
Alarm pożarowy 
w Starostwie Powiatowym.

To tylko próbne ćwiczenia!

Dla wzmocnienia bezpieczeń-
stwa oraz sprawdzenia gotowości 
i czujności w sytuacji nietypowej, 
12 października 2016 r. odbyła się 
próbna ewakuacja osób z budynku 

Starostwa Powiatowego w Ciecha-
nowie przy ul. 17 stycznia 7. 

Wszyscy pracownicy zostali wypro-
wadzeni z budynku w ciągu 8 minut.  

W tym czasie strażacy sprawdzili po-
mieszczenia szukając źródła ognia. Jak 
się później okazało było to tylko zady-
mienie pierwszego piętra.      

Więcej str. 10

Akcja ewakuacyjna pracowników Starostwa Powiatowego pozwoliła na sprawdzenie systemu na wypadek pożaru

Pierwszego listopada Kościół katolicki obchodzi uro-
czystość Wszystkich Świętych. Dzień ten kojarzy się wielu 
ze zniczem, z grobem bliskich osób, z cmentarzem, dla in-
nych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z modlitwą 
i pamięcią o tych, którzy przeszli do wieczności. W tym dniu 
udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i odwiedzamy 
groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, zna-
jomych, stawiając kwiaty, zapalając „płomyk nadziei”, wie-
rząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. 
Kościół w tym dniu oddaje cześć wszystkim świętym. Wspo-
mnienie zmarłych kościół katolicki obchodzi 2 listopada 
i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem Zadusz-
nym lub inaczej „zaduszkami”. Modlimy się za dusze wszyst-
kich zmarłych.
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29 września – Z wizytą do Powiatowego Centrum 
Kultury i Sztuki w Ciechanowie zawitali mieszkań-
cy Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”. Obejrzeli 
wystawę obrazów autorstwa Krystyny Bachanek pn. 
„Kolorowe Mazowsze”, która znajdowała się w gale-
rii im. Bolesława Biegasa. Spotkanie zorganizowane 
było w ramach tygodnia seniora. Obrazy Krystyny 
Bachanek - pedagoga, plastyka i społecznika, artyst-
ki wielokrotnie nagradzanej i odznaczanej za swoje 
dzieła i działalność społeczną, cieszyły się dużym za-
interesowaniem wśród osób zwiedzających galerię. 
Seniorom szczególnie podobały się dzieła przedsta-
wiające naturę. 

9 października – Po raz szesnasty, w kościele 
rzymskokatolickim w Polsce i środowiskach polo-
nijnych obchodzony był Dzień Papieski. Przypada 
w niedzielę, poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na 
stolicę piotrową – 16 października 1978 roku. Ideą 
Dnia Papieskiego jest m.in. promocja nauczania Jana 
Pawła II. Organizowane wydarzenia mają wymiar 
intelektualny, duchowy, artystyczny i charytatywny. 
Koordynatorem przedsięwzięć jest Fundacja „Dzie-
ło Nowego Tysiąclecia”. Tego dnia organizowana jest 
publiczna zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji, która 
przyznaje stypendia uzdolnionym młodym ludziom 
pochodzącym z wiosek i małych miast. W diecezji 
płockiej ze stypendiów Fundacji „Dzieło Nowego Ty-
siąclecia” korzysta obecnie około 70 osób. O pomoc 
mogą ubiegać się uczniowie gimnazjów i liceów, a tak-
że studenci. Kandydaci powinni mieć m.in. wysoką 
średnią ocen, pochodzić z miejscowości, której liczba 
mieszkańców nie przekracza 20 tys. osób, a także an-
gażować się w wolontariat czy sport.

9 października - Do Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej w Ciechanowie powróciły Rodzinne Niedziele. Już 
w drugą niedzielę października, w budynku ekspo-
zycyjnym przy ul. Warszawskiej odbyło się pierwsze 
po wakacjach spotkanie, które nosiło tytuł „Wśród 
bohaterów Ogniem i Mieczem”. Spotkania w ramach 
rodzinnych niedziel są bezpłatne. Szczegóły dostępne 
są na stronie Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Cie-
chanowie.

14 października – Starosta ciechanowski Sła-
womir Morawski otrzymał „Laur PWSZ w Ciecha-

nowie”. Jest to podziękowanie uczelni za wspiera-
nie przez samorząd powiatowy rozwoju szkoły, 
przyznane z okazji 15-lecia powstania Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej. Wyróżnienie zostało 
wręczone podczas inauguracji roku akademickiego 
2016/2017 PWSZ, które odbyło się w Mławie. W ce-
remonii uczestniczyło wielu gości, m.in. ambasador 
Korei Południowej w Polsce Ji-in Hong, rektorzy in-
nych mazowieckich szkól wyższych, parlamentarzy-
ści, przedstawiciele samorządów, organizacji, sto-
warzyszeń, z którymi uczelnia współpracuje.  

