
Odznaczenie dla starosty Sławomira Morawskiego
Starosta ciechanowski Sławomir Mo-

rawski został wyróżniony Honorową 
Odznaką „Za Zasługi dla Samorządu 
Terytorialnego”. Szef samorządu powia-
towego znalazł się wśród 46 samorzą-
dowców z Mazowsza, których zasługi dla 
rozwoju regionu zostały zauważone i do-
cenione. Uroczystość odbyła się w pięknej 
zabytkowej auli Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Stanisława Małachowskiego 
w Płocku, w piątek 2 października br. Od-
znaka nadawana jest za szczególne osią-
gnięcia w pracy w samorządzie. 

Więcej str. 5

Starosta Ciechanowski powołał nową
Społeczną Radę Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Pod koniec września br. Starosta Ciechanow-
ski, w  wyniku naboru kandydatów na człon-
ków na IV kadencję Powiatowej Społecznej 
Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, po-
wołał członków w osobach: Hanna Murawska, 
Jadwiga Paprocka, Katarzyna Kowalska, Bar-
bara Wojciechowska, Marta Piecychna.

Powiatowe rady są organami opiniodaw-
czo-doradczymi. Do zakresu ich obowiązków 
należy m.in: inspirowanie przedsięwzięć zmie-
rzających do integracji zawodowej i  społecznej 
osób niepełnosprawnych i realizacji praw osób 
niepełnosprawnych oraz opiniowanie projek-
tów powiatowych programów działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych. Starosta powołuje 5 
społecznych członków rady na okres 4-letniej 
kadencji. Kandydatów na członków zgłaszają 
działające na terenie powiatu organizacje poza-
rządowe, fundacje oraz jednostki samorządowe.

Więcej str. 8 Pamiątkowe zdjęcie członków rady powołanych na kolejną kadencję

Wybory parlamentarne w okręgu płoc-
ko-ciechanowskim wygrało Prawo i  Spra-
wiedliwość. Do Sejmu z  naszego regionu 
najprawdopodobniej wejdą: z PiS – Wojciech 
Jasiński, Marek Opioła, Robert Kołakowski, 
Maciej Małecki, Maciej Wąsik i Józef Kurek; 
z  PO - Marcin Kierwiński i  Ewa Gapińska, 

z listy Kukiza – Marek Jakubiak, z PSL Piotr 
Zgorzelski. Są to najbardziej prawdopodob-
ne osoby, które zasiądą w Sejmie. Gdy zamy-
kaliśmy ten numer gazety, nie było jeszcze 
oficjalnych danych z Państwowej Komisji 
Wyborczej.

Wiadomo już natomiast, że do Senatu 

w  okręgu 39, który swoim zasięgiem obej-
muje pięć powiatów (ciechanowski, płoński, 
mławski, przasnyski i  żuromiński) mandat 
senatora zdobył Jan Maria Jackowski (z listy 
PiS), który ponownie został senatorem z tego 
terenu.

Frekwencja w  całym kraju wyniosła 
50.74 proc., w okręgu 46.22 proc., a w powie-
cie ciechanowskim 44.89 proc.

Wybieraliśmy parlamentarzystów
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O możliwościach powstania nowych miejsc pracy w regionie debatowano podczas konferencji, 
która odbyła się 16 października 2015 r. w Ciechanowie, w budynku Urzędu Miasta. Jej orga-
nizatorami byli prezydent miasta Ciechanowa oraz Fundacja Polski Kongres Gospodarczy. 

Konferencja była okazją do uzyskania wiedzy od ekspertów z zakresu odnawialnych źródeł energii, 
innowacyjnych technologii oraz z przedstawicielami instytucji wspierających rozwój lokalnej gospo-
darki. Nie zabrakło rozmów na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy, rozwoju systemu Odnawial-
nych Źródeł Energii w regionie, w tym tworzenia dzięki nim nowych miejsc pracy, polityki senioralnej, 
programów wspierających, a także aspektów praktycznych. Gościem konferencji był starosta Sławomir 
Morawski.

BTW

Rozmawiali o nowych miejscach pracy w regionie

Czy szkoły zawodowe powrócą do dawnej świetności?
Na takie pytanie próbowali odpowiedzieć uczestni-
cy podczas dwudniowej konferencji, odbywającej się 
w  gościnnych progach Dworu Krasińskich w  Opino-
górze. Głównym tematem spotkania przedstawicieli 
szkół zawodowych z całego Mazowsza były dobre prak-
tykach inwestowania w  szkolnictwo zawodowe. Pod-
sumowano również projekt unijny pt: „Zwiększenie 
potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”, którego 
organizatorem była Agencja Rozwoju Mazowsza.

W  pierwszym dniu konferencji spotkali się staro-
stwie, kierownicy lub naczelnicy wydziałów oświaty 
starostw powiatowych, dyrektorzy zasadniczych szkół 
zawodowych i  techników oraz pracownicy starostw po-
wiatowych zajmujących się tematyką tworzenia i realizacji 
projektów unijnych w obszarze szkolnictwa zawodowego. 
Współgospodarzem spotkania był starosta ciechanowski 
Sławomir Morawski. Goście zastanawiali się nad sposo-
bem inwestowania w  rozwój szkolnictwa zawodowego. 
Przyczynkiem do tego było zakończenie projektu realizo-
wanego w latach 2012-2014 i rozpoczęcie kolejnego okre-
su finansowania 2014-2020 ze środków unijnych. 

Na program „Zwiększenie potencjału szkół zawodo-
wych na Mazowszu” wydano 24 mln. zł. Aż 40 proc. tej 
kwoty wydano na wyposażenie pracowni technicznych 
w  szkołach zawodowych, co - jak podkreślali rozmów-
cy było najlepszym wzmocnieniem edukacji młodzieży 
w  dziedzinach zawodowych. Zaletą realizacji projektu 
było również to, że to Agencja Rozwoju Mazowsza była 
pośrednikiem miedzy szkołami a Mazowiecką Jednostką 
Wdrażania Programów Unijnych, co nie wymagało dużej 
aktywności szkół, przynajmniej w samym tworzeniu do-
kumentów, związanych z pozyskaniem pieniędzy. W pro-
jekcie uczestniczyło kilkanaście powiatów z  Mazowsza, 
3 miasta i  gmina, które prowadzą szkoły zawodowe. 
Wśród szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski 
do projektu przystąpiły 2 jednostki: Zespół Szkół nr 3 im.  

S. Staszica i Zespół Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza. Z „Trój-
ki”, 130 uczniów uczestniczyło m.in. w dodatkowych za-
jęciach z  przedmiotów: języki obce, fizyka, chemia, zaj. 
komputerowe, zaj. z przedmiotów zawodowych. Powstały 
też: pracownia rysunku technicznego i podstaw konstruk-
cji maszyn, obrabiarek CNC, pneumatyki i elektropneu-
matyki, pracownia sterowników. Doposażenie pracowni 
kosztowało 800 tys. zł. W  ZS nr 2 uczniowie odbywali 
staże w zawodach technik: spedytor, ekonomista, kelner, 
hotelarstwa, żywienia i  organizacji usług oraz kucharz. 
Staże odbywały się na terenie zakładów pracy w  Cie-
chanowie, powiatu ciechanowskiego i  ościennych oraz 
w  Warszawie. W  ramach projektu powstały pracownie: 
gastronomiczna, ekonomiczna, językowa i ekonomiczno 
informatyczna. Dodatkowo uczniowie korzystali z zajęć 
z: matematyki, informatyki, j. angielskiego, doradztwa 
zawodowego i z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
Z oszczędności projektowych zostanie wyposażona jesz-
cze pracownia biologiczna i  chemiczna oraz zakupione 
oprogramowanie do pracowni informatycznej. 

