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Samorządowiec wesprze SZLACHETNĄ PACZKĘ
Pragniemy poinformować, iż orga-

nizatorzy projektu „Szlachetna paczka” 

zaprosili do współpracy redakcję Samorzą-

dowca Powiatu Ciechanowskiego, proponu-

jąc objęcie tej akcji patronatem medialnym. 

Propozycję przyjęliśmy z wielką radością, 

gdyż jest to niezwykle ciekawa i ważna spo-

łecznie inicjatywa, którą będziemy chętnie 

promować na stronie internetowej Staro-

stwa Powiatowego oraz w gazecie samorzą-

dowej powiatu ciechanowskiego. 

 Tylko w 2012 roku 

SZLACHETNA PACZ-

KA dotarła do 13 235 

rodzin w potrzebie, czy-

li do ponad 55 tys. osób 

żyjących w niezawinio-

nej biedzie – osób star-

szych, samotnych, rodzin 

dotkniętych chorobą lub 

niepełnosprawnością, samotnych rodziców 

i rodzin wielodzietnych. Łączna liczba zaan-

gażowanych w projekt – wolontariuszy, 

darczyńców i rodzin w potrzebie – się-

ga 300 tys. osób. 

 W samym Ciechanowie pod-

czas trzech ostatnich edycji udało 

się pomóc ok. 80 rodzinom. W tym 

roku organizatorzy SZLACHETNEJ 

PACZKI działać będą na szerszą 

skalę i w sam projekt chcą zaangażować 

45 wolontariuszy, którzy będą działać 

w dwóch rejonach miasta.

Ponad 5 mln wyda w 2013 roku samorząd 

powiatu ciechanowskiego na remonty 

i modernizację dróg. Jest to kwota na in-

westycje realizowane samodzielnie oraz 

wspólnie z gminą Grudusk, przy udziale 

środków unijnych, a także z innymi gmi-

nami. Za tę kwotę zostanie przebudowa-

nych 9, 945 km km dróg, 1130 mb. chod-

ników oraz 163 m kanalizacji deszczowej.

 
Największą inwestycją tego roku jest 

modernizacja drogi powiatowej z Ościsło-

wa do Sulerzyża, o długości 2,98 km. Prace 

wykonywane są bardzo intensywnie, a ich 

zakończenie planuje się na październik br.                                             

Więcej str. 3

Długo oczekiwana przebudowa jest ważną inwestycją na drogach powiatowych. 

Jest to trasa dojazdu dzieci do szkoły w Ościsłowie oraz mieszkańców do kościoła parafi alnego 

w Sulerzyżu

Partnerska wizyta delegacji 
Powiatu Ciechanowskiego na Ukrainie

Na zaproszenie administracji państwowej Rejonu 

Niemirowskiego, w Okręgu Winnickim na Ukrainie 

od 21 do 24 sierpnia br., przebywała delegacja Powia-

tu Ciechanowskiego. Celem delegacji było nawiąza-

nie partnerskich stosunków z rejonem (powiatem) 

niemirowskim. 

List intencyjny w tej sprawie podpisali: przewodniczący 

delegacji Powiatu Ciechanowskiego starosta Sławomir Moraw-

ski oraz przewodniczący delegacji Rejonu Niemirowskiego szef 

administracji rejonowej Pietro M. Michajlenko.  Zawarto w nim 

deklaracje woli nawiązania i rozwijania współpracy w zakresie 

kultury, edukacji, sportu i turystyki, a także w zakresie gospodar-

ki i wymiany handlowej.                                  

Więcej str. 7

Delegacja powiatu ciechanowskiego została przyjęta niezwykle 

serdecznie i ze słowiańską gościnnością
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3-8 lipca - W Ciechanowie i trzech innych mia-

stach regionu odbywały się XXII Międzynarodowe 

Spotkania Folklorystyczne Kupalnocka 2013. Koro-

wodom oraz koncertom galowym folkowych grup 

z pięciu państw - Meksyku, Węgier, Serbii, Szwajcarii 

i Polski, kolejno w Glinojecku, Płońsku, Ciechanowie 

i Serocku - towarzyszyła słoneczna aura i bardzo uda-

ne koncerty. Ponadto goście zwiedzali Mazowsze i na-

wiązywali serdeczne kontakty z mieszkańcami. Kon-

cert galowy w Ciechanowie odbył się 6 lipca. Gościł 

na nim ambasador Szwajcarii Lukas Beglinger z żoną 

Barbarą, który w Galerii im. B. Biegasa PCKiSz otwo-

rzył wystawę „Szwajcarskie impresje”. Wśród patro-

nów medialnych imprezy znalazł się Samorządowiec 

Powiatu Ciechanowskiego.

Nasza duma - LZA Ciechanów zawsze wypada 

doskonale podczas występów na scenie

26 lipca - Świętowali policjanci z garnizonu 

ciechanowskiego. Okazją do tego była 94. rocznica 

powołania Policji Państwowej, które to święto przy-

pada 24 lipca. Uroczystości rozpoczęły się złożeniem 

kwiatów pod Krzyżem Katyńskim, który upamiętnia 

pomordowanych ofi cerów i żołnierzy w Katyniu, 

Miednoje i Ostaszkowie, w tym setki polskich poli-

cjantów. Następnie w parafi i św. Tekli odprawiona zo-

stała msza święta w intencji policjantów i ich rodzin, 

a po niej odbyła się akademia w sali konferencyjnej 

Starosta Powiatowego. Były też krótkie przemówienia 

i słowa uznania przedstawicieli parlamentu i władz 

samorządowych, w tym starosty ciechanowskiego 

S. Morawskiego. Następnie policjantom oraz pracow-

nikom cywilnym komendy zostały wręczone awanse, 

odznaczenia i nagrody.

O historii i współczesnej pracy policjantów, o ich trudzie 

i odpowiedzialności mówił Komendant Powiatowy 

Policji młodszy inspektor Grzegorz Grabowski

1 sierpnia - Punktualnie o godz. 17.00 rozpo-

częły się ciechanowskie obchody rocznicy wybuchu 

Powstania Warszawskiego. Pod tablicą pamiątkową 

przy ul. Powstańców Warszawskich złożone zostały 

kwiaty, a o godz. 18.00, w kościele św. Piotra odpra-

wiona została msza święta w intencji poległych i Oj-

czyzny. Organizatorem uroczystości j był Światowy 

Związek Żołnierzy Armii Krajowej Obwód Ciecha-

nów oraz prezydent miasta. W obchodach wzięła 

też udział delegacja władz powiatowych. 

