
29 maja 2015 roku rozstrzy-
gnięty został przetarg na II etap 
remontu dawnego hotelu Polonia. 
Najkorzystniejszą ofertę złożyła 
fi rma Usługi Budowlane „Remi-
rent” Cezary Smoleński z Cie-
chanowa. Prace wykona za kwotę 
1 539 996,40 zł. W budżecie powia-
tu na ten cel samorząd miał zapla-
nowane 1 500 000 zł. 

Więcej str. 6

Kolejny etap Kolejny etap 
remontu Poloniiremontu Polonii  
jeszcze jeszcze 
w tym rokuw tym roku

Przypomnijmy historyczny 
już widok hotelu Polonia 

oraz remontowany obiekt. 
Przywrócony zostanie balkon 

nad wejściem do budynku

Na kolejne wydanie Samorządowca Powiatu Ciechanowskiego 
zapraszamy we wrześniu 2015 roku

Odrodzona samorząd-
ność w Polsce ma 25 lat. 
Dokładnie 27 maja 1990 r., 
pierwszy raz w powojennej 
Polsce, odbyły się wolne 
wybory do władz lokal-
nych. Powiat ciechanowski 
dokonał uroczystego pod-
sumowania i uhonorowania 
samorządowców podczas 
spotkania z okazji Dnia Sa-
morządu Terytorialnego, 
które odbyło się pod koniec 
maja. 

Więcej str. 3
.

Dzień Samorządu Terytorialnego

20 pracowników, którzy pracują 
w Starostwie od 1999 roku 
otrzymało pamiątkowe medale
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Maj - Rozpoczęła się rozbiórka dworca PKP w Ciechanowie. Nowy budynek powstanie już w  listopadzie. Obecnie rolę dworca pełni 
kontener, w którym znajdują się ławki i kasy. Projektowany dworzec składa się z dwóch niezależnych modułów (części) funkcjonalno-użyt-
kowych („dworcowego” i „miejskiego”) połączonych wspólnym zadaszeniem – wiatą. Część „dworcowa” - poczekalnia, będą to kasy, toalety 
ogólnodostępne z  pomieszczeniem gospodarczym i  pomieszczeniem opiekuna z  dzieckiem, pomieszczenia techniczne: energetyczne, te-
letechniczne, pomieszczenie wodomierzy, kotłownia, ściana (wieża) zegarowa, otwarta poczekalnia pod zadaszeniem od strony peronów, 
funkcje uzupełniające – pomieszczenia spółek kolejowych, pomieszczenie biurowe z magazynem dla zarządcy dworca, zaplecze socjalne kas. 
Część „miejska” to: lokal usługowy typu prasa + mały aneks, otwarta poczekalnia pod zadaszeniem od strony peronów. Wiata parkingowa: 
parking rowerowy/dla motocykli, zamykana wiata śmietnikowa. Nowe dworce mogą powstać nawet w kilkudziesięciu miejscowościach. PKP 
SA - spółka, która zarządza dworcami - stara się obecnie zminimalizować koszty utrzymania dworców. W tych planach znalazły się m.in. 
dworce w Mławie i Ciechanowie, Nasielsku i Strzelcach Krajeńskich. Docelowo mogą powstać nawet w kilkudziesięciu miejscach w Polsce.

20 maja - Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Ciechanowie i Mławie ma nowy kierunek - bezpieczeństwo wewnętrzne. W nowym 
roku akademickim Zamiejscowy Wydział Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik Multimedialnych w Mławie Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Ciechanowie rozpocznie kształcenie studentów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Niebawem ruszy rekrutacja. Wnio-
sek PWSZ w tej sprawie pozytywnie zaopiniowała Państwowa Komisja Akredytacyjna, w rezultacie minister nauki i szkolnictwa wyższego 
nadał uczelni stosowne uprawnienia.  Będzie to kierunek o profi lu praktycznym w dwóch specjalnościach: bezpieczeństwo informatyczne 
oraz zarządzanie kryzysowe. W realizacji programu studenci będą odbywać zajęcia praktyczne we współpracy z policją, strażą pożarną oraz 
różnymi instytucjami odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa wewnętrznego. Studia są bezpłatne. - Liczymy zwłaszcza na absolwentów 
klas mundurowych z naszego regionu. Stąd nie wykluczamy możliwości prowadzenia zajęć i w Mławie i w Ciechanowie – zachęca rektor PWSZ 
doc. dr Leszek Zygner.

24 maja - Odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. W całym powiecie ciechanowskim na Andrzeja Dudę zagłosowało 21972 
głosów (59.38%), Bronisław Komorowski uzyskał 15031 głosów (40.62%). Najmniejsza różnica między kandydatami była w samym Cie-
chanowie. A. Dudę poparło 53.13% mieszkańców, natomiast Bronisława Komorowskiego poparło 46.87%. Frekwencja na terenie miasta to 
54.54%. Do urn pofatygowało się 37543 osoby, co dało w powiecie frekwencję na poziomie 51.39%. W skali powiatu wyborcy oddali 540 
głosów nieważnych, z czego 280 w samym Ciechanowie. W trakcie trwania ciszy wyborczej, policjanci nie odnotowali żadnych incydentów.

29 maja – w Ciechanowie obchodzono święto studentów, czyli tzw. Juwenalia. Na trzy dni władzę w Ciechanowie przejęli studenci Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Punktem kulminacyjnym tegorocznych juwenaliów była impreza w  Zamku Książąt Mazowieckich. 
Wzięło w niej udział kilkaset osób. Ponadto studenci mogli wziąć udział m.in. w pokazie fi lmowym, meczu piłki nożnej, w którym mierzyli 
się ze swoimi wykładowcami i przede wszystkim głównym punkcie święta, czyli imprezie na dziedzińcu zamku. 

31 maja - Od Farskiej Góry na Plac Jana Pawła II po raz trzeci przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny. Marsz poprzedziła msza św. przy 
pomniku św. Jana Pawła II, na farskiej górze, której przewodniczył proboszcz parafi i farnej ks. kan. Zbigniew Adamkowski, a koncelebrowali 
proboszczowie ciechanowskich parafi i. Kolumnę marszową otwierała grupa rodzin ze stowarzyszenia “Serce Matki”, zrzeszającego rodziny 
wielodzietne. W marszu, w którym udział wzięli m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, w tym starosta ciechanowski Sławomir Morawski 
i wicestarosta Andrzej Pawłowski, harcerze, wierni z Ciechanowa i okolicznych parafi i skandowano prorodzinne hasła, np.: “Niskie podatki 
dla ojca i matki”, czy “Życie chronisz – świat obronisz”, niesiono transparenty z podobnymi hasłami, a wolontariusze rozdawali okolicznościo-
we ulotki oraz polskie i papieskie chorągiewki. Finisz marszu, na Placu Jana Pawła II trwał do wieczora. Był festyn, zagrała Miejska Orkiestra 
Dęta OSP, były darmowe lody i wiele innych atrakcji. Na placu odbywała się też akcja motocyklistów “Motoserce”, która polegała na zbiórce 
krwi z przeznaczeniem dla dzieci i niemowląt. Zebrano rekordową ilość ponad 30 litrów tego bezcennego daru serca.