W końcowej fazie do projektu przystąpił też Zespół 
Szkół Technicznych. Za 90 tys. zł. prowadzone są zajęcia 

z jęz. polskiego, niemieckiego i z przedmiotów zawodo-
wych. Za blisko 30 tys. zł zakupiono pomoce do labora-
toriów, które powstały w szkole (o tym więcej w kolejnym 
numerze Samorządowca).

Jednym z  efektów projektu były płatne staże dla 
uczniów w zakładach pracy. Za 150 godzin stażu uczeń 
otrzymywał 1600 zł. miesięcznie. Zdarzało się, że ucznio-
wie poznawszy już zakład, w  którym odbywali staż zo-
stawali w nim na kolejny miesiąc pracy. Dzięki udziało-
wi w projekcie, szkoły zostały doposażone w pracownie 
komputerowe, językowe, a uczniowie zdobywali certyfi-
katy, które pomogą im zdobyć pracę.

W drugim dniu konferencji, tym razem z udziałem 
pracowników starostw, dyrektorów szkół oraz nauczy-
cieli, analizowano wyniki realizowanego projektu, m.in.: 
propozycję modelu współpracy szkół z przedsiębiorcami 
oraz perspektywy i  plany wparcia szkolnictwa zawodo-
wego w  nowej perspektywie finansowania ze środków 
unijnych. Przedstawiono również założenia i  rezultaty 
„Mazowieckiej Akademii Nauczyciela”.

Barbara Tokarska-WójciakW  projekcie  wzięło  udział  4 

tys.  uczniów  mazowieckich  szkół 

zawodowych; ponad 3 tys. odbyło 

płatne staże zawodowe; 6,4 mln. 

zł  wydatkowano  na  doposażenie 

pracowni  zawodowych;  na  po-

prowadzenie  dodatkowych  zajęć 

z  języków  obcych,  przedmiotów 

zawodowych  i  kompensacyjnych 

przeznaczono 32 tys. godzin lek-

cyjnych Wyniki badań prezentowali eksperci i goście konferencji: 
przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ma-
zowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Mazowieckiego Obserwa-
torium Rynku Pracy, Departamentu Edukacji Publicznej 

i Sportu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego
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Ósma sesja Rady Powiatu Ciechanow-
skiego V kadencji, a pierwsza po przerwie  
wakacyjnej odbyła się 28 września 2015 
roku w  sali konferencyjnej budynku 
Starostwa Powiatowego w  Ciechanowie. 
Radni wysłuchali informacji i  sprawoz-
dań przygotowanych na jesienne posie-
dzenie oraz podjęli sześć uchwał. Wrze-
śniowe posiedzenie obfitowało również 
w  miłe akcenty związane z  wręczeniem 
nagród i  wyróżnień w  konkursach oraz 
dla najlepszych maturzystów. 

Radni rozpatrzyli przygotowaną przez 
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego informację 
o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu 
ciechanowskiego na rok szkolny 2014/2015, 
w  tym o wynikach sprawdzianu maturalnego 
i  egzaminów zawodowych oraz o  organizacji 
szkół i placówek prowadzonych przez powiat 
ciechanowski w  roku szkolnym 2015/2016, 
z  uwzględnieniem przeprowadzonych 
w obiektach oświatowych remontów i moder-
nizacji (informację przedstawili wicestarosta 
Andrzej Pawłowski oraz kierownik Wydziału 
Edukacji, Kultury, Sportu i  Zdrowia Jolanta 
Obidzińska).

Natomiast przygotowany przez Zarząd 
Powiatu Ciechanowskiego raport z  realiza-
cji „Programu ochrony środowiska dla po-
wiatu ciechanowskiego na lata 2013 – 2016, 
z uwzględnieniem perspektywy do 2020 roku” 
za lata 2013 – 2014 zaprezentował kierownik 
Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Działań An-

tykryzysowych, członek Zarządu Powiatu Łu-
kasz Kapczyński. 

Następnie radni rozpatrzyli projekty i pod-
jęli uchwały w sprawach:

- zmiany uchwały Nr V/4/32/2015 Rady 
Powiatu Ciechanowskiego z  dnia 30 marca 
2015 r. w  sprawie określenia zadań z  zakresu 
zatrudniania i  rehabilitacji zawodowej oraz 

rehabilitacji społecznej 
osób niepełnospraw-
nych oraz wysokości 
środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnospraw-
nych przeznaczonych 
na realizację tych zadań 
w  powiecie ciechanow-
skim w 2015 roku, 

- ustalenia wysoko-

ści opłat za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej, 
wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświa-
towych w Ciechanowie oraz określenia termi-
nu i sposobu ich wnoszenia w roku szkolnym 
2015/2016, 

- ustalenia wysokości opłat za korzystanie 
z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku 
Młodzieżowym, wchodzącym w skład Zespołu 
Placówek Oświatowych w Ciechanowie, 

- wyrażenia zgody na dokonanie darowizny 
prawa własności powiatu ciechanowskiego do 
niezabudowanej nieruchomości stanowiącej 
działkę nr 428/1 o pow. 0,0293 ha poł. w Cie-
chanowie obręb Śródmieście na rzecz Gminy 
Miejskiej Ciechanów, 

- zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Powiatu Ciechanowskiego, 

- zmiany uchwały budżetowej powiatu cie-
chanowskiego na 2015 rok. 

- w  sprawie skargi L.J.B. na bezczynność 
starosty ciechanowskiego i kierownika Powia-
towego Zarządu Dróg w Ciechanowie w spra-
wie zadań drogowych – przebudowy drogi 
powiatowej nr 1202 W  Obrębiec-Szczepanki-
-Szulmierz. Skarga została uznana za bezzasad-
ną.

W porządku obrad znalazły się też: 
- sprawozdanie Starosty z działalności Za-

rządu Powiatu w okresie między sesjami,
- wystąpienia przedstawicieli samorządów 

lokalnych, organizacji pozarządowych oraz in-
nych zaproszonych gości (w tym senatora Jana 
Marii Jackowskiego), interpelacje i zapytania.

Te dotyczyły głównie zagadnień drogo-
wych, zasad lokalizowania urządzeń emitu-
jących promieniowanie elektromagnetyczne, 
zbyt dużej ilości worków do segregacji odpadów 
przekazywanych mieszkańcom Ciechanowa  

Obradowali radni powiatu ciechanowskiego
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i znaku drogowego umiejscowionego na środ-
ku chodnika.

Miłym akcentem podczas wrześniowej sesji 
Rady Powiatu Ciechanowskiego, jeszcze przed 
rozpoczęciem obrad, było wręczenie nagród 
i wyróżnień. 

Nagrodę powiatu ciechanowskiego za wy-
bitne osiągnięcia sportowe otrzymał Daniel 
Staniszewski - wicemistrz świata juniorów 
i  mistrz europy juniorów w  kolarstwie toro-
wym (na dystansie 3000 m) oraz jego trener 
Stanisław Grabowski. 