25 sierpnia – W Miętnem koło Garwolina 

odbyły się XV Dożynki Województwa Mazowiec-

kiego. Na tegoroczne Święto Plonów przybyło 38 

delegacji z powiatów z całego województwa. Wśród 

nich zaprezentował się również powiat ciechanowski, 

w skład której weszli: członkowie Zarządu Powiatu 

z wicestarostą Andrzejem Pawłowskim, Anna i Mi-

rosław Brulińscy – powiatowi starostowie dożynkowi  

(rolnicy z  gm. Sońsk, prowadzący gospodarstwo rolne 

o pow. ok. 80 ha, specjalizujące się w produkcji  roślin-

nej), przedstawiciele Ludowego Zespołu Artystycznego 

oraz  pracownicy Starostwa Powiatowego w Ciechano-

wie. Dożynkom tradycyjnie towarzyszyły kiermasze 

i wystawy – m.in. wystawa nowoczesnego sprzętu rolni-

czego, stoiska lokalnych grup działania, lokalnych fi rm 

i grup producenckich. 

Delegacja powiatu ciechanowskiego na dożynkach 

w Miętnem

1 września - W Ciechanowie, tak jak w całej Pol-

sce obchodzono 74. rocznice wybuchu II wojny świa-

towej. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 16.00 na 

Cmentarzu Komunalnym w Ciechanowie. Przy dźwię-

kach hymnu narodowego na maszt wciągnięta została 

fl aga Polski. Przemówienie wygłosił gospodarz uroczy-

stości - prezydent miasta Waldemar Wardziński. Na-

stępnie odprawiona została uroczysta msza św. polowa, 

koncelebrowana przez proboszczów ciechanowskich 

parafi i, a po niej odbył się apel poległych. W hołdzie 

ofi arom znicze i wiązanki kwiatów złożyli kombatanci 

i parlamentarzyści ziemi ciechanowskiej. Pamięć pole-

głych uczciły też władze powiatu – starosta ciechanowski 

Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski 

i przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski oraz 

władze miasta, służby mundurowe, partie polityczne, 

mieszkańcy oraz liczne delegacje szkół i przedszkoli. 

Kwatera Wojska Polskiego i Ofi ar Terroru

1 września - Na skwerze przy ul. 11 Pułku Uła-

nów Legionowych w Ciechanowie odsłonięty został 

obelisk upamiętniający generała brygady Ludwika 

Kmicica – Skrzyńskiego w 120. rocznicę jego uro-

dzin. Generał był wybitnym kawalerzystą, jednym 

z dowódców stacjonującego przed II wojną światową 

w naszym mieście 11 Pułku Ułanów Legionowych im. 

Edwarda Rydza-Śmigłego, w czasie wojny obronnej 

we wrześniu 1939 r. – dowódcą Podlaskiej Brygady 

Kawalerii. Z inicjatywą uhonorowania generała wy-

szedł dziennikarz Tygodnika Ciechanowskiego Stefan 

Żagiel. Zadania podjęło się Towarzystwo Miłośników 

Ziemi Ciechanowskiej, a głównym fundatorem tabli-

cy był wiceprezes TMZC Bernard Grzankowski.

5 września - Policjanci z Ciechanowa uczestniczyli 

w pomocy chorym dzieciom, wymagającym  kosztowne-

go leczenia i sprzętu do rehabilitacji. Przez kilka miesięcy 

trwała zbiórka plastikowych nakrętek w Ciechanowskiej 

Komendzie Policji. To dzielnicowi wystawili kartonik 

w holu jednego z budynków. W takiej akcji mógł uczest-

niczyć każdy policjant, ale również każdy z interesantów. 

Zebrane dwa worki nakrętek przekazane zostały dla 

Żoliborskiego Stowarzyszenia „Dom - Rodzina - Czło-

wiek”. Z ich sprzedaży są fi nansowane zabiegi leczenie 

i zakup sprzętu do rehabilitacji dla dzieci. Akcja będzie 

kontynuowana.

Akcja zbiórki nakrętek jest godna pochwały. Każda 

inicjatywa pomagająca dzieciom jest bardzo ważna

17 września – 1939 roku żołnierze sowiec-

cy przekroczyli granicę i rozpoczęli atak na Polskę. 

Związek Radziecki napadł na nasz kraj bez ofi cjalnego 

wypowiedzenia wojny. Decyzja o zaatakowaniu Rze-

czypospolitej zapadła 23 sierpnia w efekcie podpisania 

tajnego paktu Ribbentrop-Mołotow. Hołd wszystkim, 

którzy zginęli oraz tym wywiezionym do łagrów na 

Syberię oddali Ciechanowianie przy Pomniku Ofi ar 

Terroru, na Cmentarzu Komunalnym w Ciechanowie. 

Były przemówienie przedstawiciela władz miasta, mo-

dlitwa kapłanów oraz złożenie kwiatów. O godz. 18.00 

w kościele św. Piotra odprawiona została msza święta. 

Organizatorem uroczystości jest prezydent Ciechano-

wa, Związek Sybiraków i Byłych Więźniów Politycz-

nych oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. 

W uroczystym złożeniu  kwiatów wzięła udział delegacja 

władz powiatowych. 

BTW

Delegacja władz powiatowych składa wiązankę kwiatów 

na Cmentarzu Komunalnym w Ciechanowie.
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Trwają prace remontowe na drogach powiatowych
Pokaźną kwotę 5 255 707 zł. wyda w 2013 roku samorząd powiatu ciechanowskiego na remonty i moder-

nizację dróg powiatowych. Jest to kwota na inwestycje realizowane samodzielnie oraz wspólnie z gminą 

Grudusk, przy udziale środków unijnych, a także z innymi gminami. Za tę kwotę zostanie przebudowanych 

9, 945 km km dróg, 1130 mb. chodników oraz 163 m kanalizacji deszczowej.

Największą inwestycją tego roku jest moder-

nizacja drogi powiatowej z Ościsłowa do Sulerzy-

ża, o długości 2,98 km. Prace wykonywane są bar-

dzo intensywnie, a ich zakończenie planuje się na 

październik br. Powiat ciechanowski modernizuje 

ten odcinek drogi w ramach Narodowego Progra-

mu Przebudowy Dróg Lokalnych. Nasz wniosek 

otrzymał wysoką pozycję punktową i wysoką oce-

nę merytoryczną.  

Wartość prac to 2 649 900 zł., z tego  1 274 950 

zł. pochodzi z funduszy NPPDL, 400 tys. zł. 

w ramach umowy w powiatem wyłożył samorząd 

miasta i gminy Glinojeck, na terenie której droga 

przebiega, a pozostałą kwotę zapewnił powiat ze 

środków budżetu.          

