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Remonty dróg powiatowych

Ulica Sońska w Ciechanowie już oddana 
do użytku!

Tuż przed opadami śniegu udało się zakończyć prace remontowe drogi, a 28 listo-
pada starosta Sławomir Morawski i prezydent miasta Krzysztof Kosiński wizytowali  
wyremontowaną ulicę, oddaną oficjalnie do użytku dzień wcześniej. Arteria jest szero-
ka, ma nową nawierzchnię, ścieżkę rowerową i nową zieleń.

Firma z Mińska Mazowieckie-
go, choć z dwumiesięcznym  po-
ślizgiem, zakończyła inwestycję. 
Odnowiony odcinek drogi ma 
długość 2,049 km, a łączy Rondo 
Solidarności z kąpieliskiem Kru-
bin. Całkowity koszt inwestycji 
wyniosł 7 262 221,81 zł.       

Więcej str .6-7

Wesołych Świąt Świąt Bożego Narodzenia
oraz dobrego Nowego 2018 Roku

wszystkim mieszkańcom Powiatu Ciechanowskiego
życzą:

Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem,
A u żłóbka Matka Święta czuwa sama uśmiechnięta,  

Nad Dzieciątka snem, nad Dzieciątka snem.”

Andrzej Pawłowski  
Wicestarosta Ciechanowski   

Sławomir Morawski
Starosta Ciechanowski

Zbigniew Gutowski
Przewodniczący Rady Powiatu 

Ciechanowskiego

Zjazd z ulicy Sońskiej w kierunku Grędzic
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25 października - Tomasz Sadowski został powołany przez 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na nowego naczelnika  
Urzędu Skarbowego w Ciechanowie. Zastąpił Zbigniewa Drzyma-
łę, który został z kolei   powołany na wyższe stanowisko w służbie 
cywilnej - poinformowała Anna Szczepańska, rzecznik prasowy 
Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Tomasz Sadowski 
jest wieloletnim pracownikiem ciechanowskiej skarbówki.  Za-
stępcą naczelnika pozostał nadal Marek Saganek.

10 listopada – Wręczone zostały stypendia Stowarzyszenia 
Fundusz Stypendialny dla Młodzieży Wiejskiej im. Aleksandry 
Bąkowskiej. Ich wielkość to 26 tysięcy złotych, a otrzyma je  
14 uczniów. Od kilkunastu lat fundusz wspiera uczniów szkół 
średnich z powiatu ciechanowskiego, którzy pochodzą z rodzin 
niezamożnych i chcą się uczyć. W tym roku stowarzyszenie 
ufundowało stypendia dla: pięciorga uczniów z „Krasiniaka”, 
trojga z LO w Glinojecku, trojga z ZSCKR w Gołotczyźnie, dwój-
ki z ZS nr 2 im. A Mickiewicza, i jednego z ZS nr 3 im. St. Sta-
szica. Każdy z uczniów otrzyma – wypłacane w trzech ratach 
- wsparcie pieniężne w wysokości od 1 do 3,8 tysiąca złotych. 
Uroczyste podpisanie umów stypendialnych odbyło się w Mu-
zeum Pozytywizmu - Dworku Bąkowskiej w Gołotczyźnie. 

30 listopada – Kolejni kierowcy na ciechanowskich dro-
gach stracili prawa jazdy za nadmierną prędkość. Przez cztery 
dni policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego ciechanowskiej 
komendy zatrzymali 8 piratów drogowych, którzy przekroczyli 

dopuszczalną prędkość o ponad 50 km/h w obszarze zabudowa-
nym. Kierowcy stracili prawa jazdy, zostali ukarani mandatami 
karnymi oraz 10 punktami karnymi. 

6 grudnia – Powiatowy rzecznik Konsumentów Stanisław 
Wikliński spotkał się z grupą młodzieży w I Liceum Ogólno-
kształcącym w Ciechanowie. Miało ono charakter edukacji 
konsumenckiej, co należy m.in. do obowiązków rzecznika.  
Tematem spotkania był konsument i jego prawa. Omawiane 
były zagadnienia dotyczące zakupów bezpośrednich w lokalach 
przedsiębiorców, poza ich lokalami jak również na odległość 
(przez Internet, telefon, z katalogu). Rzecznik wiele miejsca po-
święcił procedurom odstąpienia od umowy, jak również dotyczą-
cym reklamacji towarów i usług. Młodzi konsumenci otrzymali 
stosowne druki reklamacji towaru, oświadczeń o odstąpieniu od 
umowy, wniosku o interwencję rzecznika oraz zostali pouczeni 
o zasadach ich sporządzania i wysyłania.

10 grudnia – W Ciechanowie odbyła się akcja MOTOMI-
KOŁAJKI. Motocykliści, skupieni w klubach motocyklowych, 
każdego roku odwiedzają dzieci z placówek, gdzie uśmiech 
jest szczególnie potrzebny. W tym roku z workami prezentów 
pojechali do wychowanków do Placówki Opiekuńczo – Wycho-
wawczej Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie (potocznie nazywanej 
domem dziecka) i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechano-
wie. Później dzielni Mikołajowie spotkali się z mieszkańcami na 
Placu Jana Pawła II.