Nagrody odebrali też najlepsi matu-
rzyści szkół ponadgimnazjalnych powiatu  
 ciechanowskiego w  roku szkolnym 
2014/2015: Kinga Kwiatkowska – uczennica 
I  Liceum Ogólnokształcącego w  Ciechano-
wie, Małgorzata Jarzyna – uczennica IV Li-
ceum Ogólnokształcącego w  Zespole Szkół 
nr 1 w Ciechanowie, Kinga Getka – uczenni-
ca II Liceum Ogólnokształcącego w  Zespole 
Szkół nr 2 w Ciechanowie, Adrian Mazurkie-
wicz - uczeń III Liceum Ogólnokształcącego 
w Zespole Szkół nr 3 w Ciechanowie, Maciej 
Idziak - uczeń Technikum Nr 4 w  Zespole 
Szkół Technicznych w Ciechanowie i   Maciej 
Grabowski - słuchacz Liceum Ogólnokształ-

cącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w  Ciechanowie. Nagrody (wy-
brane przez samych uczniów) wręczyli staro-
sta Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej 
Pawłowski i  przewodniczący Rady Powiatu 
Zbigniew Gutowski, a  odebrali osobiście na-
grodzeni absolwenci lub w ich zastępstwie ro-
dzice. 

Władze powiatu: starosta Sławomir Mo-
rawski i  wicestarosta Andrzej Pawłowski 
w  towarzystwie kierownika oddziału w  Cie-
chanowie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego Mirosława Szymańczyka wręczyli 
też nagrody laureatom piątej edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Plastycznego dla dzieci „Bez-
piecznie na wsi – zwierzaki to nie pluszaki” 
i  szóstej edycji Mazowieckiego Konkursu wie-
dzy z zakresu ekologii dla rolników i  sołtysów. 
Konkursy zostały organizowane przez KRUS 
we współpracy ze Starostwem Powiatowym 
w Ciechanowie, a mają na celu propagowanie 
wśród mieszkańców wsi bezpieczeństwa pracy 
w gospodarstwie rolnym, zwrócenie uwagi na 
istotne zagrożenia zdrowia i życia wypływają-
ce z  pracy rolnika i  jego rodziny jak również 
zainteresowanie problemem bezpieczeństwa 
na wsi. 

Konkurs plastyczny KRUS był organizowa-
ny wspólnie z dyrekcjami szkół podstawowych. 
Przystąpiło do niego 13 szkół, a dzieci złożyły 
161 prac plastycznych. 

W kategorii wiekowej 0-3 laureatami kon-
kursu zostali: 1. Bartłomiej Krębski ze szkoły 
w  Woli Wierzbowskiej, 2. Marcel Grabow-
ski ze szkoły w  Gołyminie Ośrodku, 3. Zofia 
Przewodowska ze szkoły Woli Wierzbowskiej. 
W  drugiej kategorii wiekowej 4-6 laureatami 
zostali: 1. Paulina Szczęsna ze szkoły w Gąsoci-
nie, 2. Jolanta Krośnicka ze szkoły w Gołyminie 
Ośrodku, 3. Natalia Klimczak ze szkoły w Gą-
socinie.

Konkurs dla rolników był przeprowadzo-
ny przez KRUS przy udziale samorządu po-
wiatowego i  wojewódzkiego. Zgłosiło się do 
niego 10 osób. W  tym roku etap powiatowy 
przeprowadzony podczas Dożynek Gminy 
Opinogóra Górna w  Pałukach, gdyż więk-
szość uczestników mieszka na terenie tej gmi-
ny. Dwóch laureatów pochodzi właśnie z  tej 
gminy, a najlepsi okazali się: 1. Sławomir Że-
browski z Klonowa, 2. Sławomir Wiśniewski 
z Rutek Marszewic i 3. Eugeniusz Wiśniewski 
z Długołęki.

Barbara Tokarska-Wójciak

Laureaci konkórsów rolniczych, najlepsi maturzyści i cykliści w powiecie ciechanowskim
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W pięknej zabytkowej auli Liceum Ogólno-
kształcącego im. Stanisława Małachowskie-
go w  Płocku, w  piątek 2 października br. 
odbyła się uroczystość wręczenia Odznak 
Honorowych „Za Zasługi dla Samorządu 
Terytorialnego”. Odznakę taką otrzymał sta-
rosta ciechanowski Sławomir Morawski. 

W towarzystwie ministra Andrzeja Halickie-
go medale wręczali posłowie: Piotr Zgorzelski 
i  Marcin Kierwiński, a  przemówienie wygłosił 
wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

W  gronie wyróżnionych z  naszego regionu 
znaleźli się również: przewod-
niczący Rady Powiatu Płoń-
skiego (wieloletni starosta 
płoński) Jan Mączewski, wójt 
gminy Opinogóra Górna Sta-
nisław Wieteska, wiceprze-
wodnicząca Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego 
Wiesława Krawczyk, burmistrz 
Przasnysza Waldemar Tro-
chimiuk i  starosta makowski Zbigniew Deptu-
ła. Podziękowanie za odznaczenia, w  imieniu 
wszystkich wyróżnionych, wygłosił długoletni 
samorządowiec Michał Boszko z  Płocka. Od-
znakę Honorową „Za Zasługi dla Samorządu Te-
rytorialnego” pośmiertnie otrzymał też Andrzej 
Drętkiewicz - były prezydent Płocka. Odznakę 
odebrała Jego żona.

W uroczystości udział wzięli m.in.: minister 
administracji i cyfryzacji Andrzej Halicki, sekre-
tarz stanu, szef gabinetu politycznego premier 
Ewy Kopacz Marcin Kierwiński, wojewoda ma-
zowiecki Jacek Kozłowski, posłowie na Sejm RP 
Piotr Zgorzelski i Mirosław Koźlakiewicz, staro-
sta płocki Mariusz Bieniek i  prezydent Płocka 
Andrzej Nowakowski. 

Miejsce wręczenia wyróżnień dla najaktyw-
niejszych samorządowców 25-lecia na Mazow-
szu nie było przypadkowe. W  Płocku urodził 
się Tadeusz Mazowiecki i  tutaj ukończył słynne 
liceum. Były premier otrzymał pośmiertnie Od-

znakę „Za Zasługi dla Samorządu Terytorial-
nego„ z  numerem 1, która została przekazana 
rodzinie. 

Szkoła w Płocku jest najstarszą w Polsce. Po-
wstała w 1180 roku przy kolegiacie św. Michała. 
Istnieje nieprzerwanie w tym samym miejscu do 
dziś. Liceum Ogólnokształcące im. Marszałka 
Stanisława Małachowskiego, potocznie nazywa-
ne jest “Małachowianką”. 

Podczas uroczystości w Płocku można było 
przekonać się, jak daleka jest historia szkoły 
zwiędzając podziemia placówki, fragmenty sta-
rych murów i  inne zachowane zabytki, które 
w wyjątkowo atrakcyjny sposób zostały ukazane 

na specjalnej wystawie, w podzie-
miach szkoły.

Uroczystość uświetnił występ 
kwartetu smyczkowego Orkiestry 
Symfonicznej im. Witolda Luto-
sławskiego w Płocku.