W związku z modernizacją trasy, prace ob-

jęły: gruntowaną przebudowę nawierzchni drogi, 

wraz z wymianą podbudowy, budowę chodników 

w Ościsłowie (w kierunku wsi Sulerzyż) i samym 

Sulerzyżu, budowę nowych zatok autobusowych, 

uporządkowanie zieleni, wzmocnienie poboczy, 

oznakowania poziome i pionowe. Dodajmy jesz-

cze, że samorząd powiatowy będzie chciał w ko-

lejnych latach pozyskać, z tego samego rządowego 

programu przebudowy dróg środki na przebudo-

wę drugiego odcinka, z Sulerzyża do Chotumia.  

Ościslowo-Sulerzyż 

Kolejna inwestycja realizowana w tym roku, to 

przebudowa drogi powiatowej Ciechanów – Ropele 

– Karniewo – Jarluty – Regimin na odcinku Ciecha-

nów - Kargoszyn. I etap prac obejmuje budowę 163 

metrów kanalizacji od pętli do ul. Asnyka (prace są 

skoordynowane z budową wewnętrznej pętli miej-

skiej). Jest to inwestycja ze wsparciem fi nansowym 

gminy wiejskiej Ciechanów – w wysokości 25 tys. 

zł., a całość kosztować będzie 290 399 zł. 

Budowa chodnika w miejscowości Kownaty 

Żędowe, to następna długo oczekiwana zmiana na 

drogach powiatowych. Po zakończeniu tej inwe-

stycji, która objęła budowę 185 metrów chodnika, 

będzie on już położony na całej długości miej-

scowości Kownaty i będzie zapewniał bezpieczny 

ciąg dla pieszych. Jest to kontynuacja wcześniej-

szych inwestycji w tej miejscowości. Prace wspiera 

gmina wiejska Ciechanów, która wyłożyła na ten 

cel 25 tys. zł., a całość kosztować będzie  75 tys. zł.

Ważną inwestycją drogową jest w tym roku 

przebudowa drogi powiatowej Grzybowo-Regimin 

– Szulmierz na odc. Włosty – Szulmierz. Inwesty-

cja prowadzona na odcinku ok. 1 km, poprawiła stan 

nawierzchni ważnego połączenia - drogi powiatowej 

z drogą wojewódzką nr 616. Droga remontowana 

była z udziałem gminy Regimin, która dofi nansowa-

ła to zadanie kwotą 300 tys. zł. i Funduszu Ochrony 

Gruntów Rolnych (dofi nansowanie samorządu woj. 

mazowieckiego), w wysokości 60 tys. zł. A całość 

kosztowała 608 610 zł.

Szulmierz-Regimin

Zakończona też została naprawa drogi po-

wiatowej Burkaty – Nasierowo – Pomorze na 

odcinku Pomorze – Grędzice. Droga została 

wzmocniona warstwą kruszyw i odwodniona. 

Obecna podbudowa pozwoli w następnych latach 

położyć asfalt. Trasa ta może być skrótem od dro-

gi nr 60, przez Grędzice do planowanej przez sa-

morząd wojewódzki trasy Ciechanów - Nasielsk. 

Koszt prac wykonanych na długości 2, 856 km 

wyniósł 502 362 zł.  

Powiat ciechanowski w 2013 roku współ-

uczestniczy, z gminą Grudusk, w realizacji jeszcze 

dwóch inwestycji drogowych. Pierwsza z nich to 

przebudowa drogi Grudusk – Kołaki Kwasy. 2,7 

km odcinek kosztuje 821 082 zł. i jest realizowany 

ze środków unijnych, w ramach projektu złożo-

nego i realizowanego przez gminę Grudusk, we 

współpracy z powiatem ciechanowskim. To waż-

ny odcinek trasy dla mieszkańców tych i okolicz-

nych miejscowości.

Natomiast nowa nawierzchnia i chodniki 

w miejscowości Przywilcz gm. Grudusk (0,5 km) 

będą kosztowały 383 274 zł., a powiat obie inwe-

stycje wsparł kwotą 246 684 zł.   

Dodajmy, iż w tym roku udało się pozyskać 

środki fi nansowe i rozszerzyć zakres inwestycji 

drogowych z 1 250 tys. zł. - planowanych w bu-

dżecie na początku roku - do wielkości ponad 

5 mln zł. 

Tekst i foto:

Barbara Tokarska-Wójciak

Kołaki Kwasy gm. Grudusk

Przywilcz-gm. Grudusk



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www.ciechanow.powiat.pl

Październik jest międzynarodowym miesiącem 

walki z rakiem piersi. Nowotwory, również rak 

piersi, to jedna z najgroźniejszych chorób cywili-

zacyjnych, jakie trapią polskie kobiety. Samo sło-

wo rak, czy nowotwór budzi przerażenie. Wiele 

osób jest przekonanych, że nie tylko nie można za-

pobiec chorobie, ale nawet po jej zdiagnozowaniu 

nie ma szans na jej wyleczenie – diagnoza równo-

znaczna jest z wyrokiem śmierci. Z tego powodu 

najczęściej wychodzimy z założenia, że „lepiej 

nie wiedzieć” i unikamy badań profi laktycznych. 

Tymczasem badania mammografi czne można 

Zadbaj o swoje zdrowie - wykonaj badanie mammografi czne

 Akcja Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie Akcja Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

Przedstawiciele Mazowieckiego Centrum Polityki 

Społecznej z Warszawy przebywali  13 września br. 

na terenie powiatu ciechanowskiego, przygotowując 

– wspólnie z reporterami, cykl reportaży telewizyj-

nych, których tematyką są formy aktywnej integra-

cji i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 

a także zmiany w postrzeganiu instytucji pomocy 

społecznej przez społeczeństwo.

Pierwszy z reportaży realizowany jest w ramach 

kampanii promocyjno-informacyjnej projektu pt. 

„Dziecko i rodzina w aktywnej integracji. Rola pra-

cownika socjalnego, asystenta rodziny i koordynato-

ra pieczy zastępczej w przeciwdziałaniu wykluczeniu 

społecznemu” i zostały w nim przedstawione m.in.: 

działania organizacji pozarządowych i ich liderów 

oraz lokalnych władz, podejmowane na rzecz aktyw-

nej integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu spo-

łecznemu, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia 

dziecka i rodzin; osoby i rodziny korzystające z róż-

nych form wsparcia w miejscu zamieszkania, które 

dzięki temu wsparciu zaczęły poprawiać swoją sy-

tuację rodzinną i zawodową, a na koniec codzienna 

praca w terenie pracowników socjalnych, asystentów 

rodziny i koordynatorów pieczy zastępczej. 