 
20 października – Obchodziliśmy jest Międzynaro-
dowy Dzień Mediacji, a od 17 do 22 października ob-
chodzimy Tydzień Mediacji. Oba projekty będą prze-
biegały pod hasłem „Masz prawo do mediacji”. W tych 
dniach funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Po-
licji w Ciechanowie włączyli się w działania promu-
jące ideę mediacji. Policjanci udzielali darmowych 
porad na temat idei i uregulowań prawnych w ugo-
dowym rozwiązywaniu konfliktów. Tydzień Mediacji 
ma na celu wzmocnienie roli i promowanie mediacji, 
a przede wszystkim informowanie społeczeństwa 
o zasadach i korzyściach płynących z tej formy roz-
wiązywania konfliktów. Osoby zainteresowane 
rozwiązaniem konfliktów na drodze mediacji lub 
uzyskaniem szczegółowych informacji proszone są 
o kontakt telefoniczny pod numerem 23 673 12 02 lub 
506 868 518 (Wydział Kryminalny KPP Ciechanów) 
23 673 12 10 - sekretariat główny KPP Ciechanów. 
Informacje na temat Tygodnia Mediacji dostępne są 
także na stronie internetowej www.ms.gov.pl. Ini-
cjatorem kampanii jest Ministerstwo Sprawiedli-
wości. Przez cały tydzień w sądach i siedzibach or-
ganizacji pozarządowych, dyżurowali mediatorzy, 
którzy udzielali bezpłatnych porad i informacji o ko-
rzyściach płynących z mediacji.

4 października - Tadeusz Bochnia, dotychczaso-
wy dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie 
złożył rezygnację. Jak poinformowała rzeczniczka 
szpitala Agnieszka Woźniak, decyzja dyrektora była 
podyktowana przyczynami osobistymi. Przypomnij-
my, że drugi dyrektor szpitala ds. medycznych Moni-
ka Szymańczyk zrezygnowała ze swojej funkcji mie-
siąc wcześniej.

Barbara Tokarska-Wójciak

Wydarzyło się:
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Obradowali radni 
powiatu ciechanowskiego

Siedemnasta sesja piątej kadencji 
Rady Powiatu, a pierwsza po przerwie 
wakacyjnej, odbyła się 26 września 
2016 roku w sali konferencyjnej bu-
dynku Starostwa Powiatowego przy 
ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie. Rad-
ni tradycyjnie wysłuchali sprawozdań 
i informacji o pracy inspekcji i służb, 
przyjęli uchwały i inne informacje. 

Radni podjęli trzy uchwały dotyczące:
- zmiany Wieloletniej Prognozy Finanso-

wej Powiatu Ciechanowskiego,
- zmiany uchwały budżetowej powiatu 

ciechanowskiego na 2016 rok,
- zmiany uchwały Nr V/13/79/2016 Rady 

Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 mar-
ca 2016 roku w sprawie określenia zadań 
z zakresu zatrudniania i rehabilitacji za-
wodowej oraz rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych oraz wysokości 
środków Państwowego Funduszu Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych prze-
znaczonych na realizację tych zdań w po-
wiecie ciechanowskim w 2016 roku.
Wszystkie uchwały zostały przyjęte 

większością głosów.
Ważnym punktem obrad było rozpa-

trzenie informacji Zarządu Powiatu Cie-
chanowskiego na temat organizacji szkół 
oraz placówek oświatowych prowadzonych 
przez powiat ciechanowski w roku szkol-
nym 2016/2017, z uwzględnieniem przepro-
wadzonych w okresie wakacji w obiektach 
oświatowych remontów i modernizacji, 
w kontekście posiadanych środków finan-
sowych oraz o stanie realizacji zadań oświa-
towych powiatu ciechanowskiego za rok 
szkolny 2015/2016, w tym o wynikach 
sprawdzianu i egzaminów.

Informację zaprezentowała kierownik 
Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdro-
wia Starostwa Powiatowego Jolanta Obi-
dzińska, a zagadnienie omówił wicestaro-
sta Andrzej Pawłowski.

Jednym z punktów porządku obrad 
było wystąpienie kierownika Delegatury 
w Ciechanowie Wojewódzkiego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska w Warszawie 
- Andrzeja Gwizdały - Czaplickiego i udzie-
lenie odpowiedzi na pytania radnych, do-
tyczące informacji o stanie środowiska na 

obszarze województwa mazowieckiego 
w 2015 roku. Pytania zgłoszone zostały na 
przedwakacyjnej sesji Rady Powiatu.   