Barbara Tokarska-Wójciak

Andrzej Nowakowski

prezydent Płocka

Dialog samorządu z  rzą-

dem jest realizowany od 25 

lat, czyli od reform rządu Ta-

deusza Mozowieckiego, który 

jest płocczaninem i  Małacho-

wiakiem.

List gratulacyjny do starosty 
ciechanowskiego 
Sławomira Morawskiego

 Pana wyjątkowe zaangażowanie, trud 
i  bezinteresowne oddanie w  budowaniu spo-
łeczeństwa obywatelskiego i  samorządu te-
rytorialnego sprawiły, że chciałbym z  wielką 
przyjemnością nadać Panu Odznakę Honoro-
wą „Za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego”. 
Wydarzenie będzie kolejnym po konferencji 
„Od Solidarności do samorządności” – etapem 
obchodów 25-lecia pierwszych wolnych wybo-
rów samorządowych, okazją do historycznych 
odniesień do I  Krajowego Zjazdu Delegatów 
NSZZ „Solidarność” oraz wspomnień o  oso-
bach, które przyczyniły się do rozwoju gmin, 
powiatów i całego regionu.

Andrzej Halicki
minister administracji i cyfryzacji

To z  Waszym udziałem i  dzięki Waszej 
pracy Polska się rozwija, a to wyróżnienie jest 
uhonorowaniem Waszej wieloletniej pracy na 
rzecz kraju i  społeczeństwa obywatelskiego. 
Cieszę się, że dialog samorządu z rządem jest 
tak żywy. Kończymy to 25-lecie m.in. ustawą 
metropolitalną oraz powołaniem Instytutu Sa-
morządności w  Łodzi, który będzie wspierał 
samorządowców swoim know-how w ich pra-
cy. Zależy mi, by ta dobra współpraca trwała 
dalej. Główną maksymą dzisiejszego spotkania 
jest „Labor omnia vincit” - praca wszystko 
zwycięża. Ta odznaka jest podziękowaniem za 
Państwa zaangażowanie, wyrazem wdzięczno-
ści za włożony trud i uznania za zasługi.

Medal za zasługi dla starosty
Sławomira Morawskiego

Samorządowcy spotkali się w Płocku z auli „Małachowianki”



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www .ciechanow .powiat.pl

6

Drogi powiatowe wygodne i bezpieczne
Zakończyła się największa inwestycja drogowa, prowadzona przez samorząd 
powiatowy w 2015 roku. Blisko 4 kilometrowy odcinek drogi z Sulerzyża do 
Chotumia został oddany do użytku mieszkańców już pod koniec sierpnia. 

Inwestycja kosztowała 3 mln zł i  została zrealizowana z udziałem środków 
z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i środków budżetowych 
powiatu. Wykonana inwestycja była ostatnim odcinkiem tzw. południowo-za-
chodniej pętli powiatu ciechanowskiego, obejmującej na odcinku 50 km połą-
czenie powiatów: pułtuskiego, ciechanowskiego i mławskiego oraz gmin Sońsk, 
Ojrzeń, Glinojeck i gminy wiejskiej Ciechanów.

W 2015 roku powiat ciechanowski przeznaczył na in-
westycje 7,5 mln. Za tę kwotę przebudował 6 km dróg, 
1,1 km chodników, 800 mb kanalizacji deszczowej oraz 
wybudował  nowy most na rzece Rosicy w Chotumiu. 

Barbara Tokarska-Wójciak
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W budynku dawnego hotelu Polonia wyko-
nywane są prace remontowe związane z prze-
budową obiektu oraz przystosowaniem go 
do potrzeb nowego gospodarza czyli Powia-
towej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie. 
II etap prac jest najmniej widoczny z ulicy, 
ale  niemniej ważny i  obejmuje: położenie 
instalacji podtynkowych, tynków wewnętrz-
nych, wentylacji, okien i drzwi, odsłonięcie 
zabytkowych stropów piwnicy, budowę szy-
bów windy itp. Prace zakończą się jeszcze 
w 2015 roku. 

Odwiedziliśmy plac budowy, na którym pra-
cuje wykonawca, firma Usługi Budowlane Remi-
rent Cezary Smoleński z  Ciechanowa. Ten etap 
modernizacji będzie kosztował 1 539 996,40 zł. 

Przypomnijmy, iż w maju 2015 r. zakończył 
się I  etap remontu budynku przy ul. Warszaw-
skiej 34, polegający na remoncie i  wymianie 
pokrycia dachowego, wzmocnieniu elementów 
konstrukcyjnych budynku, wymianie stropów 

i  klatek schodowych z  drewnianych na kon-
strukcję żelbetonową. Ekipa remontowa z firmy 
rozebrała też przybudówkę, w  której przez lata 
mieściła się siedziba oddziału PTTK. Projekt 
remontu dawnej Polonii nie przewidywał jej 
dalszego wykorzystania. Dalsze prace I  etapu, 
polegające na wykonaniu izolacji fundamentów, 
schodów zewnętrznych oraz podjazdu od stro-
ny ul. Warszawskiej i  Ściegiennego, nie mogą 
być obecnie wykonywane ze względu na okres 
gwarancji zmodernizowanej ulicy Warszawskiej 
(deptaka) i  braku możliwości wykonywania 
wszelakich robót, które mogłyby naruszyć na-
wierzchnię. Okres gwarancji kończy się w grud-
niu 2015 roku. Tak więc zadania te wykonane 
zostaną w przyszłym roku. Koszt I etapu to 1 172 
tys. zł.

Dodajmy, iż w 2016 roku do wykonania zo-
staną: nowa elewacja budynku, drzwi zewnętrz-
ne, instalacje zewnętrzne i  zagospodarowanie 
terenu, w  tym ogrodzenie budowli oraz wypo-
sażenie i przeprowadzka zasobów bibliotecznych 
do nowego miejsca. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Trwa intensywny 
remont Polonii!

Remont Polonii uwidocznił piękne zabytkowe piwnice budynku
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Pod koniec września br. Starosta Ciecha-
nowski, w  wyniku naboru kandydatów 
na członków na IV kadencję Powiatowej 
Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełno-
sprawnych powołał członków w  osobach: 
Hanna Murawska, Jadwiga Paprocka, Ka-
tarzyna Kowalska, Barbara Wojciechow-
ska, Marta Piecychna.

Kadencja poprzedniej rady zakończyła się 
7 września 2015 r. Szef samorządu powiato-
wego serdecznie podziękował członkom za 
rzetelną pracę. Doświadczenie i  doskonała 
znajomość problemów środowiska dla któ-
rego pracowali, spowodowały, że wszyscy 
wzorowo wywiązali się z  powierzonych im 
obowiązków. Działania Powiatowej Rady III 
kadencji były pozytywnie odbierane przez 
osoby niepełnosprawne i instytucje działające 
na rzecz tej grupy.

