mian Borczak,  Kacper Kawecki i Mateusz Koziatek. 
Najlepszymi zawodnikami Turnieju zostali: Małgo-
rzata Dembowska z Gimnazjum nr 2 w Ciechano-
wie i Katarzyna Gawlińska ze Szkoły Podstawowej 
w Ojrzeniu.

Dwie zwycięskie drużyny z eliminacji powia-
towych w kategorii szkół podstawowych i gimna-
zjalnych będą rywalizować na szczeblu rejono-
wym zmagań konkursowych. Turniej odbędzie 
się 23 maja 2016 r. w Zespole Placówek Oświato-
wych w Obrytem w powiecie pułtuskim. Zawod-
nicy pojadą tam wraz ze swoimi opiekunami.

W skład zespołu sędziowskiego, który oceniał 
zmagania i  umiejętności konkursowe uczniów 
wchodzili: policjanci z  Wydziału Ruchu Drogo-
wego oraz Prewencji Komendy Powiatowej Policji 
w  Ciechanowie, przedstawiciele Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, wy-
kładowcy z  Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Ciechanowie oraz inspektorzy Inspekcji 
Transportu Drogowego w Ciechanowie.

Uczestnicy Turnieju Powiatowego otrzymali 
nagrody rzeczowe, ufundowane przez: Staro-
stwo Powiatowe w  Ciechanowie, Urząd Miasta 
Ciechanów, firmę Cedrob S.A. oraz Wojewódzki 

Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie. 
Organizatorami Turnieju były: Wojewódzki 

Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie i Ko-
menda Powiatowa Policji w Ciechanowie. Impre-
zie patronował starosta ciechanowski Sławomir 
Morawski.

Barbara Tokarska-Wójciak

Uczniowie z „jedynki” najlepsi w powiecie 
z zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Do pokonania było wiele niełatwych przeszkód, z który-
mi uczniowie dobrze sobie radzili

Olimpijczycy z „Krasiniaka” na podium ogólnopolskim
Czworo uczniów I LO im. Zygmunta Kra-
sińskiego w Ciechanowie, którzy w ostat-
nim roku szkolnym zdobyli tytuły laure-
atów i finalistów ogólnopolskich olimpiad 
przedmiotowych, zostało wyróżnionych 
przez władze powiatu ciechanowskiego 
za uzyskanie takich sukcesów. Uroczyste 
wręczenie dyplomów i nagród odbyło się 
podczas sesji Rady Powiatu, 25 kwietnia 
br., w Starostwie Powiatowym w Ciecha-
nowie. Wręczyli je: starosta Sławomir Mo-
rawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski 
i przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew 
Gutowski. Obecna była także dyrektor I LO 
Marzanna Zmysłowska.

Przypomnijmy te sukcesy:
• Laureatem  42 Olimpiady Historycznej   został 
uczeń kl. III humanistyczno - prawnej Adam Go-
liasz. Adam interesuje się historią XX w. i uzyskał   
najwyższy wynik w  swojej specjalizacji na etapie 
centralnym.
• Kolejnym laureatem 42 Olimpiady Historycznej 
został uczeń tej samej klasy III humanistyczno - 
prawnej Konrad Antczak. Konrad jako specjaliza-

cję na zawodach centralnych wybrał średniowiecze.
Opiekunem i  nauczycielem prowadzącym   

obydwu laureatów jest  Violetta  Kamińska, która 
także odebrała nagrodę za przygotowanie uczniów 
do olimpiady.
• Tytuł  Finalistki  Olimpiady  Literatury i  Języka 
Polskiego zdobyła  uczennica klasy III humani-
styczno – prawnej, wrażliwa i empatyczna huma-
nistka Natalia Milewska. Opiekunem Natalii jest 
nauczycielka Grażyna Czarnecka, która odebrała 

gratulacje i prezent od władz samorządowych.
• Najmłodszym uczniem, który odniósł sukces, 
bo znalazł się w  gronie finalistów 67. Olimpiady 
Matematycznej jest uczeń II klasy matematyczno 
– informatycznej Michał Chojnowski – wyjątkowo 
uzdolniony, ambitny i pracowity. Opiekunem   Mi-
chała  jest Ewa Chodupska.

Gratulujemy uczniom sukcesów i życzymy ko-
lejnych dobrych wyników.

BTW

Laureaci olimpiad z I LO im. Zygmunta Krasińskiego z władzami powiatu ciechanowskiego, podczas kwietniowej 
sesji Rady Powiatu
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Prace remontowe dawnej Polonii zrealizowane 
w dwóch trzecich

Barbara Tokarska-Wójciak: Jak wyglą-
dają prace budowlano-remontowe bu-
dynku dawnej Polonii?