Red

Wydarzyło się: 
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Szósta sesja obecnej kadencji Rady Powia-
tu Ciechanowskiego odbyła się 25 maja 
br. w  Starostwie Powiatowym w  Ciecha-
nowie. Została zrealizowana według pla-
nowanego porządku obrad, do którego na 
wniosek przewodniczącego Rady dodano 
punkt dotyczący rozpatrzenia skargi A.K. 
na działalność Starosty Ciechanowskiego 
dotyczącą nierównego traktowania bene-
fi cjentów projektu unijnego realizowane-
go przez Starostwo Powiatowe w  Ciecha-
nowie oraz innych zarzutów benefi cjenta 
odnośnie jego udziału w projekcie. Radni 
skargę uznali za bezzasadną.

Po jednomyślnym przyjęciu protokołu 

z  V sesji Rady Powiatu, sprawozdanie Staro-

sty z  działalności Zarządu Powiatu w  okresie 

między sesjami przedstawił starosta Sławomir 

Morawski. 

W  punkcie wystąpienia 

przedstawicieli samorządów 

lokalnych, organizacji po-

zarządowych oraz innych 

zaproszonych gości, głos za-

brała radna, wiceprzewodni-

cząca Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego Wiesława 

Krawczyk. Poinformowała, że 

samorząd wojewódzki zdecy-

dował o  wykonaniu remontu 

drogi wojewódzkiej z  Gołymina 

do Pułtuska. W związku z  tym, że inwestycja 

nie jest zapisana w  żadnym planie inwesty-

cyjnym, nie można być wykonana w  ciągu 

jednego roku. Planowany czas wykonania mo-

dernizacji to 2-3 lata - poinformowała radna 

wojewódzka. 

Na majowej sesji Rady Powiatu zgłoszono 

interpelacje, które dotyczyły: zagospodarowa-

ni ciechanowskich koszar po byłej jednostce 

wojskowej przez Federację organizacji pro 

obronnych, która powstała na Kongresie klas 

mundurowych i  organizacji pro obronnych 

w marcu br. Zdaniem radnego Stanisława Kę-

sika, który zgłosił interpelację, jednostka była-

by dobrym miejscem na powstanie Krajowe-

Podczas tegorocznego spotkania z okazji 

Dnia Samorządu Terytorialnego, które odbyło się 

29 maja urzędnicy, którzy pracują w Starostwie 

Powiatowym w Ciechanowie od początku ist-

nienia powiatu, czyli od 1999 roku otrzymali pa-

miątkowe medale. W tym dniu spotkali się wło-

darze powiatu, radni, pracownicy administracji i 

pozostali pracownicy Starostwa oraz dyrektorzy 

jednostek organizacyjnych powiatu. Uroczystość 

rozpoczęło przemówienie starosty Sławomira 

Morawskiego, były też wspomnienia i gratulacje. 

Red.

Dzień Samorządu Terytorialnego
c.d. ze strony 1

Podczas uroczystego spotkania podsumowano 16 lat pracy samorządu powiatowego

Obradowali radni powiatu

a
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go Ośrodka Szkolenia Obronnego 

Społeczeństwa. Radny zwrócił się 

do przewodniczącego Rady Powiatu 

o wystosowanie odpowiedniego pi-

sma w tej sprawie do ministra obro-

ny narodowej. Radny zapropono-

wał też zgłoszenie władzom miasta 

Ciechanowa propozycji zagospoda-

rowania przejścia na osiedla Alek-

sandrówka, w  pobliżu kościoła św. 

Franciszka, zwyczajowo wykorzy-

stywanego przez mieszkańców jako 

skrócone przejście na osiedle Jeziorko. 

Radny Adam Krzemiński mówił natomiast 

o  potrzebie dokończenia remontu drogi po-

wiatowej, wylotowej z Ciechanowa w kierunku 

Chotumia. 

Następnie radni wysłuchali dwóch spra-

wozdań: informacji Powiatowego Lekarza We-

terynarii w Ciechanowie o stanie bezpieczeń-

stwa sanitarno-weterynaryjnego na obszarze 

powiatu ciechanowskiego w 2014 roku - infor-

mację przedstawił Bogdan Latko – Powiatowy 

Lekarz Weterynarii oraz informacji Komen-

danta Powiatowego Państwowej Straży Po-

żarnej w Ciechanowie na temat stanu bezpie-

czeństwa w  powiecie ciechanowskim w  2014 

roku, które zaprezentował st. bryg. Arkadiusz 

Muszyński Komendant Powiatowy PSP w Cie-

chanowie. 

W czasie sesji radni powiatowi rozpatrzyli 

projekty i podjęli uchwały w sprawach:

 - wyrażenia zgody na oddanie w  dzier-

żawę przez Powiat Ciechanowski nierucho-

mości rolnych stanowiących 

własność powiatu w  drodze 

przetargu; 

- zmiany uchwały Nr 

IV/34/213/2014 Rady Powia-

tu Ciechanowskiego z dnia 29 

września 2014 roku w sprawie 

uchwalenia Programu zapo-

biegania przestępczości oraz 

porządku publicznego i  bez-

pieczeństwa obywateli powia-

tu ciechanowskiego na lata 

2014- 2016. 

Obie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie. 

Radni głosowali też nad uchwałą dotyczącą 

rozpatrzenia skargi A.K. na działalność Staro-

sty Ciechanowskiego, dotyczącą nierównego 

traktowania benefi cjentów projektu unijne-

go realizowanego przez Starostwo Powiatowe 

w  Ciechanowie oraz innych zarzutów benefi -

cjenta odnośnie jego udziału w projekcie, którą 

uznali za bezzasadną.

BTW
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Przebieg obrad Rady Powiatu Ciechanowskiego
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Powiatowo-gminne ćwiczenia obronne z  ele-
mentami zarządzania kryzysowego oraz obrony 
cywilnej pod Kryptonimem „Łydynia 2015” od-
bywały się na terenie powiatu ciechanowskiego 
27 i  28 maja br. Tematem ćwiczenia było osią-
ganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz 
realizacja przedsięwzięć wynikających z planów 
operacyjnych funkcjonowania powiatu i  gmin 
w  warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpie-
czeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie 
wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie po-
wiatu ciechanowskiego.