Drugi reportaż pt. „ABC aktywnego poma-

gania” przedstawiał będzie aktywną integrację 

w działaniach lokalnych realizowanych w regionie 

w formach partnerskich.

W reportażach wystąpili przedstawiciele jedno-

stek powiatowych: Powiatowego Urzędu Pracy, Pla-

cówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej 

w Gołotczyźnie, Powiatowego Centrum Pomocy Ro-

dzinie w Ciechanowie, Domu Pomocy Społecznej przy 

ul. Kruczej w Ciechanowie (gdzie właśnie odbywała 

się  impreza integracyjna pt. „Święto pieczonego ziem-

niaka”) oraz gospodarz powiatu starosta Sławomir 

Morawski. Przed kamerą, o działa-

niach na rzecz lokalnej społeczności 

mówili też przedstawiciele: Miej-

skiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Ciechanowie, Towarzystwa Przy-

jaciół Dzieci w Ciechanowie, Miej-

sko-Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Glinojecku, Gmin-

nego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Opinogórze oraz przedstawiciele 

rodzin zastępczych działających na 

terenie powiatu - rodziny zastępczej 

zawodowej i rodziny zastępczej spo-

krewnionej z dzieckiem. 

Ponadto jesienią, na terenie 

powiatu odbędzie się seminarium 

dotyczące współpracy na rzecz rozwoju i prze-

ciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, 

w tym na rzecz systemu pomocy dziecku i rodzinie. 

Dodajmy jeszcze, że Mazowieckie Centrum 

Polityki Społecznej w latach 2010-2012 prowadzi-

ło działania wspierające budowanie partnerstwa 

na terenie dziewiętnastu powiatów, a w bieżącym 

roku rozpoczęło takie działania w powiecie cie-

chanowskim. 

Czekamy na reportaże, które zostaną pokazane 

mieszkańcom, w mediach regionalnych i lokalnych. 

BTW

Reporterzy odwiedzili z kamerą DPS przy ul. Kru-

czej w Ciechanowie, gdzie odbywał się „Dzień Pie-

czonego Ziemniaka”, a przy tej okazji  prezentacje 

artystyczne mieszkańców placówki

Powiat ciechanowski wspiera aktywną integracjęPowiat ciechanowski wspiera aktywną integrację

wykonać w każdej chwili. W tym celu ogłoszona 

została akcja „Łączy nas kobiecość”. Jest ona skie-

rowana do kobiet, które chcą o siebie zadbać i pa-

miętają o sobie oraz swojej kobiecości. 

Mieszkanki Ciechanowa mogą skorzystać 

z akcji, organizowanej przez fi rmę Nowoczesna 

Diagnostyka Obrazowa Medica i wykonać bada-

nie w pracowni stacjonarnej, która mieści się w 

Przychodni Arnica przy ul. Armii Krajowej 18 a w 

Ciechanowie. Program profi laktyczny skierowany 

jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w 

roku 2013 roczniki od 1944 do 1963), które w ciągu 

ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammo-

grafi i. Kobietom spoza grupy refundowanej propo-

nuje się badania odpłatne w kwocie 80 zł., a w czasie 

akcji 56 zł. Akcja w przychodni Arnica odbywać się 

będzie do 31 października 2013 roku.

Infolinia i zapisy na badania prowadzone są 

pod nr. tel. 42 254 64 10 lub 517 544 004. Więcej 

informacji o całej akcji zamieszczonych jest na stro-

nie www.laczynaskobiecosc.pl, www.salvemedica.pl

Red
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Specjalny Ośrodek rozbudowuje się!!!!
Podpisanie 5 lipca 2013 r. umowy z wykonawcą – Przedsiębiorstwem Budowlanym 

„Ciechbud” Sp. z o.o. to jeden z etapów realizacji projektu „Poprawa stanu i wyposaże-

nia infrastruktury edukacyjnej i socjalno-bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-

wawczego w Ciechanowie”, realizowanego przez powiat ciechanowski. Firmę „Ciechbud” 

z Działdowa wyłoniono w przetargu nieograniczonym. Koszt rozbudowy całego obiektu 

i wykonania innych robót budowlanych wokół budynku to wartość 6 475 711,48 zł. Była 

to najkorzystniejsza oferta na wykonanie robót budowlanych, przedstawiona przez fi r-

my, biorące udział w przetargu.

Już kilka dni po podpisaniu umowy, ekipa 

budowlana weszła na plac budowy. Inwestycja 

rozłożona jest na dwa lata. W tym roku prze-

prowadzone zostały postępowania dotyczą-

ce zamówień publicznych, w wyniku których 

wyłoniono menadżera projektu i wykonawcę 

robót budowlanych. Prace obejmują budowę 

nowego skrzydła budynku SOSW (interna-

tu), modernizację „starego budynku” SOSW, 

budowę wielofunkcyjnego boiska ze sztucz-

ną nawierzchnią, bezpiecznego placu zabaw, 

dróg dojazdowych, chodników i parkingów 

z podjazdami wraz zagospodarowaniem tere-

nu oraz remont ogrodzenia zgodnie z planem 

zagospodarowania nieruchomości. Wyłoniono 

też inspektora nadzoru inwestorskiego wszyst-

kich prac. 

Po przeprowadzeniu przetargu na realiza-

cję inwestycji i uzyskaniu korzystnej ceny, niż-

szej niż zakładano wstępnie, przygotowany zo-

stał aneks do umowy z Mazowiecką Jednostką 

Wdrażania Programów Unijnych uwzględniają-

cy te zmiany. Zaktualizowano też harmonogra-

my: rzeczowo-finansowy oraz wydatków. 

Wartość robót zmieniła się, i tak: roboty 

budowlane – będą kosztowały 6 475 411,48 zł., 

co daje oszczędności poprzetargowe, w stosun-

ku do wartości kosztorysowej - 2 767 743,52 zł.; 

nadzór inwestorski wyniesie 69 987 zł., co daje 

52 013 zł oszczędności.

Dodatkowo podczas wakacji, dla potrzeb 

nowej inwestycji wykonane zostało nowe przy-

łącze energetyczne.

Wykonawca, w miesiącach wakacyjnych 

zrealizował prace mające na celu zlikwidowa-

nie kolizji kanalizacji deszczowej – przełożono 

instalację znajdującą się w miejscu, na którym 

powstanie nowo budowany obiekt internatu. Wy-

konano też roboty ziemne – usunięcie, wymianę 

i utwardzenie gruntu w miejscu posadowienia 

nowego budynku. Wykonywana jest termomo-

dernizacja „starego” budynku. Docieplono ściany 

od strony północnej oraz zachodniej, wykonano 

tam nową elewację. Wymieniono okna i parapety 

oraz wykonano obróbki blacharskie. 