Spotkania Rady odbywały się raz na 
kwartał, a w przypadkach szczególnych były 
organizowane częściej. Powiatowa Społecz-
na Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
opiniowała projekty planu rzeczowo-finanso-
wego środków PFRON w  latach 2011-2015 
i  projekty przeprowadzonych zmian w  pla-
nie rzeczowo-finansowym środków PFRON 
w latach 2011 -2015. Wydawała opinie doty-
czące budżetu powiatu ciechanowskiego pod 
kątem jego skutków dla osób niepełnospraw-
nych. Ponadto opiniowała składane projekty 
przez powiat ciechanowski, w  ramach ogła-
szanych przez PFRON programów celowych, 
na dofinansowanie w  latach 2012 - 2014 li-
kwidacji barier transportowych oraz na dofi-
nansowanie likwidacji barier architektonicz-
nych w 2013 roku. Łącznie wydano 24 opinie. 

Członkowie rady aktywnie uczestniczyli 
w  spotkaniach roboczych i  uroczystościach 
dotyczących niepełnosprawnych mieszkań-
ców powiatu.

Powiatowe rady są organami opiniodaw-
czo-doradczymi. Do zakresu ich obowiązków 
należą: inspirowanie przedsięwzięć zmierza-
jących do integracji zawodowej i  społecznej 
osób niepełnosprawnych i  realizacji praw 
osób niepełnosprawnych, opiniowanie pro-
jektów powiatowych programów działań na 
rzecz osób niepełnosprawnych, ocena realiza-
cji programów, opiniowanie projektów uchwał 
i programów przyjmowanych przez radę po-
wiatu pod kątem ich skutków dla osób niepeł-
nosprawnych.

Starosta powołuje pięciu społecznych 
członków rady na okres 4-letniej kadencji. 
Kandydatów na członków zgłaszają działające 
na terenie powiatu organizacje pozarządowe, 
fundacje oraz jednostki samorządowe w termi-
nie wskazanym w ogłoszeniu starosty zamiesz-

czonym w   wojewódzkim dzienniku urzędo-
wym.

Członkami Rady na kolejna nową ka-
dencję zostały: Hanna Murawska z  Ruchu 
Samorządowego „Ziemia Ciechanowska”, 
Jadwiga Paprocka z  Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci, Katarzyna Kowalska z  Fundacji 
Pomocy Dzieciom, Młodzieży i  Dorosłym 
Niepełnosprawnym „Być Jak Inni” w  Cie-
chanowie, Barbara Wojciechowska z Polskie-
go Związku Niewidomych Koło Terenowe 
w Ciechanowie i Marta Piecychna kierownik 
wydziału Pozyskiwania Środków Zewnętrz-
nych i  Działań Strategicznych w  Urzędzie 
Miasta Ciechanów, reprezentująca Gminę 
Miejską Ciechanów.

Rada wyłoniła spośród członków przewod-
niczącą, którą została ponownie Hanna Mu-
rawska, wiceprzewodniczącą - Jadwiga Paproc-
ka, a sekretarzem Katarzyna Kowalska.

BTW, PCPR

Starosta Ciechanowski powołał nową
Społeczną Radę Do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Nauczyciele i  inni pracownicy oświaty z  wo-
jewództwa mazowieckiego odebrali podczas 
spotkania w  Opinogórze 16 października br. 
odznaczenia państwowe i  resortowe, podzię-
kowania oraz inne nagrody za pracę i zaanga-
żowanie w rozwój oświaty. Powodem spotka-
nia były obchody Dnia Edukacji Narodowej, 
dawniej nazywanego Dniem Nauczyciela.

Ze szkół prowadzonych prze samorząd powia-
tu ciechanowskiego nagrodzeni zostali: Złotym 
Medalem za Długoletnią Służbę: Eugenia Barbara 
Kurkowska z Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mic-
kiewicza w  Ciechanowie; Srebrnym Medalem za 
Długoletnią Służbę: Joanna Ewa Pszczółkowska z   
Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Cie-
chanowie; Brązowym Medalem za Długoletnią 
Służbę: Ilona Jucewicz-Lewalska, Monika Edyta 

Łebkowska – z Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mic-
kiewicza w  Ciechanowie, Renata Kreft z  Zespołu 
Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema  w Ciechanowie 
oraz Robert Widacki – z I Liceum Ogólnokształ-
cące im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. 
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymały: 
Magdalena Belczewska  i   Ewa Bogumiła Hec-
-Wernicka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

-Wychowawczego w  Ciechanowie. W  Tym dniu, 
w Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
spotkali się przedstawiciele oświaty z  powiatów: 
ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtu-
skiego i  żuromińskiego. Organizatorem uroczy-
stości  była ciechanowska delegatura  Kuratorium 
Oświaty w Warszawie.

Władze oświatowe i  samorządowe reprezen-
towali m.in. wicestarosta Andrzej Pawłowski, 
wicewojewoda Dariusz Piątek, senator Jan Maria 
Jackowski, posłowie  Mirosław Koźlakiewicz i Ro-
bert Kołakowski, mazowiecki wicekurator oświaty 
Albert Stoma, wiceprzewodnicząca sejmiku woje-
wódzkiego Wiesława Krawczyk, z-ca prezydenta 
Ciechanowa Krzysztof Kacprzak oraz gospodarz 
obiektu - dyrektor Muzeum Romantyzmu Roman 
Kochanowicz.

BTW

Nauczyciele z Mazowsza nagrodzeni w dniu swojego święta
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Październik rozpoczął się w Ciechanowie poetyc-
ko. Muza poezji zawitała do ciechanowskich szkół, 
bowiem w ramach XX edycji Ciechanowskiej Jesie-
ni Poezji młodzież miała możliwość spotkań z po-
etami i ludźmi pióra. Jedno z takich spotkań odby-
ło się w Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema. 
Gośćmi byli Ewa Stangrodzka – poetka, przewod-
nik turystyczny i Aleksander Lewicki – poeta, tłu-
macz nauczyciel, który na Mazowsze przyjechał 
aż z Wilna. Spotkanie było okazją do zaprezento-
wania przez poetów swoich wierszy i do rozmowy 
o ich tworzeniu oraz inspiracjach twórczych.

Aleksander Lewicki, Polak urodzony na Białorusi 
a żyjący na Litwie, był zachwycony Polską i bardzo szczę-
śliwy, że mógł brać udział w tym poetyckim wydarze-
niu. Bardzo radosny i uśmiechnięty literat przekonywał 
młodzież o niebywałym szczęściu życia w wolnej Polsce, 
mówienia po polsku i swobody wypowiedzi. Ojczystego 
języka w piśmie nauczył się sam. W rodzinnej wsi Bojary 
był jedynym dzieckiem mówiącym po polsku. Z prezen-
towanych przez poetę tekstów biła miłość do rodzinnego 
kraju i ogromna tęsknota za nim - podsycał ją żar inter-

pretacyjny poety, prawdziwy krzyk jego duszy. W wier-
szu pt.: Pieśń serca Kresowego słyszymy między innymi 
- Królu Zygmuncie,/Pozwolisz mnie z  dumą/Stać przy 
Kolumnie?/Serce w  porywie,/Rozdarte z  Pragnienia/Być 
razem z Tą Ziemią!/I usnąć na wieki/Jako wierny straż-
nik/ Polskich granic...