W porządku obrad znalazły się także 
inne stałe punkty, m.in.:

- stwierdzenie prawomocności i otwar-
cie XVII sesji Rady Powiatu V kadencji,

- przedstawienie porządku obrad,
- przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Po-

wiatu,
- sprawozdanie Starosty z działalności 

Zarządu Powiatu w okresie między se-
sjami,

- wystąpienia przedstawicieli samorzą-
dów lokalnych, organizacji pozarządo-
wych oraz innych zaproszonych gości,

 - interpelacje i zapytania.

Interpelacja złożona przez radnego 
Stanisława Kęsika dotyczyła zaawansowa-
nia prac nad projektem przebudowy ulicy 
Sońskiej w Ciechanowie. Odpowiadając na 
interpelację, Józef Borkowski - kierownik 
Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie 
poinformował, że w tym roku (2016) przy-
gotowany został projekt przebudowy ulicy 
Sońskiej. W 2017 roku planowana jest mo-
dernizacja ulicy, która jest drogą powiato-
wą. Dokumentacja i inwestycja wykonane 
zostaną wspólnym staraniem samorządów 
miejskiego i powiatowego, z wykorzysta-
niem środków zewnętrznych, o które sa-
morządy będą się starały z Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016 - 2019. 

Podczas sesji miały miejsce dwa miłe 
akcenty. Jednym z nich było pożegnanie Zo-
fii Piątkowskiej - długoletniej dyrektor  Ze-
społu Placówek Oświatowych w Ciechano-
wie z okazji zakończenia pracy zawodowej 
i przejścia na emeryturę.

Dyrektor Z. Piątkowska otrzymała kosz 
róż oraz list gratulacyjny od władz powia-
tu. Wzruszonym głosem dziękowała za 
wieloletnią współpracę z władzami samo-
rządowymi. 

Podczas sesji wręczone zostały też 
nagrody najlepszym maturzystom szkół 
ponadgimnazjalnych powiatu ciechanow-
skiego w roku szkolnym 2015/2016. W tym 
roku, w tym gronie znalazło się sześć osób: 
I Liceum Ogólnokształcące im. Z. Krasień-
skiego – Emilia Ryfka z Ciechanowa, Zespół 
Szkół nr 1 im. Gen. J. Bema - Paweł Chrzu-
stek z m. Pokrytki, gm. Niedzbórz, Zespół 
Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza – Karol Brze-
zinski z m. Olszewka, gm. Sońsk, Zespół 
Szkół nr 3 im. S. Staszica - Mateusz Kalinow-
ski z Ciechanowa, Zespół Szkół Technicz-
nych im. S. Płoskiego - Magda Wawrzon-
kowska z klasy IV Tgś, a wśród dorosłych 
maturzystów - Damian Gronczewski z Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego. 

Absolwenci szkół, w towarzystwie 
dyrektorów swoich szkół odebrali dyplo-
my i nagrody. Tradycją jest także, że sami 
wyróżnieni sami wybierają sobie nagro-
dę, jaką chcą otrzymać. Jest to najczęściej 
sprzęt elektroniczny.

Barbara Tokarska-Wójciak
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Fotoreportaż z sesji

Przebieg wrześniowej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego
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Gratka dla grzybiarzy – wystawa grzybów w Sanepidzie
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Ciechanowie zorganizowała 
w dniach od 11 do 13 października br. 
wystawę grzybów p.h.: „Poznaj grzyby-
-unikniesz zatrucia”. Obejrzało ją bli-
sko 800 osób, doświadczeni grzybiarze 
oraz dzieci i młodzież, które uczą się 
rozpoznawania tych darów lasu.

Celem organizacji wystawy było rozpo-
wszechnienie wiedzy o grzybach, sposobach 
ich rozróżniania, zasadach bezpiecznego zbie-
rania i spożywania grzybów. Na czas wystawy 
sala konferencyjna stacji Sanepid zamieniła 
się w las, w którym na mchu, przy śpiewie 
ptaków, wśród drzew i krzewów wyekspono-
wano około 50 gatunków grzybów jadalnych, 
niejadalnych i trujących. Na wystawie znalazły 
się modele grzybów, a także naturalne ich oka-
zy. 

Wystawę odwiedziło około 700 uczniów 
z 30 szkół i przedszkoli. Każda grupa wysłu-
chała prelekcji na temat zasad grzybobrania 
i obejrzała eksponaty. Zwiedzający mogli zada-
wać pytania oraz mieli możliwość rozwiania 
wszelkich wątpliwości na temat grzybobrania. 
Wystawę odwiedzili również samorządowcy, 
dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz osoby in-
dywidualne. Wystawa cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem. 