Sławomir Morawski – Starosta Ciecha-
nowski: W ostatnich dniach kwietnia br.  za-
kończył się drugi etap robót budowlanych, 
a od 10 maja rozpoczął się kolejny etap reali-
zacji inwestycji, który pokaże obiekt w całej 
okazałości. To właśnie w tym zabytkowym 
budynku samorząd powiatowy planuje lo-
kalizację Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Ciechanowie. W maju br. obchodziliśmy 70. 
rocznicę powołania Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej. W tej chwili nasza placówka działa aż 
w 4 obiektach, rozrzuconych w różnych czę-
ściach miasta. W przyszłym roku chciałbym 
przekazać nowy obiekt na potrzeby tej powia-
towej jednostki kultury. 

Co obecnie dzieje się na placu budowy? 
Czy prace trwały także zimą? 

Pierwszy i drugi etap prac były mało wi-
doczne z ulicy, ale niezwykle ważne. W pierw-

szym etapie musieli-
śmy wzmocnić całą 
konstrukcję budynku, 
łącznie z fundamen-
tami, które były  zbyt 
słabe, aby utrzymać 
ciężar regałów z książ-
kami. Wykonano tzw. 
podbicia fundamen-
tów, budowę nowych 
stropów, nowe klatki 
schodowe, nowy dach, 
rozebrane zostały sta-
re garaże na tyłach 
nieruchomości i przy-
budówka po PTTK.  
W drugim etapie pra-
ce objęły: wykonanie 
wszystkich instalacji 

wewnętrznych (elektrycznych, wodno-kana-
lizacyjnych, centralnego ogrzewania), tynków 
wewnętrznych, okien i drzwi, odsłonięcie 
zabytkowych stropów piwnicy i budowę szy-
bu windy itp.  Dodatkowo wykonane zostały 
jeszcze prace zewnętrzne (dokończenie prac 
z pierwszego etapu remontu) polegające na 
wykonaniu izolacji fundamentów, schodów 
zewnętrznych oraz podjazdu dla osób nie-
pełnosprawnych od strony ul. Warszawskiej 
i Ściegiennego. Wcześniej nie mogły być one 
wykonane ze względu na okres gwarancji 
zmodernizowanej ulicy Warszawskiej (depta-
ka) i braku możliwości wykonywania wszel-
kich robót, który mogłyby naruszyć jego na-
wierzchnię. Okres gwarancji zakończył się 
w grudniu  2015 roku. Tak więc wykonawca 
zrealizował je wiosną tego roku.

Co trzeba jeszcze zrobić? Czy w 2016 r 
roboty będą kontynuowane? 

Prace są kontynuowane. Czwartego maja 
rozstrzygnęliśmy przetarg na wykonanie 

III etapu robót budowlanych obiektu. Po ich 
zakończeniu zobaczymy efekt trzyletnich 
działań. Etap ten obejmuje wykonanie: no-
wej, atrakcyjnej  elewacji budynku, drzwi 
zewnętrznych, instalacji zewnętrznych (desz-
czowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrze-
wania - obiekt będzie ogrzewany z ciepłowni 
miejskiej), ogrodzenie obiektu. Prace te będą 
wykonywane pod nadzorem Mazowieckie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Warszawie – Delegatury w Ciechanowie. 

Jaki charakter będzie miała była Polo-
nia po remoncie?

Wszystkie zewnętrzne elementy budynku 
nawiązywały będą do historycznego pocho-
dzenia budynku i będą zawierać historyczne 
detale architektury, jak: balkon nad wejściem 
narożnym, ozdobne wykończenie gzymsów 
i rozłożenie okien w budynku. Do tego dojdzie 
miły, w ciepłych odcieniach beżu, kolor elewa-
cji. 

Z jakich środków wykonywane są 
wszystkie prace ?

Wszystkie prace wykonywane są ze środ-
ków budżetowych powiatu ciechanowskiego. 
Od trzech lat w budżecie powiatu zapisywane 
są konkretne środki na ten cel.  Trudno mi oce-
nić całkowity koszt całej inwestycji. Będzie to 
możliwe, gdy prace wejdą na ostatnią prostą. 

Jakie będzie przeznaczenie pomiesz-
czeń po remoncie Polonii?