Otwarty i  żywiołowy Aleksander Lewicki popro-
wadził słuchaczy ulicami Wilna wymieniając kolejne 
ciekawe miejsca – kościoły, ulice, budowle, ludzi. Wiele 
żarliwego patriotyzmu przelał w serca słuchaczy i wiele 
swych doświadczeń przekazał w tym krótkim spotkaniu. 
Najlepiej oddaje to dedykacja - wpis do pamiątkowej 
Księgi Szkoły: Jesień, słoneczne dni.../Aby ten Duch Pol-
skości był Dumą i Honorem - Sece moje Radosne i śpiewa 
słowami poezji... A, Matka Ostrobramska z Wilna i Jezus 
Miłosierny razem z Wami... Wasz przyjaciel Aleksander 
Lewicki. Wilno Litwa.

Z kolei Ewa Stangrodzka nawiązała do wypowiedzi 
swego kolegi i zaprezentowała swój wiersz o wileńskim 
przewodniku. Sama jako przewodnik turystyczny dużo 
podróżuje i  stąd czerpie inspirację do swych utworów. 
Ale jak twierdzi impulsem do pisania wierszy może być 

wszystko, nawet przygodnie zauważona reklama. Na-
stępnie zaprezentowała swoje wiersze z podróży do Ka-
zimierza Nad Wisłą i Hercegowiny okaleczonej wojną.

O  spotkaniu młodzież pierwszej klasy medialnej 
wypowiedziała się między innymi tak: Z  żywej lekcji 
kultury wyniosłam piękne refleksje - przede wszystkim 
doświadczyłam uczucia, jakim jest tęsknota za Ojczy-
zną. Pan Aleksander za pomocą poezji przekazał mi 
cząstkę swoich uczuć. Z  zapartym tchem w  piersiach 
podziwiałam to, jak odnalazł swój dom w  poezji, jak 
potrafił przelać miłość do Ojczyzny na kartę, mimo że 
był w  całkowicie obcym kraju. Myślę, że poezja dała 
mu siłę, To spotkanie wniosło w moje życie piękne re-
fleksje, że najważniejsza jest miłość i pomoc drugiemu 
człowiekowi - pisze Natalia Roksana Majewska. Karoli-
na Murawska napisała „Ogromnie poruszyła mnie jego 
(A. Lewickiego) miłość do Ojczyzny i to w jaki sposób 
wyraża ją w  poezji. Spotkanie z  poetami dało mi do 
zrozumienia, że poezja nie jest czymś bezużytecznym, 
jak dotychczas myślałam. Poezja pozwala człowiekowi 
uwolnić swoje emocje w cudowny sposób. To spotkanie 
powinno uświadomić każdemu, jak ważna jest poezja 
w  życiu człowieka”. Natomiast Aleksandra Błaszczyk 
i Alicja Boniakowska zauważyły, jak większość uczest-
ników spotkania, że Aleksander Lewicki to człowiek 
bardzo skromny o wyjątkowym patriotyzmie, to poeta 
emocji i uczuć, a Ewa Stangrodzka to poetka pomysłowa 
i twórcza, której teksty są barwne i też pełne uczuć. 

Młodzież była dumna, że mamy tak wspaniałych 
twórców kultury, a spotkanie z nimi było żywą i bardzo 
przydatną lekcją poezji. Bo wszystko jest poezją i każdy 
może być poetą.

Ewa Krysiewicz 
ZS nr 1 w Ciechanowie

XX Ciechanowska Jesień Poezji zawitała do Bema

To już 27. Edycja konkursu „O Laur Opina”. Jed-
nym z ważniejszych wydarzeń tegorocznej impre-
zy literackiej, odbywającej się od ponad 40 lat na 
ziemi ciechanowskiej, było rozstrzygnięcie kon-
kursu, który łączy poetów z  ziemią opinogórską 
i ciechanowską oraz rozsławia je w całej Polsce. 

Na konkurs w  2015 roku napłynęło 141 zesta-
wów wierszy i  wszystkie zakwalifikowano do finału. 
Utwory oceniało jury pod przewodnictwem Bohda-
na Urbankowskiego, w  skład którego weszli: Bożenna 
Parzuchowska, Stanisław Kęsik i  Andrzej Liszewski. 
Przyznano następujące nagrody i wyróżnienia: wyróż-
nienia drukiem otrzymali: Anna Luberda - Kowal (Kra-
ków; godło „Czarna maga”) za wiersz „Za ścianą cisza” 
i  Anna Dwojnych (Toruń; godło „Akcent”) za wiersz 
„Znajduję B. w  snach, ale nie rozmawiamy”. Nagrodę 
specjalną za wiersz o tematyce opinogórskiej w wyso-
kości 500 zł, otrzymała Edyta Wysocka (Miastko – go-
dło „Horyzonty”), za wiersz „Opinogórska świątynia”. 
Nagrodę specjalną za wiersz o tematyce ciechanowskiej 
w wysokości 500 zł, otrzymał Marek Janusz Piotrowski 
(Warszawa – godło „Iprowski”) za wiersz „Fara”. Trzy 
równorzędne wyróżnienia po 500 zł za zestawy wierszy 

otrzymali: Paweł Banach z (Rawa Mazowiecka – godło 
„Styczniowy”), Tadeusz Hutkowski (Sochaczew – go-
dło „Pomarańczowy garbus”), Ela Galoch (Turek – go-
dło „Wiatr od morza”). III nagrodę w wysokości 600 zł, 
otrzymał Adam Bolesław Wierzbicki (Lubusko, godło 
„Ostatnia twierdza”). Dwie równorzędne II nagrody 
w  wysokości 900zł, otrzymali: Krzysztof Martwicki 
(Płońsk, godło „etam”) i Michał Lersth (Płock - godło 
„Korin”.) I  nagrody nie przyznano. Jury podczas wrę-
czania nagród podkreśliło wysoki i wyrównany poziom 
nadesłanych wierszy. 

Finał 20. Jubileuszowej Jesieni Poezji odbył się 
w  Opinogórze i  Ciechanowie. W  Muzeum Romanty-
zmu z czytelnikami spotkał się Sergiusz Sterna-Wacho-
wiak  z  Poznania, prezes Stowarzyszenia Pisarzy Pol-
skich. Rozmowę poprowadziła dr Teresa Kaczorowska. 
Sam konkurs „O Laur Opina” rozstrzygnięto w Ciecha-
nowie w Galerii im. B. Biegasa. Wydana została też „Jed-
nodniówka poetycka”, a  młodzież Państwowej Szkoły 
Muzycznej II st. w  Ciechanowie wykonała koncert 
poetycko – fortepianowy; wystąpili: Adam Rosiński, 
Adam Sadowski i Krzysztof Malinowski. 

Dzień wcześniej (7 X) pisarze spotkali się z dzieć-
mi, młodzieżą i studentami w szkołach i na uczelniach 
(o czym piszemy wyżej) oraz wzięli udział w warsztatach 

poetyckich, które poprowadził poeta i prozaik z Warsza-
wy Juliusz Bolek. Potem, już przez Sokołówek do Mławy 
poeci wyruszyli śladami pisarki i pedagog Zuzanny Mo-
rawskiej, a tam w gościnnych progach Zespołu Placówek 
Oświatowych nr 3 im. Z. Morawskiej w Mławie - odbyła 
się promocja  „Ciechanowskich Zeszytów Literackich” 
nr 17 pod tytułem „Zuzanna Morawska - pisarka i pe-
dagog”. W  programie część artystyczna w  wykonaniu 
uczniów. Wieczorem nie zabrakło uczty duchowej dla 
wszystkich, czyli Nocy Poetów i koncertu poezji śpiewa-
nej Jacka Mianowskiego. 