Leśna sceneria powstała dzięki współpra-
cy z Nadleśnictwem Ciechanów oraz Szkółką 
Drzew i Krzewów Ozdobnych z Pęchcina. 

BTW

Wystawa grzybów w PSSE w Ciechanowie
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WIERSZE NAGRODZONE W KONKURSIE 
„O LAUR OPINA” w 2016 r.

I NAGRODA
Mirosław Gabryś (Cieszyn)

 Ogień i woda  
 Wojciechowi Hesowi (1981-2016)

      A przecież jeszcze wczoraj twoja koścista dłoń
wręczała mi „Busz po polsku”(„Czytelnik”, Warszawa 1975),

prezent, który dziś jest pamiątką z odciskami palców,
zapachem tytoniu, zaschniętą  kroplą wina (lub krwi).

Patrzę na pierwsze zdanie tekstu tytułowego
i co widzę: „Ogień dzielił nas i łączył”.

   Myślę o wszystkich książkach, które spłonęły
wraz z tobą, o nieistniejących fabułach,

o kolekcji filmów, którym twój papieros nacisnął pauzę,
o ikonach z najlepszego drewna (najłatwiej palnego?),

których cała boskość zamieniła się w popiół.
Ja też zamieniam się w popiół, zaczęło się od skroni.

Ogień dzieli nas i łączy? A co z wodą?
Pamiętasz to upalne lato, zmęczenie

i orzeźwiający chłód Olzy, w której się kąpaliśmy,
a później śmierdzieliśmy rybami na kilometr.

Znów jest upalne lato, jestem zmęczony
i znów jestem gotów wejść za tobą

 do chłodnej rzeki, bez względu na to,
co w niej mnie czeka i czym to śmierdzi.

 

II NAGRODA 
Jakub Bogucki (Wrocław) 

Modlitwa do świętego Huberta
gdybym cię prosił o dobry łów

byłoby to chyba niejasne i nieszczere
zresztą i tak rzuciłeś nemrodowe dzieło

gdy ujrzałeś byka albinosa
(niezbadane są drogi boże)

proszę więc raczej o umorzenie długu
błędnych strzałów

pudeł w życiu i nie zawsze czystej broni
wstaw się niech mi to będzie przebaczone

i zapomniane gdyż boję się kary
niech opieka której potrzebuję
będzie mi szybciej udzielona

jak ślad na ponowie myśliwemu
który tak samo prosi cię o strzał

jak ja o celność w sprawach większych
 

III Nagroda
Anna Sadzik (Kraków)

byłaś pod moim mieszkaniem
 pamiętam jak chadzałaś pomiędzy

kamieniczkami starych ulic
lubiłaś wychodzić po zmierzchu

i odpalać papierosy od przechodniów.
Obserwowałem Cię z okien za dymem twoich oddechów

na parterze widać cię było na płasko
- byłem ci równy o równej godzinie.

Chwytałem wtedy w myślach twoją dłoń
i prowadziłem przez ulice.

Chwiałaś się na boki krawężników,
a ja, łapałem cię w objęciach pod światłem latarni

 nie zauważyłaś że podtrzymuję
twój chłód krocząc jak niemowa
czułem się jak półka z lodówki

- szklana i zamrożona,
nieprzyjemna w dotyku,

ale na tyle trwała by utrzymać śniadanie
myślałaś że jestem latarnią

że stoisz pod latarnią
byłbym dla Ciebie i latarnią

 
 

Wyróżnienie
Piotr Zemanek (Bielsko Biała)

Dedal
nie da się wylecieć w próżnię. skrzydła nie znajdą oporu.

punktu podparcia. żeby przemierzyć ziemię. rozpisaną na głosy
ulic miast. autostrad. torów kolejowych. poskromić przestrzeń
między krawędziami ciała. nie wystarczy rzucić się w otwartą
światłem szczelinę. ze słów białych jak z piór lepię skrzydła.

odkąd wrosły we mnie. wiem. jeśli oswoiłbym powietrze
nie mógłbym normalnie żyć. musiałbym zmienić bieguny ziemi.
odwracasz kompas. nie patrzysz na horyzont. przykładasz dłonie
do drżących z podniecenia nagich kończyn. zatrzymujesz ruch.