W piwnicach znajdą się pomieszczenia 
gospodarczo-magazynowe, archiwum Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej i węzeł cieplny. 
Na parterze przewidziano galerię handlowo- 
-usługową i kawiarnię. Na I piętrze przewi-
dziano zbiory Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej, czytelnię i wypożyczalnię zbiorów. Na 
ostatnim II piętrze – salę konferencyjną oraz 

pomieszczenia administracyjno-biurowe 
biblioteki. Wszystkie elementy budynku 
będą dostosowanie dla osób niepełno-
sprawnych. W budynku będzie zainstalo-
wana winda.

Kiedy nastąpi przeprowadzka 
zbiorów do nowej siedziby?

Wyposażenie i przeprowadzka zaso-
bów bibliotecznych do nowego miejsca 
będzie ważnym momentem dla pra-
cowników instytucji, ale mam nadzieję, 
nie mniej ważna dla czytelników. W tej 
chwili nie wiem, kiedy to nastąpi. Mogę 
zapewnić, że będzie to przyszły - 2017 
rok. 

Rozmawiała: Barbara Tokarska-WójciakTak po remoncie będzie wyglądał budynek „Polonii” od strony ul. Warszawskiej
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Wygląd pomieszczeń budynku po zakończeniu drugiego etapu remontu
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Witamy absolwentów „Krasiniaka” 
na ziemi ciechanowskiej

Powiat ciechanowski, położony malowni-
czo w  północnej części województwa mazo-
wieckiego, należy do najciekawszych obsza-
rów Mazowsza i przyciąga wieloma atrakcjami 
przyrodniczymi, historycznymi i  wypoczyn-
kowymi. Ale jest to również obszar, na którym 
realizowanych jest wiele działań modernizacyj-
nych i innowacyjnych na miarę obecnych cza-
sów. W pozyskiwaniu środków zewnętrznych, 

w tym europejskich, powiat znajduje się w ści-
słej czołówce województwa mazowieckiego. 

Samorząd powiatowy od wielu lat realizuje 
wiele ważnych inwestycji o znaczeniu regional-
nym. Do najważniejszych należy przebudowa 
dróg powiatowych. Za prawie 150 mln zł., przy 
dużym udziale finansowym środków zewnętrz-
nych, przebudowano lub zmodernizowano 160  

km dróg. Wyremontowane zostały wszystkie 
budynki szkół ponadgimnazjalnych, w  tym 
I  Liceum Ogólnokształcącego, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zajmujące-
go się kształceniem młodzieży niepełnospraw-
nej intelektualnie i  Powiatowego Centrum 
Kultury i  Sztuki. Dobiega końca przebudowa 
zabytkowego i jednocześnie jednego z najstar-
szych budynków w  Ciechanowie – dawnego 
hotelu Polonia, gdzie swoją siedzibę znajdzie 
Powiatowa Biblioteka Publiczna, z  bogatymi 
zbiorami regionalnymi. 

Samorząd powiatowy zakupił nowe samo-
chody dla policji i dla straży. Trzy najnowocze-
śniejsze samochody służące do ratownictwa 
pożarowego, chemicznego i wodnego służą do 
ratowania życia i dobytku mieszkańców powia-
tu. Podejmowane są przedsięwzięcia dotyczące 
osób niepełnosprawnych. Blisko dziesięciolet-
nia realizacja programu pn. „Aktywność szansą 
na zatrudnienie i usamodzielnienie” pozwoliła 
na szkolenia zawodowe i pomoc w znalezieniu 
pracy wielu osobom niepełnosprawnym oraz 
na integrację tych osób. 

Powiat ciechanowski jest organizatorem 
wielu imprez i  przedsięwzięć kulturalnych 
o  zasięgu regionalnym i  międzynarodowym. 
Imprezy pn: „Kupalnocka”, „Dionizje”, „Ciecha-
nowska Jesień Poezji” i Ogólnopolski Konkurs 
Poetycki „O Laur Opina”, pozwalają mieszkań-
com powiatu na poznawanie kultur innych 
państw i kontynentów oraz rozsławiają powiat 
ciechanowski jako ciekawy zakątek literacki 
w kraju i za granicą. 