Imprezę wsparło finansowo m.in. Starostwo Powia-
towe w  Ciechanowie.

BTW

XXVII Ogólnopolski Konkurs Poetycki 
„O LAUR OPINA”
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25 września w  ciechanowskim szpitalu ob-
chodzono 100-lecie szpitalnictwa w naszym 
mieście oraz 30. rocznicę działalności szpita-
la w nowych obiektach przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich. W  uroczystości uczestni-
czyli przedstawiciele samorządu powiatowe-
go – starosta Sławomir Morawski i wicesta-
rosta Andrzej Pawłowski. List gratulacyjny 
szefostwu szpitala, po krótkim przemówie-
niu wręczył starosta Sławomir Morawski. 

Podwójny jubileusz rozpoczął się mszą świę-
ta w kaplicy szpitalnej, podczas której został po-
święcony sztandar placówki. Po nabożeństwie, 
w  sali konferencyjnej marszałek Adam Struzik 
przekazał poświęcony już sztandar szpitala 
dyrektorowi p.o. dyrektora placówki – Tade-
uszowi Bochni. W  sali konferencyjnej spotkali 
się przedstawiciele wielu środowisk: lekarskie-
go, pielęgniarskiego, obsługi administracyjnej 
i  technicznej szpitala aby odebrać dyplomy 
uznania, medale i odznaczenia. 

Obecny na imprezie marszałek województwa 
mazowieckiego Adam Struzik apelował do pra-
cowników, żeby nie lękali się o przyszłość. Choć 
marszałek potwierdzał dziennikarzom, że szpital 
jest poważnie zadłużony, to zapewnił jednocze-
śnie, że placówka o takim charakterze i tak sze-
rokiej działalności nie może zostać zamknięta. 
Wiadomo także, że o  podwyżki upomniały się 

inne grupy pracowników, które do tej pory pod-
wyżek nie dostały. Protest zbiorowy wręczyli już 
nowemu dyrektorowi Tadeuszowi Bochni, który 
funkcję pełni od lipca. Dyrektor poinformował 
dziennikarzy, że w  listopadzie ma być gotowy 
program naprawczy szpitala. Mimo problemów 
finansowych, zapowiadana jest modernizacja 
OIOM i  remont bloku zakaźnego oraz hospi-
cjum, które nigdy dotąd nie był odnawiane. 

Mimo tych gorzkich akcentów, były też 
i chwile wzruszenia. Podczas uroczystości Spe-
cjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu 
w  Ciechanowie Samorząd Województwa Ma-
zowieckiego nadał Odznakę Honorową „Zasłu-
żony dla Mazowsza”. Tego dnia wielu pracow-
ników zostało wyróżnionych odznaczeniami, 
m.in. Medalem „Za długoletnią służbę”, Odzna-
ką Honorową „Za zasługi dla ochrony zdrowia” 
oraz listami gratulacyjnymi dyrektora szpitala.

Obchodom towarzyszył piknik edukacyj-
no-zdrowotny dla pacjentów, podczas które-
go można było uzyskać informacje na temat 
różnych chorób, szkoły rodzenia i  promocji 
zdrowia oraz spotkać się z  wolontariuszami 
„Szlachetnej Paczki”. Przygotowana została też 
okolicznościowa wystawa, poświęcona rozwo-
jowi ciechanowskiego szpitalnictwa. A  karty 
historii szpitalnictwa w  grodzie nad Łydy-
nią przedstawił historyk Ryszard Małowiecki. 
Z  prezentacji dowiedzieliśmy się, że pierwsze 
struktury, które można uznać za zorganizowa-
ną pomoc opiekuńczą sięgają w naszym grodzie 

15 wieku. Pierwszy ciechanowski szpital zaczął 
funkcjonować w  1915 r., w  budynku przy ul. 
Płońskiej i  zajmował się głównie izolacją i  le-
czeniem chorych zakaźnie. Po I wojnie świato-
wej mieścił się w dwóch budynkach. W okresie 
międzywojennym utworzono cztery oddziały: 
ogólny, zakaźny, chirurgiczny i  położniczo-gi-
nekologiczny. Istniały: własna kuchnia, pralnia 
i magazyn. W 1945 r. zaadaptowano na potrze-
by szpitala poniemieckie budynki przy ulicy 
Sienkiewicza. Funkcję dyrektora objął dr Karol 
Szwanke, niezwykły lekarz i dobry człowiek, jak 
go określano i który jak najlepiej zapisał się na 
kartach historii naszego miasta. W  roku 1975 
powołano do istnienia Wojewódzki Szpital Ze-
spolony. Dziesięć lat późnij placówkę (po wie-
lu latach budowy) przeniesiono do kompleksu 
nowych budynków przy ul. Powstańców Wiel-
kopolskich 2. Od listopada 2001 r. funkcjonuje 
pod nazwą Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 
w Ciechanowie.

Oprócz doktora Szwanke, w historii szpitala 
pojawia się wiele nazwisk dyrektorów: Aleksan-
der Niestępski, Marek Scharoch, Michał Korna-
towski, Alicja Karwowska, Zenon Truszewski, 
Krystyna Rzepnicka, Jacek Krzyśpiak, Teresa 
Gniadek, Adam Mazurek, Henryka Romanow, 
Witold Achciński, Zbigniew Trzeciak, Ewa Ła-
gońska, Małgorzata Turowska, Hanna Jaroszew-
ska i  obecnie Tadeusz Bochnia oraz Monika 
Szymańczyk.

Barbara Tokarska-Wójciak

Podwójny jubileusz ciechanowskiego szpitala

Podwójny jubileusz ciechanowskiego szpitala
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Kawiarnię Artystyczną w  Po-
wiatowym Centrum Kultury 
i  Sztuki w  Ciechanowie czeka 
remont – poinformowała dy-
rektor placówki dr Teresa Ka-
czorowska podczas konferen-
cji prasowej, zorganizowanej 
w  siedzibie powiatowego domu 
kultury 2 października br. Pie-
niądze na ten cel placówka po-
zyskała z Państwowego Instytu-
tu Sztuki Filmowej. Zakończył 
się też remont tarasów wokół 
budynku.

Dotacja w wysokości 150 tys. zł. 
przeznaczona zostanie na powsta-
nie Klubowej Sali Kinowej, czyli 
inaczej mówiąc mniejszej sali ki-
nowej. Będzie tam bar, (70 miejsc 
siedzących), wygodne fotele i  no-
woczesne stoliki oraz świetny kli-
mat – zapowiada kierownik kina 
Łydynia Andrzej Liszewski. Zmia-
ny, które zostaną przeprowadzone 
już w  listopadzie, obejmą: remont 
pomieszczenia kawiarni i jej wypo-
sażenie. 

Dla potrzeb małej sali kinowej 
zakupione zostaną: przenośny pro-
jektor z  funkcją 3D, nagłośnienie 
do filmów, nowy ekran filmowy, 
fotele i stoliki. Jeśli po przetargach 
pozwolą na to środki, to kupione 
zostaną składane podesty dla pod-
wyższenia poziomów widowni. Takie wypo-
sażenie sali będzie służyć zarówno seansom 
kinowym jak i  spektaklom teatralnym oraz 
koncertom, które odbywają się w  Kawiar-
ni Artystycznej. Dyrektor poinformowała, 
że wynajęcie Kawiarni Artystycznej na cele 
komercyjne, mimo kilku prób, nie powiodło 
się, gdyż długoletni brak remontu zaplecza 
kuchennego dawnego „Dołka” i niesprawna 
wentylacja nie pozwoliły zainteresowanym 
na rozpoczęcie działalności klubowej i  re-
stauracyjnej.