potem topisz wosk mojego ciała. rozlewam się. gubię pióra.
staję się bezradnym nielotem. nie uniosę cię ponad ziemię

obiecaną. jeśli chcesz możemy wejść w słońce. spalić się w nim.
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Wyróżnienie
Janusz Lisicki (Warszawa)

cudzy pożar 
ryby leżały na brzegu w starej reklamówce, część jeszcze

żyła, skrzela pracowały jak krwiste tłoki dziwnych, niepotrzebnych
silników. przestraszyłem się tej czerwieni, przypomniałem sobie

szalik matki, znaleziono go w lesie, rozpostarty na gałęziach
 grabu. byłem wtedy dzieckiem, usłyszałem, jak ktoś powiedział: ona
stała się ważką, motylem, zamieszkała na dnie oceanu. ale może nikt

tak nie powiedział, może to tylko ja ze złości i lęku stworzyłem
tę legendę. to stało się moją religią, gówniarską filozofią, bo

bardzo mi jej brakowało, tęskniłem za jej sercem bijącym wszędzie, nie tylko
pod żebrami, ale również w języku, w rozpalonych policzkach. a teraz

te ryby. niezawiniona niepotrzebna śmierć. to musiał być jeden
z tych pijanych wędkarzy, którzy wiecznie coś gubią, wyrzucają

wciąż palące się pety w suchą trawę, w ściółkę lasu przy rzece. oni są
niebezpieczni jak zapałki w dłoniach wariata, bo już dawno stracili nadzie-

ję, teraz
tylko raczą się winem, nawlekają przynętę na lśniące haczyki. podniosłem
reklamówkę, wrzuciłem ryby do wody. ale dlaczego pomyślałem o matce?

 

Wyróżnienie
Krzysztof Martwicki (Płońsk)

 On. Reportaż poetycki 
kiedy patrzyło się na jego dłonie

wszystko stawało się jasne
te dłonie nigdy nie dotykały kobiety

bo dłonie miał bezdomne
szponiaste bagienne
to były palce kogoś

kto mieszka w altance na działkach
i taka była prawda tam mieszkał

ale wiersze pisał piękne
takie że aż  i ściska w dołku

tyle w nich potrafił wyroić świetliście
nieb uchylić i skroplić miodnie

co z tego że ten denaturat ludzka rzecz
jak mu się te dyplomy w konkursach wręczało

mówi pani Iza z Miejskiego Domu Kultury
to aż skręcało tak cuchnął

i modliło się by przypadkiem
nie rwał się całować

podobno zaginął dwudziestego pierwszego oczko
akurat w dzień swoich urodzin

zaplanował tak sobie nie zaplanował któż to wie 
podobno ktoś widział ktokolwiek wie

ale po latach nic nie wiadomo
nie wiadomo jak o nim pamiętać

 

Wyróżnienie drukiem
Izabela Lachowska (Przewodowo Parcele)

Twierdza Modlin
Są mury co okalają pogłos kroków

Istnieje marszruta która rzeźbi w nich płaskorzeźby
39 straciliśmy Winniczkę zabici leżeli jak buraki w polu

Płonęły lasy w poprzek drogi dogorywał lis
Przedarliśmy się do Modlina gdzie masowy pojedynek

nie do pierwszej krwi iryzował w blednącym jesiennym słońcu
W policzonych sekundach wytchnienia definiowałem

cóż oznacza być złej myśli
Łączyłem punkty o jednakowym natężeniu braku słów

gdy ogłoszono zawieszenie broni
Kiedy wyprowadzali nas z uniesionymi rękami by zaatakować bezbronnych

czy myślałem że będę mówił o tym miejscu drugie ja
 Są mury którym nie wolno runąć z jakich nie może ujść

powietrze na wzór CK Aktorów po zużyciu filmowych taśm
 89 płoży się zimny pokój

Uwierzysz dziadek gdy stacjonowaliśmy w twierdzy
nocą nasze buty ciągały po korytarzach szczury

Wiem
 Istnieją mury które osiadają w nas jak chóralna pieśń na cześć zwycięzcy

 

Nagroda specjalna za wiersz o Opinogórze
Sara Ratajczak (Włoszakowice)

Listy serc
 

 „Tak, nie wiem, czy to przeszłość, czy przyszłość,
 Ale wiem, że część boska życia mego nosi imię Freiburg.”

                                         Listy do Delfiny Potockiej, Z. Krasiński 
jeśli tutaj przybędziesz

stworzę świat
cień strzelistych katedr

pokoje na miliardach gwiazd
na gruzach wszystkich domów

opowiem Ci swoją tęsknotę
 ja – miasto

będę na Ciebie czekał
ja Cię tylko nie kocham
niebo spadło na ziemię

i rozszalała się krew                                          
 nauczyłam się mówić 

 pociągnięciem swojego pióra
 a ten ogień to serce

to literatura
 cień po Tobie

i
jej twarz

 Beatrycze umarła
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Dwudzieste z kolei zawody strzeleckie 
dla honorowych dawców krwi, zorga-
nizował Polski Czerwony Krzyż w Cie-
chanowie 22 września br., na boisku 
przy siedzibie oddziału organizacji 
przy ul. Rzeczkowskiej. Jednym z ho-
norowych patronów imprezy był staro-
sta ciechanowski Sławomir Morawski, 
którego reprezentował wicestarosta 
Andrzej Pawłowski.
 