Barbara Tokarska-Wójciak
główny specjalista 

ds. polityki informacyjnej Starostwa, 
promocji i rozwoju powiatu

Czternasty zjazd wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Zygmunta Krasiń-
skiego w Ciechanowie odbywać się będzie od 24 do 26 czerwca 2016 r. w Cie-
chanowie. Będzie okazją do spotkania się po latach z koleżankami, kolegami, 
nauczycielami, ale również do odwiedzenia Ciechanowa, Opinogóry, czy Gołot-
czyzny. Na gościnnej ziemi ciechanowskiej spotkają się absolwenci różnych rocz-
ników. Zjazd rozpocznie się w piątek 24 czerwca, o godz. 11.00 w szkole przy  
ul. 17 Stycznia i będzie miał formę pikniku. Następnego dnia – w sobotę – o godz. 
11.00 odprawiona zostanie msza św. w „Klasztorku’’, po niej odbędą się spotka-
nia towarzyskie i bal absolwentów. Niedziela będzie dniem spacerów po Ciecha-
nowie, spotkań towarzyskich oraz zapoznania się ze zmianami, które zachodzą 
na terenie powiatu.

Występ Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów” podczas Koncertu Noworocznego Gala 2016

Jedna z dróg powiatowych zmodernizowanych przez 
samorząd

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy po rozbudo-
wie i modernizacji

Nowe samochody dla policji przekazane przez samorząd 
powiatowy i miejski
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Biblioteka powiatowa świętuje jubileusz
Siedemdziesiąta rocznica powsta-
nia Powiatowej Biblioteki Publicznej 
w Ciechanowie była okazją do zorga-
nizowania sesji jubileuszowej, która 
odbyła się 10 maja 2016 roku w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego w Cie-
chanowie. Okazja była potrójna, bo 
właśnie w tych dniach (8-15 maja) ob-
chodzony jest także Tydzień Bibliotek 
i Dzień Bibliotekarza (8 maja). Na ob-
chody przybyło wielu gości z różnych 
placówek bibliotecznych z powiatu cie-
chanowskiego, powiatów ościennych 
i pracownicy ciechanowskiej placówki. 
Wszystkich powitała dyrektor Teresa 
Sadowska.

O historii ruchu bibliotecznego w Ciecha-
nowie mówił podczas sesji doc. dr Aleksander 
Kociszewski, wygłaszając wykład pt: „Z  dzie-
jów bibliotek publicznych”. Dowiedzieliśmy 
się z niego, że zorganizowane formy placówek 
bibliotecznych w mieście liczą sobie 110 lat. Do 
ważnych dat należy zaliczyć wydarzenia: 1877 
rok, kiedy to Alina Chmielińska, żona lekarza 
założyła w mieście w polską bibliotekę. W 1910 
roku przeniosła się wraz z mężem do Łowicza, 
gdzie prowadziła ożywioną działalność spo-
łeczną. W  1902 roku niejaki Wiśniewski (nie 
podaje się imienia) zakłada księgarnię i wypo-
życzalnię, której zbiór stanowią tomy książek 
darowane przez mieszkańców. Kolejną osobą, 
której ciechanowskie bibliotekarstwo i cała kul-
tura dużo zawdzięcza, jest Maria Zakrzewska. 
Zakłada ona w 1906 roku prywatną czytelnię, 
w domu przy ul. Kościelnej (obecny Dom Pa-
rafialny przy ul. Ściegiennego), a w 1907 roku 
czytelnia znajduje swoją siedzibę w  Domu 
Ludowym przy u. Warszawskiej. Powstaje 
tam „książnica” – pierwsza polska biblioteka, 
a w 1908 roku jej zbiory liczą już 2 tys. książek 
i  39 tytułów czasopism z  całego kraju, z  któ-
rych korzysta ponad 7 tys. osób.  W 1910 roku 
powstaje konkurencyjna placówka – bibliote-
ka dekanalna, z  700 tomami książek. Po od-
zyskaniu przez Polskę Niepodległości w  1918 
roku, „książnica” znajduje swoją siedzibę przy 
ul. Kilińskiego i  jest pod zarządem powiato-
wym. Posiadała wtedy kilka tysięcy wolumi-
nów, a  głównym czytelnikami byli: robotnicy, 
rzemieślnicy i  gospodynie domowe. W  czasie 
II wojny światowej książki giną (część zosta-
je wywieziona przez Niemców do Królewca), 
pozostałe zachowują się w prywatnych rękach 
mieszkańców. Po wojnie, w 1946 roku, biblio-

teka liczy 867 pozycji i mieści się przy ul. Oryl-
skiej 8. Późniejsze lokalizacje miały charakter 
decyzji politycznych, które odnosiły się także 
do tematyki kupowanych książek. W 1968 roku 
zbiór liczy 35 tys. woluminów. W  1967 roku 
biblioteka zyskuje nową siedzibę, w  budynku 
Powiatowego Domu Kultury przy ul. Strażac-
kiej, gdzie w  1975 roku przekształcona zosta-
je w  Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, aby 
w  1999 roku znów uzyskać status Powiatowej 
Biblioteki Publicznej.