Przypomnijmy, iż samorząd powiatowy 

podjął się realizacji projektu „Poprawa Stanu 

i Wyposażenia Infrastruktury Edukacyjnej i So-

cjalno-Bytowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-

-Wychowawczego w Ciechanowie” i pozyskał 

dofinansowanie unijne na ten cel w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-

jewództwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO-

-WM). Jest to jak dotąd, największa inwesty-

cja budowlana  w powiecie ciechanowskim, 

z udziałem środków unijnych. 

W ramach całego projektu wykona-

ne zostaną: nowe skrzydło budynku – in-

ternatu SOSW, modernizacja istniejącego 

obiektu dydaktycznego tj. starego budynku, 

przyszkolna infrastruktura sportowa wraz 

z bezpiecznym placem zabaw, zagospodarowa-

ne otoczenie wokół obiektów - droga dojazdo-

wa, chodniki, parkingi z podjazdami, moder-

nizacja ogrodzenia. 

Warto podkreślić, że wszystkie obiekty 

dostosowane będą do potrzeb osób niepełno-

sprawnych. Realizacja projektu przewiduje też 

wyposażenie nowego budynku w meble, mon-

taż zaplecza kuchennego, pracowni fizykotera-

pii oraz montaż pozostałego wyposażenia. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Podpisanie umowy na wykonanie robót budowla-

nych. Barbara Kekenmajster – dyrektor SOSW 

i Michał Kozłowski – wiceprezes „Ciechbud” 

Przedstawienie wychowanków SOSW, czekających na nowy budynek ich „drugiego domu”
Trwające prace nad rozbudową placówki specjalnej 

w Ciechanowie
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2013 rok jest szóstym, w którym  Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w  Ciechanowie  realizuje projekt pt 

„Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.1.2 

Rozwój i  upowszechnianie aktywnej integracji przez 

powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2013 r.

     Cele projektu 

Celem głównym Projektu jest zwiększenie aktywności 

społecznej i zawodowej osób z  terenu powiatu ciecha-

nowskiego:

• niepełnosprawnych,

• usamodzielnianych wychowanków pieczy 

zastępczej,

• młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej

•  będących w wieku aktywności zawodowej,

• korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, 

     Grupy docelowe projektu:

W ramach projektu wsparciem zostaną objęte następu-

jące grupy docelowe:

• 30 osób niepełnosprawnych w wieku 18-65 lat – 

ON

• 10 pełnoletnich usamodzielnianych wychowan-

ków opuszczających zastępcze formy opieki - OU;

• 10 młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej 

w wieku 15 – 25 lat - MŁ

• otoczenie osób zagrożonych wykluczeniem spo-

łecznym.

        W 2013 r.  koszt Projektu wynosi 729.343,89 zł.

Już po raz szósty w malowniczo po-

łożonym zajeździe Tur w Niestumiu 

odbył się 29 sierpnia 2013 r. festyn 

integracyjno – kulturalno - rekreacyj-

ny dla osób niepełnosprawnych i ich 

otoczenia z terenu powiatu ciecha-

nowskiego. Spotkanie zorganizowane 

zostało przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w Ciechanowie 

w ramach projektu „Aktywność szansą 

na zatrudnienie i usamodzielnienie”, 

realizowanego z udziałem środków 

unijnych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pogoda 

dopisała, uczestnicy również, nie bra-

kowało więc uśmiechu i radości.

Jak podkreśliła na początku 

spotkania Anna Karaś - kierownik 

PCPR, pozytywne doświadczenia 

z poprzednich edycji festynu i społeczna 

jego akceptacja utwierdziły organizatorów w prze-

konaniu, że festyn posiada olbrzymią siłę niwelu-

jącą wykluczenie społeczne, a przede wszystkim 

eliminuje samotność osób niepełnosprawnych. 

- Wspólne niezapomniane przeżycia z festynu 

z poprzednich lat mobilizują całą załogę 

Powiatowego Centrum do kontynuowania 

przedsięwzięcia – zaznaczyła 

kierownik. Dodajmy, iż spo-

tkanie realizowane jest cy-

klicznie od 2008 r. 

Do Niestumia przyje-

chała: 30-osobowa grupa 

uczestników Projektu „Ak-

tywność szansą na zatrud-

nienie i usamodzielnienie” wraz z opiekunami; 

ponad 60-osobowa grupa niepełnosprawnych 

mieszkańców gmin powiatu wraz z opiekunami 

i pracownikami ośrodków pomocy społecznej; 

a także 40-osobowa grupa reprezentowana przez 

mieszkańców dwóch domów pomocy społecznej 

oraz uczestników Ośrodka Wsparcia, Środowi-

skowego domu samopomocy typu A i B, Warsz-

tatu Terapii Zajęciowej z Ciechanowa wraz z pra-

cownikami tych placówek.

Nie zabrakło też gości, wśród których zna-

leźli się wicestarosta Andrzej Pawłowski, któ-

ry powitał wszystkich uczestników spotkania 

i podkreślił wagę integracji 

osób niepełnosprawnych oraz 

przedstawiciele: wojewody 

mazowieckiego, samorządu 

województwa mazowieckiego, 

Zarządu Powiatu Ciechanow-

skiego, Mazowieckiej Jed-

nostki Wdrażania Programów 

Unijnych, Urzędu Marszał-

kowskiego, Społecznej Powiatowej Rady ds. 

Osób Niepełnosprawnych działającej przy 

Staroście Ciechanowskim, dyrektorzy i kie-

rownicy jednostek pomocy społecznej z te-

renu powiatu oraz przedstawiciele mediów.

W programie festynu znalazły się: po-

częstunek dla wszystkich uczestników, wy-

stęp gwiazdy, a był nią Ivan Komarenko  

oraz zabawa integracyjna, przy akompania-

mencie zespołu muzycznego Skiba Bend, 

przejażdżki bryczkami, ciuchcią, spacery po 

terenie Zajazdu TUR oraz zwiedzanie Mini 

ZOO.

Około godz. 17.00 

uczestnicy festynu wró-

cili do swoich miejsc za-

mieszkania.