Takie ćwiczenia odbywają się co cztery lata. 
W bieżącym roku miało na celu: sprawdzenie rozwią-
zań wynikających z planów operacyjnych funkcjono-
wania jednostek samorządu terytorialnego powiatu; 
sprawdzenie stanu przygotowania kadry kierowniczej 
i  pracowników bezpośrednio wykonujących zadania 
obronne w jednostkach samorządu terytorialnego do 
wykonywania zadań operacyjnych oraz zadań w zwią-
zanych z funkcjonowaniem systemu stałych dyżurów; 
sprawdzenie przygotowania organów i  sił systemu 
ratowniczego powiatu do realizacji zdań w  proce-
sach osiągania wyższych stanów gotowości obronnej 
oraz prowadzenia działań ratowniczych i  ochrony 
ludności; sprawdzenie stanu gotowości systemu mo-
bilizacyjnego rozwinięcia Sił Zbrojnych w  ramach 
Akcji Kurierskiej we współdziałaniu z  Wojskowym 
Komendantem Uzupełnień w  Ciechanowie; spraw-
dzenie umiejętności obsad osobowych stałych dyżu-
rów organów powiatu, gmin oraz powiatowych służb, 
inspekcji i straży do przekazywania zdań związanych 
z  osiąganiem wyższych stanów gotowości obronnej 
państwa; sprawdzenie w praktyce poziomu przygoto-
wania członków Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego do realizacji zdań w  zakresie koordy-
nacji działań ratowniczych i ochrony ludności jedno-
stek organizacyjnych systemu ratowniczego powiatu; 
sprawdzenie systemów łączności oraz alarmowego 
obiegu informacji w  relacji stały dyżur wojewody, 
stały dyżur starosty ciechanowskiego, powiatowych 
służb, inspekcji i  straży; sprawdzenie przygotowania 
służby zdrowia do realizacji zdań obronnych, w tym 
udzielania pomocy medycznej w przypadku wystąpie-
nia dużej liczby poszkodowanych.

Ćwiczeniem kierował osobiście starosta ciecha-
nowski. Aktywnie uczestniczyli w  nim także przed-
stawiciele samorządów: prezydent Ciechanowa, 
burmistrz miasta i  gminy Glinojeck, wójtowie gmin 
Ciechanów, Gołymin Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, 
Opinogóra Górna, Regimin, Sońsk wraz z podległy-
mi pracownikami. W  przeprowadzenie ćwiczenia 

włączyli się także kierownicy powiatowych służb, in-
spekcji i  straży - wraz z  podległymi pracownikami, 
kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu wraz 
z  urzędnikami, współdziałające jednostki organiza-
cyjne realizujące zadania obronne i  reagowania kry-
zysowego na terenie powiatu oraz grupa antyterrory-
styczna Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Ćwiczenie prowadzone było w  dwóch etapach. 
Pierwszego dnia (27 maja) sprawdzano przygoto-
wanie jednostek organizacyjnych powiatu sił, służb 
i inspekcji do rozwiązywania założonych sytuacji za-
grożeń bezpieczeństwa państwa i wojny, określonych 
w planach operacyjnych oraz zarządzania kryzysowe-
go.

W  drugim dniu ćwiczenia (28 maja) odbył się 
pokaz działania i  współdziałania jednostek organi-
zacyjnych powiatu ciechanowskiego w  sytuacji kry-
zysowej. Miejscem pokazu była ulica Ciechanowska 
w  Glinojecku. A działo się bardzo dużo. Najpierw był 
pościg za przestępcami, którzy dokonali napadu na 
miejscowy bank i uprowadzili zakładników, następnie 
służby brały udział w  działaniach ratowniczo – ga-
śniczych oraz ratownictwa medycznego po wypadku 
drogowym z dużą ilością rannych. Nie zabrakło nego-
cjacji policji z porywaczami oraz uwolnienia zakład-
ników. Miejsce wydarzeń musiała też objąć swoim 
działaniem Powiatowa Inspekcja Weterynaryjna po 
znalezieniu martwego, dziko żyjącego lisa, a  Inspek-
cja Ochrony Środowiska uczestniczyła w  usuwaniu 
niebezpiecznych substancji ropopochodnych z  po-
wierzchni gruntu.

Kolejnym elementem II dnia ćwiczenia była kon-
ferencja podsumowująca, w  trakcie której starosta 
ciechanowski wysłuchał meldunków przedstawicieli 
miast gmin powiatu oraz sił, służb i  inspekcji biorą-
cych udział w ćwiczeniu.

Oceny ćwiczenia dokonał także obecny na kon-
ferencji przedstawiciel wojewody mazowieckiego 
– kierownik Oddziału Spraw Obronnych Wydziału 
Bezpieczeństwa i  Zarządzania Kryzysowego MUW 
Jarosław Bartkowski. Podziękował za zaangażowanie 
w ćwiczeniu wszystkim jego uczestnikom oraz stwier-
dził, że bardzo dobrze ocenia całe przedsięwzięcie 
szkoleniowe. 

Podsumowując całe ćwiczenie starosta ciecha-
nowski podkreślił duże zaangażowanie uczestników 
ćwiczenia w realizacji założonych zadań, szczególnie 
sił realizujących praktyczny pokaz akcji ratowniczej. 
Za to zaangażowanie oraz zrealizowanie celów ćwi-
czenia złożył wszystkim podziękowania.

Barbara Tokarska - Wójciak
 Krzysztof Radoń

Fo
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Odbili zakładników z rąk bandytów

Ćwiczenia “Łydynia 2015”
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Był to drugi przetarg na wykonanie prac 
II etapu remontu. Pierwszy przetarg, na 
który wpłynęły 3 oferty został unieważnio-
ny, ponieważ kwoty zaproponowane przez 
fi rmy przewyższały możliwości fi nansowe 
powiatu. Były to kwoty: fi rma z Jaworzna 
– 2 033 803 zł.; fi rma z Pułtuska - 2 437,237 
zł. ; fi rma z Ciechanowa – 1 702 623 zł. 

II etap remonty budynku przy ul. War-
szawskiej 34 obejmie m.in.: położenie insta-
lacji elektrycznych wewnętrznych, tynków 

wewnętrznych, posadzek, wentylacji, okien i 
drzwi, budowę schodów zewnętrznych od po-
dwórka, instalację odgromową, instalacje sani-
tarne wewnętrzne – centralnego ogrzewania, 
hydrantową, wodociągową i kanalizacyjną oraz 
zabezpieczenie obiektu przed dostępem osób 
trzecich i warunkami atmosferycznymi do cza-
su rozpoczęcia kolejnego III etapu.