W  takim systemie organizacyjnym działa 
do dzisiaj. A  pracuje w  niej obecnie 19 osób, 
mieści się w 4 lokalach, rozrzuconych w całym 
mieście. 

Z ciechanowskim powojennym bibliotekar-
stwem związanych jest szereg osób: Zygmunt 
Osłuchowski (1946 rok), Janina Dąbrowska 
(1946-48), później krótko: Marta Mackiewicz, 
Barbara Dąbrowska, Michalina Lebdowicz, Ja-
nina Żebrowska, Barbara Król, aż do 1957 roku, 
kiedy dyrektorem placówki zostaje pochodzą-
cy z Glinojecka Henryk Bogusławski. W 1976 

roku dyrektorem, ale już Wojewódzkiej Biblio-
teki zostaje Józef Kostrzewa, a jego poprzednik 
zostaje jego zastępcą. Po nagłej śmierci J. Ko-
strzewy, Henryk Bogusławski ponownie zosta-
je dyrektorem struktur wojewódzkich i zarzą-
dza nimi aż do przejścia na emeryturę  w 1988 
roku. Na rok bibliotekę wojewódzką przejmuje 
Teresa Żebrowska, a  po roku (po utworzeniu 

powiatu ciechanowskiego) zostaje dyrektorem 
Powiatowej Biblioteki Publicznej. Po niej sta-
nowisko dyrektora obejmuje Teresa Sadowska, 
pracująca na tym stanowisku do dzisiaj. 

Jak powiedział starosta ciechanowski Sła-
womir Morawski, składający pracownikom 
serdeczne życzenia - dzisiaj na ręce dyrektor 
Teresy Sadowskiej przekazuję kwiaty i list gra-
tulacyjny. Natomiast prezent, w postaci nowe-
go, wyremontowanego budynku, po dawnym 
hotelu Polonia, przekażę w  przyszłym, 2017 
roku. Jak zaznaczył szef samorządu powiato-
wego, placówce, po wielu latach pracy w kilku 
punktach miasta, należy się nowy wygodny, 
a  jednocześnie nowoczesny lokal. Życzeniom, 
gratulacjom  tego dnia nie było końca. Skła-
dali je przedstawiciele samorządu – wicesta-
rosta Andrzej Pawłowski, koledzy dyrektorzy 
z  innych placówek, ale też kierownicy innych 
instytucji współpracujących z  ciechanowską 
biblioteką oraz wielu innych organizacji i  sto-
warzyszeń. Na koniec dla wszystkich wystąpił 
bard Kuba Michalski.

Barbara Tokarska-WójciakJubileuszowe uroczystości 70-lecia Powiatowej Biblioteki 
Publicznej
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Jedenastogodzinna operacja została prze-
prowadzona 6 kwietnia 2016 r. i była 
pierwszym tego typu zabiegiem z zakresie 
chirurgii szczękowej, wykonanym w Spe-
cjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Cie-
chanowie. Zespół chirurgów, wszczepił 
24-letniej pacjentce obustronne implanty 
stawu skroniowo-żuchwowego z całkowitą 
osteotomią szczęki i plastyką bródki. Pio-
nierska i niezwykle skomplikowana opera-
cja dała jej szansę na lepsze życie. Innowa-
cyjność zabiegu, polegała na wszczepieniu 
obu implantów w trakcie jednego zabiegu 
operacyjnego. Tak rozległe zabiegi z zakre-
su chirurgii szczękowej należą do rzadkości 
i wykonywane są w nielicznych, wysoko-
specjalistycznych ośrodkach.

W Ciechanowie dokonał tego zespół chi-
rurgów pod kierunkiem doktora Roberta 
Oczkowskiego: doktor Michał Zmorzyński, dr 
n. med. Marcin Maciejak, dr n. med. Zygmunt 

Stopa oraz dwóch lekarzy anestezjologów – 
Przemysław Michalski i Tomasz Filipski.

Jak przyznał podczas spotkania z  dzienni-
karzami doktor Oczkowski, zabieg był dla niego 
i  całego zespołu dużym wyzwaniem, ale zakoń-
czonym sukcesem. Grupa chirurgów i  dyrekcja 
szpitala nie wykluczają innych tego typu zabie-
gów, które  pomogą przywrócić zdrowie pacjen-
tom.