Zawody połączone zostały z piknikiem 
czerwonokrzyskim, w którym uczestniczyło 
ponad 200 osób z całego powiatu ciechanow-
skiego. Pogoda dopisywała, tak więc oprócz  
rywalizacji impreza miała charakter spotka-
nia towarzyskiego, rozmów i wymiany do-
świadczeń. 

Najważniejsza część pikniku - strzelanie 
do tarczy, odbywało się z karabinka pneu-
matycznego. Tarcze rozmieszczone były na 
boisku na terenie oddziału PCK. Celne strzały 
i zebrane punkty oceniała specjalna komisja. 
Uroczyste podsumowanie zawodów, wręcze-
nie nagród, dyplomów i upominków odbyło 
się już z udziałem zaproszonych gości, m.in. 
parlamentarzystów, przedstawicieli władz 
samorządowych wszystkich szczebli, przed-
stawicieli administracji rządowej, organizacji 
Polskiego Czerwonego Krzyża z Warszawy, in-
stytucji i zakładów pracy z Ciechanowa i oko-
lic. 

Zawody rozegrane zostały w wielu kate-
goriach. W kategorii „Honorowi Dawcy Krwi”: 
I miejsce – zdobyła drużyna z klubu HDK przy 
Fabryce Narzędzi Fanar; II miejsce – drużyna 
z klubu HDK przy Zarządzie Oddziału Gminne-
go Ochotniczej Straży Pożarnej w Opinogórze 

Górnej; III miejsce - drużyna z klubu HDK przy 
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Ciechanowie; W strzelaniu indywi-
dualnym pierwsze miejsce zajął Kamil Dolecki 
z OSP w Opinogórze.

W kategorii „Drużyny kobiet”: I miejsce  - 
drużyna z Wojskowej Komendy Uzupełnień 
w Ciechanowie; II miejsce -  drużyna z Urzędu 
Miasta w Ciechanowie, a III - drużyna z Regio-
nalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa Oddziału Terenowego w Ciechanowie. 
W strzelaniu indywidualnym najlepsza była 
Anna Mirzejewska z Urzędu Miasta w Ciecha-
nowie.

W kategorii „Osoby promujące i wspiera-
jące  honorowe krwiodawstwo”: I miejsce – 
drużyna z Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie; 
II miejsce – drużyna z Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w Ciechanowie, a III  – drużyna 
z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Cie-
chanowie. W strzelaniu indywidualnym naj-
lepszy okazał się Krzysztof Zarębski z Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji. 

Dodatkowym punktem zorganizowanej 
imprezy był pobór krwi, który odbywał się 
w specjalnym ambulansie. Krew oddały aż 
42 osoby. Jak powiedział podczas finału za-
wodów prezes PCK w Ciechanowie Zdzisław 
Petrykowski, ideą tej cyklicznej imprezy jest 
promocja Polskiego Czerwonego Krzyża, 
a także honorowego krwiodawstwa. Nato-
miast dyrektor Biura PCK Bożena Kołakowska 
podkreśliła duże zaangażowanie praktycznie 
wszystkich środowisk w powiecie ciechanow-
skim w promowanie i rozwój honorowego 
krwiodawstwa. Podziękowała  też wszystkim 
i każdemu z osobna za pomoc i wsparcie idei 
czerwonokrzyskiej. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Zawody strzeleckie PCK

Zawody strzeleckie zorganizowane przez PCK w Ciechanowie
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Pamiętają o bohaterach
Uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Cie-
chanowie uczestniczyli 29 września 
br. w rajdzie rowerowym, poświęco-
nym 77. rocznicy powstania Polskiego 
Państwa Podziemnego. To doskonała 
okazja do poznawania historii regionu. 
Rajd zorganizowali nauczyciele - histo-
rii Jacek Hryniewicz oraz wychowania 
fizycznego Marek Sobiech. 

Głównym celem wycieczki było zapalenie 
symbolicznej świeczki przy pomnikach upa-
miętniających ofiary oraz wydarzenia zwią-
zane z historią ziemi ciechanowskiej. Trasa pa-
mięci wiodła przez Gąski, Sulerzyż, Rydzewo i  
z powrotem do Ciechanowa. W każdej miejsco-
wości młodzież z opiekunami odwiedzała po-
mniki, m.in.: pomnik Gloria Victis w Rydzewie 
oraz Pomnik Katyński w Ciechanowie. W Sule-

rzyżu natomiast uczniowie zapalili znicz przy 
zbiorowym grobie poległych bohaterów po-
wstania styczniowego, pochowanych na miej-
scowym cmentarzu.