W 2016 roku, do wykonania zostaną: nowa 
elewacja budynku, drzwi zewnętrzne, instalacje 
zewnętrzne i zagospodarowanie terenu, w tym 
ogrodzenie budowli oraz wyposażenie i prze-

prowadzka zasobów bibliotecznych do nowego 
miejsca. 

Wszystkie projekty uwzględniają dostoso-
wanie poszczególnych części obiektu dla osób 
niepełnosprawnych. W budynku będzie zain-
stalowana winda.

Warto też zaznaczyć, że wszystkie etapy 
remontu odbywają się pod kontrolą Mazowiec-
kiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Kolejny etap remontu Polonii jeszcze w tym roku
c.d. ze str. 1

To już kolejna edycja konkursu i  kolej-
ny sukces „bemowiaków”. W  2015 roku 
zdobyli (podobnie jak w  roku ubiegłym) 
pierwsza nagrodę, a  w  fi nale konkursu 
znalazły się aż trzy projekty przygotowane 
przez uczniów z tej szkoły. Czteroosobowy 
zespół, pod kierunkiem nauczyciela mar-
ka Zimnowodzkiego zdobył tytuł, prestiż 
i nagrodę pieniężną – 4 tys. zł. Uroczyste 
wręczenie wygranej odbyło się 16 czerwca 
br w Ciechanowie, w Zespole Szkół nr 1. 

Konkurs został rozstrzygnięty na początku 
maja w Warszawie. Była to III edycja konkursu 
na innowacje techniczne i społeczne dotyczące 
rolnictwa i  rozwoju obszarów wiejskich. Pro-
jekty prezentowało dziewięć grup uczniow-
skich z różnych szkół kształcenia zawodowego 
z całego województwa mazowieckiego. 

Decyzją jury Laureatami III edycji kon-
kursu zostali uczniowie ciechanowskiej po-
wiatowej szkoły ponadgimnazjalnej, którzy 
przygotowali projekt „Elektroniczny plecak 
poprawiający bezpieczeństwo na drogach 
wiejskich”. Marek Zimnowodzki opisuje: Ple-
cak wyposażyliśmy w  mikrokontroler, który 
w  połączeniu z  rezystancyjnym czujnikiem 

zmierzchu uruchamia bardzo efektowny sys-
tem podświetlenia. Cały plecak został obszyty 
specjalnymi nićmi, które przewodzą prąd. Za-
stosowanie tego innowacyjnego projektu mo-
głoby poprawić bezpieczeństwo dzieci, wraca-
jących po zmierzchu nieoświetlonymi drogami 
na terenach wiejskich. W  skład zwycięskiego 
zespołu weszli: Bartosz Chodorowski, Mateusz 
Ernest, Patryk Ryziński i Kamil Morawski.

Na uwagę zasługują także dwa inne pro-
jekty naszych uczniów, które zakwalifi kowały 
się do ścisłego fi nału: „Ultradźwiękowy od-
straszacz dzikiej zwierzyny”. Projekt zakładał 
wykorzystanie częstotliwości dźwięku niesły-
szalnych dla człowieka w  celu odstraszania 
zwierząt niszczących uprawy. Uczniowie wy-
konali w pełni działającą makietę, wyposażoną 
w  wodoodporne głośniki i  elektryczny układ 
załączający się poprzez szarpnięcie linki przez 
zwierzę. Autorzy pracy to: Robert Stankowski, 
Łukasz Morawski, Patryk Stępień, Michał So-
kołowski, Radosław Federewicz. 

Natomiast „Projekt elektronicznego znaku 
drogowego poprawiającego bezpieczeństwo 
szkół na terenach wiejskich”, to innowacyjne 
rozwiązanie, poprawiające bezpieczeństwo 
w  okolicach szkół, które często położone są 
przy ruchliwych drogach. Elektroniczny znak 
drogowy synchronizowany jest z  dzwonkami 
szkolnymi, co pozwala na wyświetlenie infor-
macji o większym ryzyku wypadku. W czasie, 
kiedy szkoła nie pracuje, znak wyświetla mak-
symalną dopuszczalną prędkość, zmniejszając 
ryzyko korków. Autorzy pracy to: Dawid Do-
brzeniecki, Grzegorz Bandurski, Grzegorz Pa-
radowski, Paweł Korzeniewski. 

Gratulujemy zdolnym i  pomysłowym 
uczniom „Bema” i  życzymy sukcesów za rok. 
Nauczyciel M. Zimnowodzki zapytany, ile pro-
jektów przygotują uczniowie na następny kon-
kurs, odpowiedział skromnie, że może nawet 
sześć. A  uczniowie, którzy odebrali nagrodę 
pieniężną zamierzają ją wydać na dobre waka-
cje, jeden z uczniów zamierza wcześniej kupić 
sobie dobry rower.

Barbara Tokarska-Wójciak

Sukces uczniów z „Bema” w konkursie dla wynalazców

Zwycięski zespół prezentuje kolegom swój projekt
System odstraszania zwierząt prezentuje nauczyciel 

M. Zimnowodzki

Trzecia z propozycji innowacyjnych rozwiązań
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Mieszkańcy i  goście Domu Pomocy Spo-
łecznej przy ul. Kruczej w  Ciechanowie 
przeżywali 12 czerwca br. Przegląd Kultu-
ry i Tradycji Poznajemy Świat – Przystanek 
Szwecja. Była to impreza plenerowa zorga-
nizowana już po raz trzeci. Tegorocznym 
akcentem była kultura skandynawskiego 
królestwa, które w Ciechanowie reprezen-
tował Józef Neterowicz radca ambasady 
Szwecji w Warszawie. 

Po powitaniu gości, którzy licznie dopisali 
na festyn (a  byli wśród nich: przedstawiciele 
parlamentu, władz rządowych, samorządo-
wych, w tym starosta, wicestarosta, członkowie 
Zarządu Powiatu, radni powiatowi, przedsta-
wiciele jednostek pomocy społecznej - domów 

pomocy społecznej, środowiskowych domów 
samopomocy i  ośrodków szkolno - wycho-
wawczych z  terenu Mazowsza oraz osoby ze 
świata organizacji społecznych i  biznesu), na 
scenie zaprezentowano scenki teatralne i kaba-
retowe. Była Pippi Langstrumpf, zespół ABBA, 
zabawa w cyrk. Prezentacje przygotowali 
mieszkańcy DSP Krubin, DPS Kombatant, 
Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie oraz goście 
z  innych placówek, m.in. z  Środowiskowego 
Domu Samopomocy Typ A  i  B w  Ciechano-
wie, DPS w Zakrzewie, a czas muzycznie i ta-
necznie umilały wszystkim muzycznie zespoły 
z  COEK Studio, zespół „Grafi t”, „Talizman” 
i „Bez przesady jazzowy”. Występom towarzy-
szyło wręczenie nagród pamiątkowych, dyplo-
mów uczestnictwa w imprezie i rozstrzygnięcie 

konkursu kulinarnego, który cieszył się wiel-
kim zainteresowaniem. Gościem specjalnym 
imprezy był aktor Sylwester Maciejewski, zna-
ny wszystkim z roli „Solejuka” w fi lmie Ranczo.