Operowana w  Ciechanowie dziewczyna, to 
mieszkanka Warszawy. Po raz pierwszy od dzie-
ciństwa może normalnie gryźć, uśmiechać się, 

wyraźnie mówić, czy wyleczyć zęby. Wcześniej 
jej usta otwierały się zaledwie na trzy milimetry. 
W wieku niemowlęcym pacjentka przeszła sepsę. 
Choroba uniemożliwiła wzrost i prawidłowy roz-
wój bródki i żuchwy. 

Jak przyznał podczas konferencji prasowej 
Tadeusz Bochnia - dyrektor Szpitala Woje-
wódzkiego w  Ciechanowie, zakup implantów 
został sfinansowany przez fundację, która opie-
kowała się dziewczyną. Oba wszczepione im-
planty kosztowały 20 tys. zł.

Red.

W ciechanowskim szpitalu wykonano nowatorską 
operację stawu skroniowo-żuchwowego!

Zespół chirurgów i anestezjologów, który wykonał w Ciechanowie nowatorską operację stawu skroniowo-żuchwowego 
oraz dyrektor szpitala T. Bochnia i z-ca dyr. ds. medycznych Monika Szymańczyk

Dzieci i młodzież śpiewały o zdrowiu
Piętnasty powiatowy etap „Festiwalu Pio-
senki o Zdrowiu 2016”, odbył się 29 kwiet-
nia br. w Powiatowym Centrum Kultury 
i Sztuki w Ciechanowie. Organizatorem 
festiwalu był Państwowy Powiatowy In-
spektor Sanitarny w Ciechanowie. Do te-
gorocznego przeglądu przystąpiło aż 130 
uczestników z 25 placówek oświatowych, 
z regionu ciechanowskiego. Po raz kolejny 
honorowy patronat nad imprezą objął Sła-
womir Morawski starosta ciechanowski.

Najpierw wystąpiły przedszkolaki, które za-
chwyciły publiczność ciekawym wykonaniem 
piosenek, strojami i charakteryzacją sceniczną. 
One też w  najbardziej przekonujący sposób 
zachęcały do zdrowego stylu życia. Wszystkie 
przedszkolaki otrzymały pamiątkowe prezenty 
i dyplomy uczestnictwa. Pierwsze miejsce zdo-
było Przedszkole nr 5 w Ciechanowie. W dru-
giej części koncertu prezentowali się uczniowie 
szkół podstawowych i gimnazjów, którzy w mi-
strzowski sposób przygotowali utwory o tema-
tyce namawiającej do zdrowego stylu życia.

Celem konkursu, podobnie jak w  latach 
ubiegłych, było zainspirowanie dzieci i  mło-
dzieży oraz ich opiekunów tematyką zdrowia 
oraz aktywizacja środowisk szkolnych w zakre-
sie działań prozdrowotnych. Teksty piosenek 
musiały być własne i po raz pierwszy wykony-
wane na tym właśnie festiwalu.             

Imprezę poprowadziły Arleta Kamińska 
oraz Anna Kłys z Powiatowej Stacji Sanitarno- 
Epidemiologicznej w Ciechanowie.

Laureatami festiwalu zostali - w  kategorii 

przedszkola: I miejsce zajęło Przedszkole nr 5 
w  Ciechanowie, II miejsce Przedszkole nr 10 
w Ciechanowie, III miejsce Przedszkole w Go-
łotczyźnie; w  kategorii szkoły podstawowe: 
I miejsce powędrowało do Szkoły Podstawowej 
STO w Ciechanowie, II miejsce zajęła  Szkoła 
Podstawowa w  Ojrzeniu, a  III miejsce Szkoła 
Podstawowa Gąsocinie; w kategorii gimnazja: 
I miejsce Gimnazjum TWP w Ciechanowie, II 

miejsce Gimnazjum nr 3 w  Ciechanowie i  III 
miejsce Gminny Zespół Szkół w Regiminie.

Na etapie wojewódzkim, powiat ciecha-
nowski reprezentować będą: Szkoła Podsta-
wowa STO i Gimnazjum TWP z Ciechanowa. 

Fundatorami nagród w konkursie byli: sta-
rosta ciechanowski i prezydent miasta Ciecha-
nowa.

Red.

Najmłodsi wykonawcy zachwycili publiczność festiwalową żywiołowymi występami na scenie
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Strażackie Święto, które odbyło się 
w powiecie ciechanowskim 6 maja br. 
w Opinogórze, było okazją do wręcze-
nia strażakom odznaczeń, wyróżnień 
i awansów na wyższe stopnie służbowe.