Barbara 

Tokarska-Wójciak

W trosce o osoby niepełnosprawne W trosce o osoby niepełnosprawne 
i wykluczone społeczniei wykluczone społecznie

Dla Samorządowca Powiatu 
Ciechanowskiego: 

Anna Karaś - kierownik PCPR: Uroczystość 
jest bardzo ważna, gdyż dotyczy szczególnej grupy społecznej - osób niepełnosprawnych. Te osoby wytrwale i aktywnie towarzyszą 
nam od 6 lat na festynie. A ich obecność 
świadczy o poczuciu integracji środowiska 
osób niepełnosprawnych z otoczeniem, zaś dla organizatorów jest niezwykłą satysfakcją i potwierdzeniem zasadności organizowania 

tej niecodziennej imprezy.
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Andrzej Pawłowski – wicestarosta ciechanowski: 

Gratuluję PCPR, bo to spotkanie to ich dzie-

ło, bo to ta instytucja pozyskała pieniądze 

na realizację projektu i ten festyn. Impreza 

organizowana jest kolejny raz i cieszy się 

ogromnym zainteresowaniem oraz ma wielu 

zwolenników. Jest też duża liczba gości, co 

świadczy o tym, że sprawy ludzi niepełno-

sprawnych mają wielu sojuszników. Zapew-

niam, że są to ludzie życzliwi.
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Uczestniczka - Jest tutaj tylu 
ludzi podobnych do siebie, 
z różnymi schorzeniami. 

Wszyscy jesteśmy sobie równi, 
z podobnymi problemami. 
Spotkaliśmy się w fajnym 

gronie. Cieszymy się z wystę-
pu gwiazdy, będziemy bawić 

się i tańczyć.

Uczestniczka – Udział w festynie daje mi możliwość oderwani się od szarej rzeczywistości i kontaktu z innymi ludźmi. Taka impreza daje mi tak wiele, jestem wdzięczna Powiatowemu Cen-trum, że organizuje takie imprezy. Dzisiaj czekam na niespodziankę, czyli występ gwiazdy.

3 rok jest szóstym w którym Powiatowe Centrum

Mama Damiana – To jest tak
ie 

przedsięwzięcie, jakie
go nie 

znajdzie się w innym miejscu. 

Jest to jed
yny dzień w roku, 

kiedy niepełnosprawni mają 

satysfakcję
, i na to spotkanie 

czekają cał
y rok.

czyli wys

j

Damian – Jest za-
bawa fajna 
i muzyka.

Powiatowego Centrum do kontynuowania

przedsięwzięcia – zaznaczy
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Uczestniczkak Jest tuJ st tJ t t

Ivan Komarenko - Najbardziej lubię śpie-
wać o miłości. To jest bardzo uniwersalne 

zjawisko, znane wszystkim, 
a może nawet bardziej osobom niepełno-
sprawnym. Jest tam zazdrość, nienawiść, 

euforia, zakochanie. Pracuję teraz nad 
nowymi piosenkami, z których powstanie 

płyta. Powstają kolejne utwory, które 
lubię wykonywać na koncertach, w bez-

pośrednim kontakcie z publicznością, 
np. takich, jak dzisiejszy.

Fotoreportaż z festynu prezentujemy na str. 10
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Partnerska wizyta delegacji 

Powiatu Ciechanowskiego na Ukrainie

Pod koniec sierpnia dyrektorzy Katolickiego Radia Cie-

chanów – ustępujący ks. Jacek Kędzierski i obejmujący 

stanowisko - ks. Krzysztof Jończyk spotkali się ze staro-

stą ciechanowskim Sławomirem Morawskim. Ks. Jacek 

Kędzierski podziękował za dotychczasową współpracę 

z samorządem powiatowym, natomiast nowy dyrektor 

rozmawiał o przyszłej współpracy ciechanowskiej rozgło-

śni z powiatem.

Ksiądz Krzysztof Jończyk, ofi cjalnie kierownictwo nad Ka-

tolickim Radiem Ciechanów objął 1 września. Pełniący do tej pory 

to stanowisko ksiądz Jacek Kędzierski, z własnej inicjatywy został 

oddelegowany na misję do Urugwaju. Aktualny dyrektor ksiądz 

Krzysztof współpracował już z KRC prowadząc przed laty audycję 

dla młodzieży „Łowisko”.

BTW

Dyrektorzy radia Dyrektorzy radia 
z wizytą z wizytą 
u starostyu starosty

Pamiątkowe zdjęcie starosty ciechanowskiego S. Morawskiego 

(w środku) z dyrektorami KRC – ks. J. Kędzierskim (z prawej) 

i ks. K. Jończykiem (z lewej)

Na zaproszenie administracji państwowej 

Rejonu Niemirowskiego, w Okręgu Winnic-

kim na Ukrainie od 21 do 24 sierpnia br., 

przebywała delegacja Powiatu Ciechanow-

skiego. Celem delegacji było nawiązanie part-

nerskich stosunków z rejonem (powiatem) 

niemirowskim. List intencyjny w tej sprawie 

podpisali: przewodniczący delegacji Powiatu 

Ciechanowskiego starosta Sławomir Moraw-

ski oraz przewodniczący delegacji Rejonu 

Niemirowskiego szef administracji rejonowej 

Pietro M. Michajlenko. Zawarto w nim dekla-

racje woli nawiązania i rozwijania współpracy 

w zakresie kultury, edukacji, sportu i turysty-

ki, a także w zakresie gospodarki i wymiany 

handlowej. 

Wizyta miała szczególny charakter również 

z tego względu, iż przebiegała w dniach obcho-

dów 22. rocznicy odzyskania przez Ukrainę nie-

podległości. W Winnicy i Niemirowie odbywały 

się właśnie akademie z okazji tego święta. 

W skład delegacji naszego powiatu weszli: 

starosta ciechanowski Sławomir Morawski oraz 

zastępca kierownika Wydziału Rozwoju, Promo-

cji i Funduszy Strukturalnych Starostwa Zbigniew 

Ptasiewicz. Gospodarze przyjęli gości z Polski 

bardzo serdecznie. Gościli oni w Winnicy, Nie-

mirowie, Bracławiu,a także w kilku przedsiębior-

stwach i instytucjach, m.in. w fi rmie produkującej 

nowoczesny sprzęt rolniczy (dojarki), gospodar-

stwach ogrodniczych (sady) a także w rejonowym 

szpitalu. 

Okazją do podpisania ofi cjalnej umowy 

o współpracy będzie rewizyta delegacji ukraiń-

skiej w powiecie ciechanowskim, przewidywana 

na wiosnę 2014 roku. 

Należy dodać, że Wo-

jewództwo Mazowieckie 

zawarło umowę partnerską 

z Obwodem Winnickim, 

a nawiązanie partnerskich 

kontaktów Powiatu Cie-

chanowskiego z Rejonem 

Niemirowskim stanowi 

realizację społeczno-kul-

turalnej oraz gospodarczej 

współpracy Mazowsza 

i Obwodu Winnickiego. 