Organizatorem całego przedsięwzięcia 
był Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej 
w  Ciechanowie. Gospodarzem spotkania był 
starosta ciechanowski Sławomir Morawski 
i  dyrektor placówki Jolanta Przybyłowska. 
Goście, wyjeżdżając z  Ciechanowa pytali czy 
mogą liczyć na udział w  IV Przeglądzie Kul-
tur? Dyrektor J. Przybyłowska jeszcze nieśmia-
ło, ale już zdradza, że tematem przyszłorocznej 
imprezy będzie Grecja. Niektórzy twierdzili, że 
poczuli się na imprezie jak jedna wielka rodzi-
na. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Niepełnosprawni z Mazowsza prezentowali kulturę Szwecji

Dla Samorządowca
Józef Neterowicz – radca Ambasady 

Szwecji w Warszawie
Wyjechałem z Polski w czasach komunizmu. W Szwe-cji od razu moją uwagę przykuła duża ilość osób niepełno-sprawnych, które prowadziły normalne życie w społeczeń-stwie. Pomyślałem wtedy, może doczekam, aby w Polsce też zmieniło się podejście do chorych i niepełnospraw-nych, których w czasie komunizmu skutecznie ukrywano przed społeczeństwem. I doczekałem takiej chwili. Przy-jeżdżam dzisiaj do Ciechanowa i widzę cudowną zabawę z udziałem ludzi z różnych środowisk pomocy społecznej, niepełnosprawnych, chorych. Bycie tutaj, obcowanie z na-turą bardzo mi się podoba. Społeczeństwo w Polsce bardzo się zmieniło i zmieniło się podejście do „innych„, w tym do osób niepełnosprawnych.

Dla gazety
Sylwester Maciejewski – aktor

Z  wielką ochotą przyjechałem do Cie-

chanowa, gdzie prywatnie mam wielu przy-

jaciół. Taka impreza integracyjna bardzo 

mnie zaskoczyła i  zachwyciła. Widzę, że 

ludzie niepełnosprawni potrafi ą się bawić, 

spotykać z  niezakłamaną satysfakcją i  nie 

czują się wtedy wyautowani ze społeczeń-

stwa. Ukłon w  stronę organizatorów, bo to 

świadczy o  dużej pomocy ludziom chorym 

i niepełnosprawnym.
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Nagrodę im. Władysława Orkana, dzia-
łacza społecznego i  literata za rok 2014, 
w  kapitule której zasiadł starosta ciecha-
nowski Sławomir Morawski wręczono 
Opinogórze 13 czerwca br. za wybitne 
osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania 
kultury i  twórczości artystycznej. To już 
trzynasta edycja Ogólnopolskiej Nagrody, 
przyznawanej działaczom i badaczom kul-
tury. Tym razem odbyła się w kolebce pol-
skiego romantyzmu. 

Decyzją Kapituły nagrody wyróżnienia 
i nagrody specjalne za upowszechnianie kultu-
ry otrzymali: Jerzy Hofmann – wybitny polski 
reżyser fi lmowy; Anna Ficoń – artystka ludowa 
z Żywiecczyzny; Janina Kęsek – starszy kustosz 
w Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni; 
Zofi a Wiśniewska – pisarka i  pedagog pocho-
dząca z Ziemi Limanowskiej; Miejska Orkiestra 
Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w  Ciecha-
nowie; Chór Melodia z  Opinogóry; Stowarzy-
szenie Kulturalne Pieśni i  Tańca „WARMIA”; 
Uniwersytet Ludowy w Radawnicy; Zespół Wo-
kalny „PAUZA, Raz, Dwa, Trzy…”.

Przedstawiciele naszego regionu zostali do-
strzeżeni za: Miejska Orkiestra Dęta OSP - two-
rzenie artystycznego krajobrazu kulturowego 
miasta ( którą zgłosił starosta ciechanowski), 
a  Chór Melodia za przypominanie w  swojej 
30-letniej aktywności twórczej etosu kultury 
chłopskiej blisko związanego z  pracą na roli 
….(zespół zgłosił dyr. Muzeum Romantyzmu 
Roman Kochanowicz). Można było też podzi-
wiać występy nagrodzonych zespołów.

W  składzie Kapituły Nagrody, oprócz sta-
rosty ciechanowskiego w tym roku zasiadali też 
m.in. płk rez. Stanisław Dąbrowski, Eugeniusz 
Grzeszczak – wicemarszałek Sejmu RP, Krzysz-
tof Jóźwiak – przewodniczący Rady Senioral-
nej Instytutu Orkana, ks. prof. dr hab. Henryk 
Skorowski – dyrektor Międzynarodowego Cen-

trum Dialogu Międzykulturowego i Międzyre-
ligijnego UKSW, Natalia Roszkowska – prezes 
Fundacji im. Władysława Orkana czy Artur 
Andrysiak – sekretarz Rady Nadzorczej Pol-
skiego Radia SA. 

Tegoroczna Gala wręczenia statuetek była 
połączona z obchodami Wojewódzkiego Świę-
ta Ludowego. Zainaugurowała je przed połu-
dniem msza święta w intencji Ruchu Ludowego, 
w kościele w Opinogórze oraz złożenie kwiatów 
w krypcie kościoła, gdzie spoczywa nasz wieszcz 
narodowy Zygmunt Krasiński i inni członkowie 
rodu Krasińskich. Po niej w opinogórskiej oran-
żerii wręczone zostały odznaczenia. Medal im. 
Wincentego Witosa otrzymali: Domicela Bart-
nicka, Maria Goliasz, Irena Gawarecka, Jaro-
sław Biliński, Jerzy Niedziałkowski; Złotą koni-
czynkę: Maria Klonowska, Elżbieta Brzezińska, 
Elżbieta Latko, Andrzej Chrzanowski, Leszek 
Dobrzeniecki, Jan Danielak, Klemens Kalman, 
Janusz Kuban, Janusz Przybyszewski, Wojciech 
Rykowski, Krzysztof Rutkowski, Bogusław Ma-
jewski. Grupa nowych członków PSL odebrała 
natomiast legitymacje członkowskie. 