MEDAL HONOROWY im. Bolesława Cho-
micza otrzymali: dh. Zbigniew Borowski i  dh. 
Wiesław Zmorzyński; ZŁOTY ZNAK ZWIĄZ-
KU otrzymali: dh. Jan Ryszard Goździewski, dh 
Tadeusz Klonowski; BRĄZOWĄ ODZNAKĘ 
„ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIW-
POŻAROWEJ” otrzymali: mł. asp. Dariusz Ma-
kowski oraz asp. Dariusz Piłkowski; ZŁOTYM  
MEDALEM „ZA ZASŁUGI DLA POŻARNIC-
TWA” zostali odznaczeni: Adam Pogorzelski, 
Krzysztof Baranowski, Andrzej Chmielewski, 
Krzysztof Chrząszcz, Mirosław Dąbrowski,   
Edward Kakowski, Mirosław Laskowski, Sta-
nisław Ropelewski, Janusz Sosnowski; SREBR-
NYM  MEDALEM „ZA ZASŁUGI  DLA PO-

ŻARNICTWA” zostali odznaczeni: Grzegorz 
Jabłoński,  Bartłomiej Kołakowski, Artur Skier-
kowski,  Krzysztof Skoneczny, Marcin Cichocki, 
Marcin Jabłonowski, Andrzej Kołakowski, Sła-
womir Kołakowski, Marek Klonowski, Marek 
Kuczyński, Marcin Pokropski, Bogdan Sadow-
ski; BRĄZOWYM MEDALEM „ZA ZASŁUGI 
DLA POŻARNICTWA” zostali odznaczeni: 
Piotr Dzięgielewski, Cezary Humięcki, Adam 
Milewski, Marek Samsel, Piotr Szczypek, Maciej 
Wilkowski, Tomasz Borowy, Wojciech Głowac-
ki, Marek Kołakowski, Tomasz Mieszkowski, 
Dariusz Moderacki, Zbigniew Nałęcz, Jacek 
Olejnik, Artur Pogorzelski, Rafał Sosnowski, 
Roman Jacek Sosnowski.

Odznakę „STRAŻAK WZOROWY” otrzy-
mali: Adam Bęćkowski, Dariusz Bęćkowski, 
Daniel Czaplicki, Piotr Dubliński, Zbigniew Ga-
warecki, Witold Gross, Adam Jabłonowski, Ar-
kadiusz Jezierski, Bogusław Majewski, Krzysztof 
Moraczyński, Mateusz Pełka, Cezary Piotrow-

ski, Mateusz Ruszczyński, Kamil Szymankie-
wicz, Paweł Szczypek, Artur Ziegler; Stopień  
STARSZEGO KAPITANA otrzymali: kpt. Jaro-
sław Nowosielski, kpt. Mirosław Wójcik; Stopień 
ASPIRANTA SZTABOWEGO otrzymali: st. 
asp. Bartłomiej Kołakowski,  st. asp. Adam Wi-
śniewski; Stopień STARSZEGO ASPIRANTA 
otrzymał: asp. Krzysztof Dołęgowski; Stopień   
OGNIOMISTRZA otrzymali: mł. ogn. Adam 
Mróz, mł. ogn. Krzysztof Skoneczny; Stopień  
MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA otrzymali: 
st. sekc. Łukasz Głuszkowski, st. sekc. Mariusz 
Kruszyński, st. sekc. Michał Leszczyński, st. 
sekc. Sebastian Macfałda, st. sekc. Piotr Ol-
kowski; Stopień   STARSZEGO SEKCYJNEGO  
otrzymali: sekc. Adam Milewski, sekc. Krzysz-
tof Poznański, sekc. Marek Samsel, sekc, Piotr 
Szczypek, sekc. Kamil Wachol, sekc. Maciej Wil-
kowski, sekc. Jacek Włodkowski; Stopień SEK-
CYJNEGO otrzymał: Łukasz Piotrowski.

Więcej str.12

Dwóch twórców pochodzących z gminy Sońsk 
- Stefan Chojnowski - poeta ludowy i działacz 
społeczny oraz Arkadiusz Gołębiewski - re-
żyser filmowy, organizator i pomysłodawca 
Festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci 
zostali wyróżnieni przez władze samorzą-
dowe gminy Sońsk za osiągnięcia artystycz-
ne. Obaj otrzymali od władz gminy dyplomy 
okolicznościowe, upominki i gratulacje. 