Oprócz nabycia nowej wiedzy, młodzież 
spędziła aktywnie czas na świeżym powie-
trzu oraz – jak sami powiedzieli - nabawili 
się zakwasów. Śmiało można powiedzieć, że 
dzień ten, był w stu procentach udany, a każdy 
wrócił do domu cały, zdrowy, uśmiechnięty 
i z dużą porcją wiedzy.

Rajd nie był jedynym sposobem poznawa-
nia historii. Grupa młodzieży z tej szkoły pod 
opieką nauczyciela Jacka Hryniewicza wzięła 
udział w prelekcji poświęconej Marszałkowi 
Józefowi Piłsudskiemu, która odbyła się 4 paź-
dziernika w Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
w Ciechanowie. 

Na podstawie relacji uczniów ZS nr 1

Rajd rowerowy uczniów z „jedynki” poświęcony polskim bohaterom narodowym
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Pożar 
w Starostwie Powiatowym!

To tylko próbny alarm!

Dla wzmocnienia bezpieczeństwa oraz 
sprawdzenia gotowości i czujności 
w sytuacji nietypowej, 12 października 
2016 r. odbyła się próbna ewakuacja 
osób z budynku Starostwa Powiatowe-
go w Ciechanowie, przy ul. 17 stycznia 7.  
Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA 
z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków 
i innych obiektów budowlanych do za-
dań  właściciela - zarządcy obiektu na-
leży przeprowadzenie co 2 lata prak-
tycznego sprawdzenia prowadzenia 
ewakuacji.
 

Zgodnie z zarządzeniem starosty ciecha-
nowskiego za przeprowadzenie próby odpo-
wiedzialny był Łukasz Kapczyński, kierownik 
Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Działań 
Antykryzysowych oraz pracownicy Wydzia-
łu i inni pracownicy Starostwa Powiatowego. 
Ogromnym wsparciem w ewakuacji był udział 
przedstawicieli Państwowej Straży Pożar-
nej oraz Policji. Pełnili oni rolę obserwatorów 
oraz zabezpieczali teren wokół budynku.

Po usłyszeniu alarmu przeciwpożarowego 

zawiadomiono służby i rozpoczęto ewakuację. 
Wszystkie osoby znajdujące się w obiekcie 
opuściły go i udały się do bezpiecznego miej-
sca, wyznaczonego przy ulicy Kilińskiego. Nie 
zauważono sytuacji, wymagających dodatko-
wych działań służb. Sama ewakuacja trwała 
ok. 8 minut. Po zakończeniu próbnej ewaku-
acji wszyscy pracownicy wrócili na swoje sta-
nowiska pracy.

Warto wspomnieć, że wcześniej, zgodnie 
Wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju 
z dnia 11 stycznia 2016 r., przeprowadzono 
szkolenie dla kierowników powiatowych jed-
nostek organizacyjnych powiatu, kierowni-
ków wydziałów Starostwa Powiatowego oraz 
kierowników jednostek organizacyjnych, 
posiadających swoją siedzibę w budynku Sta-
rostwa Powiatowego. Szkolenie z zakresu 
ewakuacji prowadzili Grzegorz Pawlicki oraz 
Andrzej Gawlik, oficerowie Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Ciechanowie, natomiast ogól-
ne zasady funkcjonowania obrony cywilnej 
w Polsce, w tym jednostkach samorządowych 
przybliżył Paweł Pyrzyński, wykładowca 
PWSZ w Ciechanowie.

BTW

Ewakuacja pracowników z budynku Starostwa Powiatowego w Ciechanowie
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Zakończyła się kolejna, już XXI Ciecha-
nowska Jesień Poezji. Choć nie dopisa-
ła pogoda - bo lało, wiało i mroziło nie-
miłosiernie – to uczestniczyło w niej 
ponad 50 poetów z Polski, z regionu 
i z zagranicy (Litwy i Bułgarii) oraz 
wielu miejscowych  miłośników po-
ezji. Większość literatów spotkała się 
z młodymi czytelnikami we wszyst-
kich szkołach Ciechanowa, a także 
z Gumowa i ZSR w Gołotczyźnie – kon-
takt z żywą poezją miało więc około 
1000 uczniów. W tym samym czasie 
Piotr Szczepański z Gdańska prowa-
dził w Galerii B. Biegasa warsztaty li-
terackie dla początkujących adeptów 
sztuki literackiej.