Nie zabrakło też atrakcji dla wszystkich 
uczestników spotkania w  malowniczym opi-
nogórskim parku. Organizatorzy przygotowali: 
piknik rodzinny z  wieloma pokazami i  zaba-
wami dla najmłodszych, spotkanie autorskie 
z nagrodzonym reżyserem Jerzym Hoff manem, 
prezentację fi lmu „Potop”, wystawy czasowe, 

pokazy szermierki, pokazy ratownictwa me-
dycznego, symulator wypadków, grill, wesołe 
miasteczko dla dzieci, wieczorne koncerty za-
proszonych zespołów oraz inne atrakcje. Do-
datkowo starosta Sławomir Morawski razem 
z marszałkiem Adamem Struzikiem i dyrekto-
rem Muzeum w Opinogórze Romanem Kocha-
nowiczem wręczyli medal Pro Mazovia zespo-
łowi Melodia z Opinogóry. 

Jak przystało na obchody Święta Ludowe-
go, na ten dzień przyjechało wielu działaczy 
Polskiego Stronnictwa Ludowego, m.in. Jaro-
sław Kalinowski - poseł europarlamentu, Adam 
Struzik - marszałek województwa mazowieckie-
go, Elżbieta Szymanik - zastępca dyr. MJWPU 
w Warszawie oraz działacze organizacji z całego 
Mazowsza. 

Jednym z  partnerów Gali w  Opinogórze 
było Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Działo się w Opinogórze

Wojewódzkie obchody święta ludowego w Opinogórze
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Siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej w Ciechanowie, przy ul. Narutowicza 
stała się 21 maja br. miejscem debaty spo-
łecznej dotyczącej bezpieczeństwa. Podczas 
tegorocznego cyklu spotkań, które odbywa-
ją się w  miastach na Mazowszu główny na-
cisk położony jest na bezpieczeństwo osób 
starszych oraz partnerstwo w  tym obszarze 
z  młodzieżą. Dlatego w  trakcie konsultacji 
omawiane są działania profi laktyczne i edu-
kacyjne, takie jak Bezpieczny Senior czy Ma-
zowiecka Akademia Seniora. 

Debata objęła ocenę stanu bezpieczeństwa 
na terenie powiatu, którą przedstawił komen-
dant powiatowy policji w Ciechanowie młodszy 
inspektor Grzegorz Grabowski. Na debacie obec-
ni byli przedstawiciele straży pożarnej, a  oceny 
bezpieczeństwa pożarowego dokonał komendant 
powiatowy straży st. bryg. Arkadiusz Muszyński. 

Podczas spotkania odbyła się też krótka dys-
kusja z udziałem wszystkich uczestników. Wnio-
ski z dyskusji to: zwrócenie uwagi i zwiększenie 

ilości kontroli policji na i pod nową kładką kole-
jową znajdującą się przy ul. Fabrycznej w Ciecha-
nowie; przykładanie większej uwagi do tworzenia 
dobrego oraz pozytywnego wizerunku policji; 
zaangażowanie prezesów spółdzielni mieszka-
niowych i  przewodniczących zarządów osiedli 
w profi laktykę wśród seniorów; dotarcie do osób 
mniej zamożnych z instalacją bezpłatnych czujni-
kówi tlenku węgla i zadymienia; zwiększenie ilo-
ści patroli policji i rozbudowa monitoringu przy 
ul. Warszawskiej; kontrola pojazdów wjeżdżają-
cych na deptak w ul. Warszawskiej, pod kątem 
tego, czy są pojazdami uprawnionymi.

W  obradach wziął udział m.in. wojewoda 
mazowiecki Jacek Kozłowski, który mówił o isto-
cie debaty, która jest ukierunkowane na bezpie-
czeństwo osób starszych oraz partnerstwo w tym 
obszarze z ludźmi młodymi oraz z-ca mazowiec-
kiego wojewódzkiego komendanta policji mł. 
inspektor Kamil Borkowski, który przypomniał 
schemat działania sprawców przestępstw metodą 
na tzw. „wnuczka”, jednocześnie uczulając i prze-
strzegając mieszkańców.

Samorząd powiatowy reprezentował staro-
sta ciechanowski Sławomir Morawski, a  uczel-
nię, gdzie odbywało się spotkanie rektor doc. 
dr Leszek Zygner. W spotkaniu wzięli też udział 
przedstawiciele prokuratury, służb, stowarzyszeń, 
urzędów i instytucji, klubów seniora i Uniwersy-
tetu III Wieku oraz młodzież ze szkół ponadgim-
nazjalnych.

Również 21 maja, w Ciechanowie odbyła się 
konferencja ph. “Wiem, co jem”. Miała ona na 
celu poinformowanie o przepisach, które 1 wrze-
śnia 2015 roku wejdą w  życie, a  są to przepisy 
ustawy o  bezpieczeństwie żywienia i  żywności, 
które wprowadzą zakaz sprzedaży niezdrowych 
przekąsek i  napojów w  szkolnych sklepikach, 
bufetach i  automatach. Celem zmian jest ogra-
niczenie epidemii otyłości wśród dzieci. Cykl 
konferencji organizuje wojewoda mazowiecki we 
współpracy z Mazowieckim Kuratorem Oświaty. 
Spotkania skierowane są do dyrektorów szkół 
i  placówek oświatowo-wychowawczych z  woje-
wództwa mazowieckiego. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Debatowali o bezpieczeństwie w powiecieDebatowali o bezpieczeństwie w powiecie

Przebieg trzeciej debaty nt. bezpieczeństwa
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Ogromny sukces odnieśli zawodnicy klu-
bu LKS Matsogi z  Ciechanowa na Mi-
strzostwach Świata Taekwon-Do ITF 2015 
w, które od 27 do 31 maja odbywały się w  
Jesolo we Włoszech. Nasi zawodnicy mieli 
spory udział w  pięknym sukcesie Polski, 
zdobywając indywidualnie 3 srebrne me-
dale oraz 5 złotych, 4 srebrne i 1 brązowy 
wraz z  drużynami. Na szczególne wyróż-
nienie zasługuje Ilona Omiecińska, która 
po raz pierwszy w swojej bogatej już karie-
rze sięgnęła po tytuł Mistrzyni Świata! 

Największy sukces w  swojej dotychczaso-
wej karierze odniósł również Andrzej Reduch 
zdobywając srebrny medal w  konkurencji 
układów formalnych III dan. Paweł Szwejkow-
ski w  walkach do 63 kg nie odegrał większej 
roli i uległ przeciwnikowi już w pierwszym po-
jedynku. Jego brat Piotr Szwejkowski w konku-
rencji układów formalnych IV-VI dan w walce 
o  strefę medalową przegrał z  reprezentantem 
Kanady. W  odbywających się równocześnie 
Mistrzostwach Świata Juniorów, nasza jedyna 
zawodniczka Kinga Sadkowska w konkurencji 
walk do 45 kg po zwycięstwie nad zawodnicz-
ką z  Kanady, w  drugiej walce uległa po wy-
równanym pojedynku reprezentantce Irlandii 
i odpadła z turnieju.