ZP

Przebieg wizyty delegacji Powiatu 

Ciechanowskiego na Ukrainie
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Wspólne zdjęcie mianowanych nauczycieli z władzami powiatu oraz dyrektorami szkół

W sierpniu br. w Starostwie Powiatowym w Ciecha-

nowie, do egzaminu na stopień nauczyciela miano-

wanego przystąpiło 7 nauczycieli. Wszyscy pedago-

dzy zdali egzamin przed komisją powołaną przez 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego, uzyskując tym 

samym awans na stopień nauczyciela mianowane-

go. Uroczyste wręczenie aktów nadania na wyższy 

stopień awansu zawodowego odbyło się 23 sierpnia 

2013 r. w siedzibie Starostwa. 

Akty wręczył wicestarosta Andrzej Paw-

łowski, w obecności przewodniczącego Komisji 

Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ciecha-

nowskiego Janusza Czopika i kierownika Wydzia-

łu Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Jolanty 

Agnieszki Obidzińskiej oraz dyrektorów szkół: 

Marzanny Zmysłowskiej, Barbary Kekenmajster, 

Eugeniusza Mazińskiego i Sławomira Kubińskiego.

Stopień nauczyciela mianowanego z dniem 

1 września 2013 roku otrzymali: - Marta Barba-

ra Matuszewska - nauczyciel psycholog w Porad-

ni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ciecha-

nowie, - Łukasz Gąsiorowski - nauczyciel religii 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Z. Krasińskiego 

w Ciechanowie, - Aleksandra Grochowska - nauczy-

ciel matematyki w Zespole Szkół Technicznych im. 

S. Płoskiego w Ciechanowie, - Katarzyna Król - na-

uczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych 

w Zespole Szkół Technicznych im. S. Płoskiego w Cie-

chanowie, - Krzysztof Rólka - nauczyciel informatyki 

Gratulujemy kolejnym nauczycielom mianowanym

i technologii informacyjnej w Zespole Szkół nr 1 im. 

gen. J. Bema w Ciechanowie, - Marta Wanda Wilczo-

polska - nauczyciel w Przedszkolu i Szkole Specjalnej 

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym 

w Ciechanowie, - Magdalena Antosiak - nauczyciel 

w Szkole Podstawowej Specjalnej i Szkole Przyspo-

sabiającej do Pracy w Specjalnym Ośrodku Szkolno 

– Wychowawczym w Ciechanowie.

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia 

Starostwa Powiatowego

Powołania na stanowiska
Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zdecydował 

27 sierpnia br. o powierzeniu na kolejne 5 lat sta-

nowisk dyrektorów szkół: Zespołu Szkół nr 3 

w Ciechanowie - Marzenie Chodkowskiej i I Liceum 

Ogólnokształcącego - Marzannie Zmysłowskiej. 

Zarząd Powiatu zdecydował też o powołaniu na sta-

nowisko dyrektora Powiatowego Centrum Kultury 

i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie 

dr Teresy Kaczorowskiej.   

Przypomnijmy, iż Marzena Chodkowska 

i Marzanna Zmysłowska wybrane zostały na sta-

nowiska w postępowaniu konkursowym. Obie Pa-

nie uzyskały, w głosowaniu tajnym, bezwzględną 

ilość głosów. Na konkursy na dyrektorów szkół 

- I LO w Ciechanowie i ZS nr 3 w Ciechanowie 

wpłynęły łącznie 4 oferty (po dwie na każdą szko-

łę). Konkursy zostały przeprowadzone 11 lipca 

2013 roku. W tym dniu Komisja Konkursowa, 

której przewodniczył wicestarosta Andrzej Paw-

łowski dokonała przesłuchań kandydatów. W Ko-

misjach Konkursowych zasiadali przedstawiciele: 

Kuratorium Oświaty, organu prowadzącego - czyli 

Powiatu Ciechanowskiego, Rady Rodziców, Rady 

Pedagogicznej oraz związków zawodowych, dzia-

łających w danej szkole.

Z kolei dr Teresę Kaczorowską Zarząd Powia-

tu powołał na stanowisko, po odwołaniu, na jego 

wniosek poprzedniego dyrektora placówki.

Barbara Tokarska-Wójciak

Czy wiesz, kto jest twoim dzielnicowym?
Zadzwoń i zapytaj…

asp. Michał Herner 
- rejon nr 4 (Centrum 

-Warszawska, Pl. Kościusz-

ki), pok. C6 

tel. sł. (23) 673 14 27; 

kom. 696-497-200

aa

asp. szt. 

Zbigniew 
Kruszewski 
- kierownik Rewiru 

Dzielnicowych I 

(obsługuje teren miasta 

Ciechanowa), pok. B105  

tel. (23) 673 12 83; 

kom. 696-497-197

Dzielnicowi >>>
asp. Wiktor Kołakowski
 - rejon nr 1 (Wojska Pol-

skiego, Powstańców Wlkp. 

Pl. JP. II), pok. C6  

tel. sł. (23) 673 14 27; 

kom. 696-497-177

asp. Piotr Pomaski
 - rejon nr 2 (osiedle Kargo-

szyn), pok. B2  

tel. sł. (23) 673 13 86; 

kom. 696-497-188

mł. asp. 
Tomasz Grabowski 
 - rejon nr 3 (Mikołajczyka, 

Rzeczkowska, Witosa), pok. 

C6 tel. sł. (23) 673 14 27; 

kom. 696-497-172

c.d. na str. 9
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st. sierż. 
Paweł Szepczyński 
 - rejon nr 5 (osiedle Alek-

sandrówka), pok. B2 

tel. sł. (23) 673 13 86; 

kom. 696-497-178

sierż. szt. 
Krzysztof Krętkowski 
- rejon nr 6 (osiedla 40-le-

cia, Krubin), pok. C5 

tel. sł. (23) 673 12 81;

kom. 696-497-175

asp. 
Krzysztof Franckiewicz
- rejon nr 7 (osiedle Bloki), 

pok. B2  

tel. sł. (23) 673 13 86;

 kom. 696-497-190

mł. asp. Piotr Pikus
 - rejon nr 8 (ul. Sienkiewi-

cza, Mławska), pok. C5 

tel. sł. (23) 673 12 81; 

kom. 696 497 173

mł. asp. Adam Skotnicki 
 - rejon nr 9 (osiedla Śmie-

cin, Zachód, Szczurzyn), 

pok. B4 

tel. sł. (23) 673 13 85; 

kom. 696-497-199

Informacje na temat godzin pracy dzielnicowych można uzyskać u dyżurnego Komendy Powiatowej 
Policji w Ciechanowie tel. (23) 673 12 00 lub u kierowników dzielnicowych.