Dalszy program Jesieni też był nie-
zwykle ciekawy. Jak co roku przypo-
mniano kolejną postać pióra z Ma-
zowsza – Stanisława Chełchowskiego 
– ziemianina, badacza, publicystę. Od-
była się też podróż autokarem ślada-
mi tego zapomnianego pozytywisty. 
Uczestników Jesieni przyjęła gościnnie 
rodzinna gmina Stanisława Chełchow-
skiego – Czernice Borowe, gdzie odbyła 
się uroczystość w kościele, podczas któ-
rej złożono kwiaty na jego grobie. Potem 
literaci gościli w dawnym Dworze Cheł-
chowskich w Chojnowie, który w 2014 
roku, dzięki staraniom wójta Wojcie-
cha Brzezińskiego, podniesiono z ruin. 
W chojnowskim dworze odbyła się pro-
mocja Ciechanowskich Zeszytów Lite-
rackich nr 18, połączona z częścią arty-
styczną przygotowaną przez miejscowe 
szkoły i seniorów, a po nich Noc Poetów, 
z koncertem prof. Piotra Roka (wiolon-
czela) i Witolda Rosołowskiego (gitara). 

Drugi dzień Jesieni Poezji odbył się 
jak zwykle w Opinogórze. Po oddaniu 
pokłonu Zygmuntowi Krasińskiemu 
w podziemiach opinogórskiego kościo-
ła i zwiedzeniu Muzeum Romantyzmu, 
odbyło się XVIII Spotkanie z Literaturą. 
Gościem dr Teresy Kaczorowskiej był 

tym razem dr Antoni Libera, znany li-
terat i reżyser, największy w środkowej 
Europie znawca twórczości Samuela 
Becketta. 

Następnie w opinogórskim Dwo-
rze rozstrzygnięto XXVIII Ogólnopol-
ski Konkurs Poezji „O Laur Opina”. 
Jury w składzie: Janusz Termer, Rafał 
Jaworski i Stanisław Kęsik przyznało 
trzy pierwsze nagrody dla: Mirosława 
Gabrysia (Cieszyn), Jakuba Boguckiego 
(Wrocław) i Anny Sadzik (Kraków). Trzy 
równorzędne wyróżnienia otrzymali: 
Piotr Zemanek (Bielsko-Biała), Janusz Li-
sicki (Warszawa) i Krzysztof Martwicki 
(Płońsk). Nagroda specjalna za wiersz 
o Opinogórze przypadła Sarze Ratajczak 
(Włoszakowice), a za wiersz o Ciecha-
nowie Edycie Wysockiej (Miastko). – To 
ogromna radość, że możemy co roku go-
ścić poetów, że o ziemi ciechanowskiej po-
wstają wiersze, a uczniowie naszych szkół 
mają żywy kontakt z poezją – powiedział 
wręczając nagrody starosta Andrzej 
Pawłowski, zapraszając literatów za rok.

Trwającą dwa dni Ciechanowską Je-
sień Poezji (5-6 października) zakończył 
koncert poetycko-fortepianowy w wy-
konaniu laureatów konkursu oraz Mate-
usza Pieniążka z Przemyśla.   

Warto dodać, że ten poetycki fe-
stiwal przygotowuje merytorycznie 
Związek Literatów na Mazowszu, przy 
wsparciu organizacyjnym Powiatowego 
Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konop-
nickiej w Ciechanowie oraz Muzeum Ro-
mantyzmu w Opinogórze. W tym roku 
w organizacji pomogło również kilka 
podmiotów z powiatu przasnyskiego, 
szczególnie Urząd Gminy Czernice Bo-
rowe, Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Przasnyskiej, parafia i szkoły z Czernic 
Borowych (Gimnazjum im. XXI Pułku 
Piechoty „Dzieci Warszawy” i Szkoła 
Podstawowa im. Janiny Sieklickiej) oraz 
Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czer-
nickiej. Finansowo CJP wsparły dwa 
samorządy z Ciechanowa: Starostwo 
Powiatowe i Urząd Miasta. Dzięki tak 
szerokiej współpracy uczestnicy Jesieni 
mogli poznać romantyczną ziemię cie-
chanowską i ponieść jej imię w najdalsze 
zakątki Polski, a także za granicę. Jeden 
z jej uczestników, Aleksander Świetlicz-
ko z Wileńszczyzny powiedział z kreso-
wym akcentem: - Przepiękna impreza! 
Tyle się dowiedziałem! To wspaniale, że 
pamiętacie o swoich zacnych przodkach. 
Marzę, aby tutaj jeszcze wrócić!

Red.

Jesień Poezji chłodna, ale gorąca od serc

Prezentacja Ciechanowskich Zeszytów Literackich
Fotoreportaż z CJP prezentujemy na str. 12
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