W  imprezie sportowej wzięło udział 1035 
seniorów i  juniorów reprezentujących łącznie 
54 państwa. Polska Reprezentacja zajęła III 
miejsce w  klasyfi kacji generalnej zdobywając 
40 medali w tym 8 złotych, 13 srebrnych oraz 
19 brązowych W  67 osobowym składzie Re-
prezentacji Polski znalazło się pięcioro zawod-
ników z  ciechanowskiego klubu Taekwon-do 

ITF LKS MATSOGI Ciechanów: Ilona Omie-
cińska, Piotr i Paweł Szwejkowscy, Andrzej Re-
duch oraz juniorka Kinga Sadkowska.

Nie sposób nie dodać, iż trenerem naszych 
zawodników, a  jednocześnie trenerem Kadry 
Narodowej Polski w  taekwondo ITF jest cie-
chanowianin Michał Korzybski. 

BTW

Zawodnicy na medal!Zawodnicy na medal!

W Kawiarni Artystycznej Powiatowego 
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, 
9 czerwca 2015 roku odbyło się podsumo-
wanie powiatowego konkursu plastyczne-
go dla dzieci „Świat baśni Hansa Christia-
na Andersena”, zorganizowanego przez 
Powiatową Bibliotekę Publiczną w  Cie-
chanowie we współpracy z  Powiatowym 
Centrum Kultury i Sztuki w Ciecha-
nowie. W  konkursie wzięły udział 
dzieci z 14 szkół i 2 przedszkoli z te-
renu powiatu ciechanowskiego, a na 
fi nał konkursu wpłynęło 138 prac 
wykonanych w różnych technikach.

Jury pod przewodnictwem pla-
styczki Ewy Michalskiej przyznało 9 
równorzędnych nagród głównych, 13 
wyróżnień indywidualnych i  2 wyróż-
nienia zbiorowe. Nagrody - gry plan-
szowe, ufundowało Starostwo Powia-
towe w  Ciechanowie. Laureaci prawie 
w komplecie przybyli na uroczyste pod-
sumowanie konkursu. Przed odebraniem na-
gród i dyplomów obejrzeli występ artystyczny 
przygotowany przez dzieci z  grupy teatralnej 
„Klapsik”, działającej przy Powiatowym Cen-

trum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, prowa-
dzonej przez Edytę Bojkowską-Kolak. Nagro-
dzone prace można oglądać od 9 czerwca na 
wystawie pokonkursowej, w oknach biblioteki 
przy ul. Warszawskiej 54.

Nagrody: Natalia Stańczak – kl. 0, Szkoła 
Podstawowa w  Kraszewie; Damian Sadow-
ski – kl. 0, Szkoła Podstawowa w Woli Wierz-

bowskiej; Laura Smolińska – kl. I, Szkoła 
Podstawowa Nr 4 w  Ciechanowie; Wiktoria 
Hełminiak – kl. II, Szkoła Podstawowa Nr 4 
w  Ciechanowie; Maja Delura – kl. IV, Szkoła 

Podstawowa w  Młocku; Julia Ostaszewska – 
kl. II, Szkoła Podstawowa w  Młocku; Wero-
nika Skórzyńska – kl. V, Szkoła Podstawowa 
w  Gołyminie; Karolina Chmielińska – kl. VI, 
Szkoła Podstawowa w Grudusku; Oliwia Jabło-
nowska – kl. III, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Grudusku. Wyróżnienia: Zuzanna Barej – 6 
lat, Miejskie Przedszkole Nr 3 w Ciechanowie; 
Nikola Kucharska – kl. 0, Szkoła Podstawowa 
w  Gołyminie; Alicja Maliszewska – kl. VI , 
Szkoła Podstawowa w Gołyminie; Róża Okrasa 
– kl. I, Szkoła Podstawowa w Gostkowie; Julia 
Bober – kl. II, Szkoła Podstawowa w Młocku; 

Alicja Wyrzykowska– kl. I, Szkoła 
Podstawowa w  Młocku; Krzysztof 
Chylicki – kl. IV, Szkoła Podstawo-
wa w Młocku; Julia Gajewska – kl. I, 
Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ciecha-
nowie; Filip Banaszek – kl. I, Szkoła 
Podstawowa w Grudusku; Julia Ko-
rycińska - kl. II, Szkoła Podstawowa 
w Humięcinie; Kalina Smolińska – 
kl. V, Szkoła Podstawowa w Humię-
cinie; Julia Poboża – kl. II, Szkoła 
Podstawowa w  Regiminie; Renata 
Szarlak – kl. III, Szkoła Podstawo-
wa w  Opinogórze. Wyróżnienia 
zbiorowe: Miejskie Przedszkole Nr 

1 w  Ciechanowie (10 dzieci); Oddział Przed-
szkolny przy Szkole Podstawowej w Kraszewie 
(6 dzieci).

Red.

Zwyciężyli w konkursie plastycznym 
„Świat baśni Hansa Christiana Andersena”
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Dzień Działacza Kultury i Drukarza obchodzo-
ny był w Ciechanowie 29 maja br. w Kawiarni 
Artystycznej PCKiSz. Obchody były szczegól-
ne, bo oprócz prezentacji sztuki teatralnej dzia-
łacze kultury otrzymali odznaczenia resortowe 
przyznane przez ministra kultury i dziedzictwa 
narodowego.

W tym roku na wniosek dyrektora PCKiSZ dr 
Teresy Kaczorowskiej Odznaki otrzymali:

• Edyta Bojkowska - Kolak (prowadzi trzy 
grupy artystyczne: Zespół Tańca Nowoczesnego „ 
REWIA DZIECĘCA”, z którym zrealizowała kilka-
naście widowisk taneczno-muzycznych; Teatr Dzie-
cięcy „Klapsik”, który odnosi sukcesy na festiwalach 
teatralnych oraz Koło Recytatorskie - nagradzane na 
ogólnopolskich konkursach recytatorskich. Podczas 
swej pracy zrealizowała liczne widowiska muzycz-
no-teatralne dla dzieci. W pracy swej odpowiada też 
za organizację i przebieg konkursów recytatorskich, 
teatralnych oraz wokalno-muzycznych dla dzieci 
i  młodzieży. Oprócz działalności instruktorskiej 
Edyta Bojkowska - Kolak jest społeczną aktorką 
Teatru „Alternatywy 5”, działającego przy PCKiSz 
w  Ciechanowie. Jest również wieloletnią tancerką 
Ludowego Zespołu Artystycznego CIECHANÓW, 
ponadto aktywnym członkiem stowarzyszenia 
„Akademia Kultury”, Wiele czasu prywatnego po-
święca na konsultacje w zakresie recytacji, teatru czy 
tańca, przygotowując dzieci i  młodzież do uczest-
nictwa w przeglądach i festiwalach (jeździ z nimi na 
te imprezy). Jest osobą kreatywną, twórczą, aktyw-
nie działającą na płaszczyźnie kultury).