c.d. ze str. 8

Czy wiesz, kto jest twoim dzielnicowym?
Zadzwoń i zapytaj…

Atmosfera wieczoru była tak podniosła, a zarazem tak lekka i przyjemna, że nie zaburzyły jej nawet wrzaski przechodzących 

kibiców, wracających właśnie z meczu, z pobliskiego stadionu
Barbara Tokarska-Wójciak

Takiej porcji dzieł Aleksandra Fredry w Ciecha-

nowie jeszcze nie było. W sobotni wieczór 7 wrze-

śnia, w ramach „Narodowego Czytania”, akcji 

zainicjowanej przez prezydenta RP Bronisława 

Komorowskiego, utwory wybitnego polskiego pi-

sarza prezentowane były także u nas. Na scenie, 

przygotowanej przed powiatową placówką kultury, 

w scenerii zielonego parku, mogliśmy przypo-

mnieć sobie bardzo znane utwory, m.in. fragmen-

ty „Ślubów Panieńskich”, „Zemsty”, wiersze, fraszki 

i aforyzmy. 

W „Dniu Fredry Nad Łydynią” wzięło udział 

i utwory czytało ponad 30 znanych osób z terenu powiatu 

ciechanowskiego: Teresa Kaczorowska -  dyrektor PCKiSz 

i  Andrzej Pawłowski - wicestarosta powiatu ciechanow-

skiego -  Komedia „Mąż i żona” (Alfred i Elwira); Ewa Gła-

dysz - z-ca prezydenta miasta Ciechanów i Teresa Sadow-

ska - dyrektor PBP - Komedia „Śluby panieńskie” (Klara 

i Aniela); ks. Zbigniew Adamkowski - proboszcz parafi i 

pw. św. Józefa w Ciechanowie – wiersz „Trzeba by”; Be-

nedykt Pszczółkowski - radny Sejmiku Województwa  

Mazowieckiego - „Motyle”; Krystyna Ewa Ślubowska 

- kierownik Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy 

Strukturalnych Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 

- fragment komedii „Pan Jowialski”; Zbigniew Gutow-

ski - przewodniczący Rady Powiatu  Ciechanowskiego –  

„Verba Veritatis”; Barbara Tokarska – Wójciak -  rzecznik 

prasowy Starosty  Ciechanowskiego - „Spalić – nie spalić”; 

Grzegorz Wróblewski - kierownik delegatury Mazowiec-

kiego Urzędu Wojewódzkiego w Ciechanowie - kilka fra-

szek; Barbara Bielasta - kierownik działu Informacyjno 

– Bibliografi cznego Wiedzy o Regionie, Biblioteka Regio-

nalna – Aforyzmy; Piotr Pszczółkowski - redaktor „Extra 

Ciechanów” i Oliwia Adamkowska – „Zemsta” (Klara, 

Papkin); Jacek Stachiewicz - członek Zarządu Powiatu Cie-

chanowskiego - „Orzeł”; Małgorzata Kaczorek -  instruktor 

PCKiSz - „Raki w garnku”; Tomasz Gumulak - dyrektor 

Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie - „Paweł i Gaweł”; Wie-

sława Pełka - dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego 

w Ciechanowie - „Łyskawice”; Marek Szpakut - dyrektor 

Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku - „Wieczerza z 

gwoździa”; Anna Ewa Cicholska - radna Powiatu Ciecha-

nowskiego - dyrektor Gminnego Zespołu Szkół w Regi-

minie - „Czyżyk i zięba”; Wojciech Bruździński - dyrektor 

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku - 

„Małpa w kąpieli”; Monika Szyperska -  redaktor KRC - „Kos 

i dzierlatka”; ks. Jan Jóźwiak - proboszcz Parafi i Matki Bo-

żej Fatimskiej w Ciechanowie - „Kłamca”, „Sejm”; Adam  

Krzemiński - dyrektor Zakładu Obsługi Szkół i Przed-

szkoli w Ciechanowie, radny Powiatu Ciechanowskiego -                                                                                                                                         

Aforyzmy; Maria Pszczółkowska - przewodnicząca 

oddziału w Ciechanowie Katolickiego Stowarzyszenia 

„Civitas Christiana” - „Dwa koguty”; Monika Zbyszyńska  

- wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

i dr Włodzimierz Śmieciński - PWSZ w Ciechanowie - 

komedia „Wielki człowiek do małych interesów” (Dolski, 

Matylda); ks. Eugeniusz Graczyk - proboszcz parafi i św. 

Piotra Apostoła w Ciechanowie - „Osiołkowi w żłoby 

dano”; Marek Żbikowski - redaktor Tygodnika Ciecha-

nowskiego - „Na sejm....”; Ewa Stangrodzka - redaktor 

Tygodnika Ciechanowskiego - „Wiatr i noc”; ks. Sławomir 

Trzaska - proboszcz parafi i pw. Błogosławionych Płockich  

Biskupów Męczenników w Ciechanowie - „Zysk i strata”; 

Barbara Sitek – Wyrembek „Weredyk”. 

Tak, jak chciał autor, czytający prezentując utwory 

potrafi li uchwycić i dowcipnym językiem opisać z dystan-

sem najważniejsze cechy Polaków.

Jak powiedziała podczas powitania, do zgro-

madzonych ciechanowian dyrektor PCKiSz dr Tere-

sa Kaczorowska, akcja ma na celu promocję polskiej 

kultury, zachęcenie do lektury książek, wzmacnianie 

wspólnoty narodowej i zbliżanie Polaków. Była to dru-

ga edycja czytania dzieł znanych pisarzy. Jej współor-

ganizatorem była Powiatowa Biblioteka Publiczna im. 

Zygmunta Krasińskiego. Dyrektor Teresa Sadowska, 

wprowadziła wszystkich w atmosferę epoki literackiej 

i przybliżyła życie i twórczość A. Fredry.

Dodajmy jeszcze, iż swoim śpiewem wieczór umi-

liły Marta i Zuzanna Federowicz, wokalistki ze Studium 

Piosenki PCKiSz, działającego pod kierownictwem 

Grzegorza Chodkiewicza. Na koniec wszyscy, którzy 

przynieśli ze sobą dzieła Aleksandra Fredry, mogli zy-

skać  na nich okolicznościową pieczęć, którą nadesłano 

z Kancelarii Prezydenta RP.

Kolejna edycja „Narodowego Czytania” będzie po-

święcona dziełom Henryka Sienkiewicza.

Fredro nad Łydynią
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