Uroczyste nagrodzenie twórców odbyło się 
22 kwietnia br. podczas sesji Rady Gminy w Soń-
sku. Były też gratulacje od mieszkańców gminy, 
przedstawicieli samorządu powiatowego, środo-
wisk twórczych i wielu innych osób. Kwiaty i listy 
gratulacyjne, w imieniu samorządu powiatowego, 
wręczył wicestarosta Andrzej Pawłowski i  prze-
wodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski. 

Red

Gmina Sońsk twórcami stoi

Wyróżnieni twórcy z gminy Sońsk – Stefan Chojnowski 
i Arkadiusz Gołębiewski

Dni ks. M.K Sarbiewskiego zataczają coraz większe kręgi
Międzynarodowe wydarzenie literac-
kie odbywało się w tym roku od 6 do 
8 maja (od piątku do niedzieli) i gości-
ło w: Sarbiewie, Baboszewie, Płońsku 
i Płocku. To już dwunasta edycja Mię-
dzynarodowego Festiwalu ks. Macie-
ja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrze-
ścijańskiego Horacego z Mazowsza”. 
Patronami obchodów są: marszałek 
Sejmu RP, marszałek województwa 
mazowieckiego, biskupa płocki, a jed-
nym z organizatorów powiatowa jed-
nostka kultury – Powiatowe Centrum 
Kultury i Sztuki w Ciechanowie, od po-
czątku  pod kierownictwem dr Teresy 
Kaczorowskiej. 

W tym roku na obchody złożyły się: spo-
tkania autorskie pisarzy z  Polski i  zagranicy 
z  czytelnikami Płońska i  gminy Baboszewo, 
Walne Zgromadzenie członków Academia 
Europaea Sarbieviana, inauguracja XII Mię-
dzynarodowego Festiwalu w  Miejskim Cen-
trum Kultury w  Płońsku, rozstrzygnięcie 
XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
„O Laur Sarbiewskiego” (I nagroda – Mariusz 

Cezary Kosmala, Legionowo, II nagroda – Pa-
weł Podlipniak, Radom, III nagroda – Irene-
usz Jaskólnik, Warszawa, dwa równorzędne 
wyróżnienia: Agata Marzec, Słupno, Magda-
lena Dryl, Katowice, wyróżnienie specjalne 
za wiersz o  Płońsku - Krzysztof Martwicki, 
Płońsk), koncert Katarzyny Groniec z  ze-
społem, Noc Poetów w  „Dworku” w  Dłuż-
niewie k. Sarbiewa, poznanie śladów M. K. 
Sarbiewskiego w  Płocku, m.in. gotyckiej ka-
tedry Wniebowzięcia NMP, Muzeum Diece-
zjalnego, dawnego kolegium jezuickiego, LO 
im. Marszałka St. Małachowskiego „Mała-
chowianka”, odczyt Daniela Artymowskiego, 

kustosza Zamku Królewskiego w  Warszawie 
- „Jak udziergać pomnik trwalszy niż ze spi-
żu, czyli o poezji Horacego i Sarbiewskiego”, 
spacer po Starówce, zwiedzenie Spichlerza 
nad Wisłą, koncert Płockiej Orkiestry Ka-
meralnej. A w ostatnim dniu: rozstrzygnięcie 
XII Konkursu Krasomówczego dla Młodzieży 
„O  Laur Sarbiewskiego” - wystąpienia półfi-
nalistów z  płn. Mazowsza oraz X Konkursu 
Recytatorskiego dla uczniów szkół podsta-
wowych z gm. Baboszewo (Szkoła Podstawo-
wa im. ks. M. K Sarbiewskiego w Sarbiewie), 
msza św. w  intencji ks. M.K. Sarbiewskiego 
w  kościele pw. św. Stanisława B. i  M., wido-
wisko historyczne „Artyzm i chwała”, z udzia-
łem husarzy i piechurów z Gniewu nad Wisłą 
i spacer po Sarbiewie. Imprezami towarzyszą-
cymi były: akcja „Pięć minut z Sarbiewskim”: 
czytanie poezji ks. M. K. Sarbiewskiego przez 
aktora Andrzeja Ferenca w Katolickim Radiu 
Diecezji Płockiej, stoiska z  wydawnictwami 
poetycko-literackimi oraz publikacja nagro-
dzonych wierszy i  prelekcji w  „Ciechanow-
skich Zeszytach Literackich” nr 18/2016.

BTW

Koncert inaugurujący Międzynarodowe Dni ks. M.K. 
Sarbiewskiego w Płońsku

Odznaczeni z okazji Dnia Strażaka 2016
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