• Grzegorz Chodkiewicz (W latach 1986-
1994 społecznie uczył śpiewu i był akompaniatorem 
Ludowego Zespołu Artystycznego Ciechanów. Od 
2010 roku jest związany z  Powiatowym Centrum 
Kultury i  Sztuki jako instruktor muzyki i  wokali-
styki. Jego zaangażowanie i  fachowość są istotnym 
elementem sukcesów wielu młodych adeptów śpie-
wu. Wychowankowie Grzegorza Chodkiewicza wy-
stępowali i występują na licznych koncertach z oka-
zji świąt państwowych, wernisażach, czy bardzo 
prestiżowych Koncertach Noworocznych GALA. 

Zdobywają też nagrody i  wyróżnienia w  konkur-
sach i przeglądach ogólnopolskich. Grzegorz Chod-
kiewicz nie szczędzi swych sił i czasu na rozwijanie 
młodych talentów. W  swojej edukacji kultywuje 
tradycje oraz dziedzictwo regionalne i  narodowe. 
Wspomaga rozwój twórczości muzycznej wspólnot 
i  społeczności lokalnych. Działania i  sukcesy jego 
wychowanków są efektem niezwykłej pracowitości, 
talentu muzycznego i organizatorskiego pana Grze-
gorza Chodkiewicza).

• Artur Lis (od 2008 roku pracuje jako dy-
rektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Ło-
chowie. Z Ciechanowem związany jest od 1995 roku, 
kiedy to założył przy Wojewódzkim Domu Kultury 
Teatr Plastyczny MAKATA. W 1998 roku na bazie 
Teatru powołał Stowarzyszenie Artystyczne Makata 
i został jego prezesem. Od 2002 roku pełni funkcję 
dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festi-
walu Teatralnego DIONIZJE w Ciechanowie. Teatr 
przez niego prowadzony otrzymał kilka prestiżo-
wych nagród na międzynarodowych festiwalach 
teatralnych. Przygotował 14 premier związanych 
z nurtem współczesnego teatru poszukującego, któ-
re są efektem spotkań z  wybitnymi nauczycielami 
sztuki teatralne Z  teatrem prezentował spektakle 
m.in. na Węgrzech, Ukrainie, Słowacji, Niemczech, 
Białorusi, Litwie, Kosowie, Francji).

• Marianna Olkowska (z  zawodu eko-
nomistka, ale z zamiłowania poetka i malarka. Od 
1997 roku związała się ze środowiskiem twórczym 
skupionym w Klubie Pracy Twórczej. W 1986 roku 
była jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia 
Pracy Twórczej. Niedawno została przyjęta też do 
Związku Literatów na Mazowszu z siedzibą w Cie-
chanowie. Od wielu lat przekazuje młodszym swoją 
wiedzę i umiejętności w dziedzinie malarstwa, jako 
wolontariusz, prowadząc w  PCKiSz zajęcia i  kursy 
dzieci i młodzieży. Jako poetka jest laureatką wielu 
ogólnopolskich konkursów literackich. Uczestnicz-
ka kilkudziesięciu plenerów malarskich. Uprawia 
malarstwo pejzażowe i rodzajowe, w technice pastel 
i olej. Jej prace były eksponowane na licznych zbio-
rowych wystawach ogólnopolskich).

• Stanisław Osiecki (z wykształcenia geo-
graf, obecnie emerytowany policjant, jest przede 
wszystkim malarzem. Jako malarz zdobył uznanie 
nie tylko w środowisku lokalnym, ale i ogólnopol-
skim. W  latach 1995-2005 pełnił funkcję wicepre-
zesa d/s plastyki w Stowarzyszeniu Pracy Twórczej 
w Ciechanowie. Zorganizował w tym czasie 16 ple-
nerów malarskich połączonych z  warsztatami dla 
środowiska lokalnego i 7 plenerów ogólnopolskich. 
Jako malarz uczestniczył w  ponad 40 plenerach 
ogólnopolskich i  międzynarodowych (Białoruś - 
1999, Austria- 1999, Litwa - 2003, Niemcy - 2005 
i 2009), a  jego prace były wystawiane na ponad 30 
wystawach indywidualnych i  zbiorowych w  kra-
ju oraz za granicą. Aktywnie uczestniczy w  życiu 
kulturalnym i  społecznym Ciechanowa organizu-
jąc wystawy plastyczne dla twórców z  północne-
go Mazowsza, przeznaczając własne i  pozyskując 
od innych prace na aukcje. Od 10 lat bierze udział 
(społecznie) w warsztatach plastycznych dla dzieci 
i  młodzieży organizowanych przez PCKiSz, ucząc 
je wrażliwości artystycznej oraz technik malarskich. 
Od 2014 roku prowadzi (również społecznie) coty-
godniowe zajęcia - warsztaty dla dorosłych. Malu-
je obrazy olejne, pastele i  akryle ale jego ulubioną 
techniką jest akwarela).

Nagrodzonym działaczom kultury odznaki 
wręczyli: Robert Kołakowski - poseł na Sejm RP; 
Andrzej Pawłowski - wicestarosta ciechanow-
ski; Grzegorz Wróblewski - kierownik delegatury 
Urzędu Wojewódzkiego w  Ciechanowie i  dr Tere-
sa Kaczorowska - dyrektor PCKiSz. Część ofi cjal-
ną rozpoczęły i  zakończyły solistki - wychowanki 
Grzegorza Chodkiewicza: Alicja Szemplińska, Ali-
cja Stypik i Alicja Kłosińska. W drugiej części przy-
byli goście obejrzeli spektakl “Kartoteka” na pod-
stawie dramatu Tadeusza Różewicza, w wykonaniu 
Teatru Rozmyty Kontrast. Teatr działa przy PCKiSz. 
Po spektaklu nagrodę dyrektora PCKiSz, z  okazji 
Dnia Działacza Kultury i Drukarza, za pracę z Te-
atrem otrzymał Andrzej Liszewski. 

Po części artystycznej goście, odznaczeni dzia-
łacze i aktorzy spotkali się na bankiecie.

BTW

Działacze kultury odznaczeni przez ministra

Nagrodzeni w tym roku działacze kultury w otoczeniu posła, władz powiatowych i wojewódzkich
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