Remont i zmiana przeznaczenia kawiarni 
nie spowodują likwidacji dotychczasowych 
imprez. Nadal będą się tam odbywały spo-
tkania literackie, klubu seniora, seanse kina 
artystycznego, koncerty i inne prezentacje.

Jednocześnie zmiany pozwolą na wy-
świetlanie w  Ciechanowie dwóch filmów 
premierowych, a nie jak dotychczas jednego, 
w dużej sali kinowej. 

To nie koniec dobrych wiadomości dla 
osób odwiedzających dom kultury. W  po-
wiatowej jednostce kultury latem przepro-
wadzony został kolejny etap modernizacji 
budynku. Tym razem wykonano remont 
nawierzchni tarasów. Dzięki niemu tarasy 

zyskały nowe betonowe podłoże, następ-
nie nową nawierzchnię, odnowione zostały 
schody i  cokoliki, naprawione i  pomalo-
wane balustrady wokół tarasów, wykonane 
prace blacharskie oraz uporządkowany cały 
teren. 

Prace wykonała firma A. Kapitański, T. 
Niedziałkowski, PPUH „Ikan”, s.c. z  Cie-
chanowa. Koszt usługi wyniósł 76 899 zł. To 
ważny fakt dla odbiorców kultury, gdyż gdyż 
wyrównany podjazd i gładkie tarasy pozwolą 

na wjazd do środka osobom niepeł-
nosprawnym na wózkach.

Przypomnijmy, iż w  ubiegłych 
latach wykonano termomoderni-
zację ścian budynku, nowe schody 
oraz drzwi wejściowe, renowację 
okien, naprawę dachu oraz szereg 
innych prac. Dodajmy, iż budynek 
nie był remontowany od czasu po-
wstaniu, czyli od 40 lat. 

Do tego przy wsparciu ze środ-
ków powiatu ciechanowskiego 
wykonano szereg prac remonto-
wanych w  środku budynku, m.in. 
przystosowanie kina do funkcji 
3D. Prace wykonano w  ramach 
projektu „Przebudowa i  termomo-
dernizacja budynku Powiatowego 
Centrum Kultury i Sztuki im. Marii 
Konopnickiej w Ciechanowie”. 

Barbara Tokarska-Wójciak

W powiatowej jednostce kultury znów remontują

W takim wydaniu Kawiarnia Artystyczna przechodzi już do historii

Tarasy po remoncie

Zużyte tarasy w trakcie remontu

Dyrektor PCKiSz dr T. Kaczorowska oraz kierownik Kina A. Liszewski
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Delegacja powiatu ciechanowskiego 
na dożynkach wojewódzkich w Płocku

Delegacja powiatu ciechanowskiego 
wzięła udział w niedzielę 27 września 
br. w  Dożynkach Diecezji Płockiej, 
które w   tym roku połączone zostały 
z  Dożynkami Województwa Mazo-
wieckiego, Powiatu Płockiego i Miasta 
Płock. 

Święto dziękczynienia za zbiory roz-
poczęło się mszą św. sprawowaną w  ko-
ściele Św. Jadwigi przy ul. Kossobudz-
kiego, a  której przewodniczył biskup 
pomocniczy diecezji płockiej ks. Roman 
Marcinkowski. Następnie po nabożeństwie, 
w korowodzie dożynkowym przedstawiciele 
wielu powiatów i gmin województwa mazo-
wieckiego przeszli na płockie lotnisko, pre-
zentując misternie wykonane wieńce. Tam 
najpierw odbyła się część oficjalna, w  tym 
obrzęd dzielenia chleba oraz wręczenie na-
gród i wyróżnień w konkursach związanych 
z rolnictwem, a później goście i mieszkańcy 
królewskiego grodu bawili się do późnego 
wieczora. Wśród imprez towarzyszących od-
bywały się m.in.: wystawa płodów rolnych 
i  sprzętu rolniczego, wystawa i  kiermasz 
sztuki ludowej, prezentacja firm produkują-
cych sprzęt rolniczy, piknik wieprzowiny czy 
powiatowe mistrzostwa carvingu (rzeźbienie 
w owocach). W programie artystycznym wy-
stąpiły zespoły ludowe oraz gwiazdy polskiej 

muzyki rozrywkowej. W  dożynkach wzięła 
udział delegacja powiatu ciechanowskiego, 

w  tym gospodarz powiatu starosta 
Sławomir Morawski, powiatowi sta-
rostowie dożynek: Państwo Wiolet-
ta i Szymon Zalewscy z Glinojecka, 
pracownicy Wydziału Rozwoju, 
Promocji i Funduszy Strukturalnych 
z  kierownikiem Krystyną Ewą Ślu-
bowską, Wydziału Rolnictwa, Śro-
dowiska i  Działań Antykryzyso-
wych oraz Wydziału Komunikacji 
Starostwa Powiatowego oraz czte-
roosobowa delegacja Ludowego Ze-

społu Artystycznego Ciechanów, 
który barwnie prezentował się 
w ludowych strojach.

Nasza delegacja prezento-
wała również wieniec i  chleb 
dożynkowy. Wieniec powiatu 
ciechanowskiego był w kształcie 
stylizowanego wiatraka, których 
niegdyś było wiele na ziemi cie-
chanowskiej. Wykonany został 
na drewnianym stelażu z  kło-
sów zbóż, słomy, ziół, kwiatów 
polnych, wikliny i   elementów 
drewnianych. Chleb dożynko-
wy przygotowała Produkcyjno 
– Handlowa Spółdzielnia Samo-
pomocy w Ciechanowie, przy ul. 
Śmiecińskiej.

Red.

Delegacja powiatu ciechanowskiego w Płocku

Yurika Kimura, młodziutka pianist-
ka z  Japonii wystąpiła 12 października 
w  Ciechanowie, w  Galerii im. Bolesława 
Biegasa PCKiSz. Artystka to uczestnicz-
ka XVII Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. F. Chopina w Warsza-
wie. 

Koncert odbył się w  ramach projektu re-
alizowanego od wielu lat przez Mazowiecki 
Instytut Kultury. Co pięć lat, w  trakcie kolej-
nych edycji Międzynarodowego Konkursu 
Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w War-
szawie, muzycy biorący udział w  Konkursie 
występują z  koncertami. W  ubiegłych latach 
koncerty uczestników Konkursu cieszyły się 

bardzo dużym zainteresowaniem publiczno-
ści, stały się znaczącymi wydarzeniami w  ży-
ciu kulturalnym odwiedzanych miejscowości. 
Słowo o muzyce wygłosił w Ciechanowie Józef 
Kolinek. Podczas wieczoru była także dostępna 
książka „Przedpiekle sławy: rzecz o  Chopinie” 
Piotra Witta. Książkę podpisywał autor. 

Red.

Uczestniczka konkursu chopinowskiego zagrała 
w Ciechanowie

Koncert pianistki w Ciechanowie