BTW

Wydarzyło się:

Młodzież często zamawia różne towary i usługi za pomocą  
Interentu. Warto, żeby poznali swoje prawa konsumenckie
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Z pracy samorządu

Obradowali radni powiatu ciechanowskiego 
Radni przyjęli szereg uchwał, większość z nich dotyczyła zmian z budżecie powiatu oraz prze-

kształceń szkół zgodnie w reformą oświaty. Dwudziesta siódma sesja Rady Powiatu Ciechanow-
skiego V kadencji odbyła się 27 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie.

Ewa Mucha nowym członkiem Zarządu Powiatu
Jednym z ważniejszych punktów obrad był wybór członka 

Zarządu Powiatu. Wakat w pięcioosobowym Zarządzie powstał, 
gdy zasiadający z nim Łukasz Kapczyński został wybrany na sta-

nowisko burmistrza miasta 
i gminy Glinojeck. Jedyną 
kandydatką, zgłoszoną na tę 
funkcję przez szefa Zarządu 
Sławomira Morawskiego była 
Ewa Mucha – radna powia-
towa, zawodowa związana  
z firmą w Przasnyszu, spe-
cjalistka od prawa celnego.  
W tajnym głosowaniu poparło 
ją 18 radnych, dwoje radnych 
było przeciwnych.

Przekształcenia szkół
Zgodnie z przepisami wprowadzającymi ustawę prawo oświato-

we Rada Powiatu przekształciła:
• sześcioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w ramach Specjalne-

go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie w ośmio-
letnią Szkołę Podstawową Specjalną w ramach Specjalnego 
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Ciechanowie,

• dotychczasową Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 1 w ramach  
Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie  
w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Ciechanowie w ramach  
Zespołu Szkół Nr 1 im. Gen. Józefa Bema w Ciechanowie,

• Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 w ramach Zespołu Szkół  
Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie w Branżową Szkołę 
I Stopnia Nr 2 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Nr 2 im. 
Gen. Adama Mickiewicza w Ciechanowie,

• Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 3 w ramach Zespołu Szkół  
Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w Branżową Szkołę 
I Stopnia Nr 3 w Ciechanowie w ramach Zespołu Szkół Nr 3 im. 
Stanisława Staszica w Ciechanowie,

• Zasadniczą Szkołę Zawodową Specjalną w ramach Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie w Branżową 
Szkołę I Stopnia Specjalną w Ciechanowie w ramach Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Ciechanowie,

• Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w ramach Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie  
w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w ramach Spe-

cjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Ciechanowie,  
stanowiącą szkołę, o której mowa w art. 18 ust 1 pkt 2 lit. d usta-
wy prawo oświatowe,

• Szkołę Policealną w Ciechanowie w ramach Centrum Kształce-
nia Ustawicznego w Ciechanowie w Szkołę Policealną w ramach 
Centrum Kształcenia Ustawicznego, o której mowa w art. 18 ust. 
1 pkt 2 lit f ustawy – Prawo oświatowe.

Zmiany finansowe
Radni przyjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej  

Powiatu Ciechanowskiego i w budżecie Powiatu Ciechanowskiego 
na 2017 rok.

Zmiany w komisjach stałych Rady
Radni przyjęli zmiany w komisjach stałych Rady Powiatu. Adam 

Krzemiński zrezygnował z pracy w Komisji Rodziny, Pomocy Spo-
łecznej i Zdrowia, a Stanisław Kęsik zrezygnował z funkcji zastępcy 
przewodniczącego tej komisji, ale nadal będzie w niej pracował jako 
członek komisji. Radna Ewa Mucha zrezygnowała z pracy w Komi-
sji Rewizyjnej, a jej miejsce zajęła radna Grażyna Konstantynowicz.

Przyjęte programy
Radni uchwalili Powiatowy programu zapobiegania przestępczo-

ści oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli powiatu 
ciechanowskiego na lata 2017 – 2019, przyjęli Powiatowy Program 
Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022 i roczny pro-
gram współpracy powiatu ciechanowskiego z organizacjami poza-
rządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok oraz 
przyjęli zmiany Statutu Powiatu Ciechanowskiego.

Rozpatrzenie informacji
Radni wysłuchali i rozpatrzyli informacje: Powiatowego Inspek-

tora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie w sprawie kontroli 
przestrzegania prawa budowlanego w powiecie ciechanowskim  
w 2017 roku (sprawozdanie przedstawiła Anna Gutkowska – Po-
wiatowy Inspektor Nadzoru Budowalnego w Ciechanowie) i Wo-
jewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin z działalności Inspekcji 
na terenie powiatu ciechanowskiego w 2016 roku (przedstawił 
Wojciech Królikowski – kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony  
Roślin i Nasiennictwa oddział w Ciechanowie).

BTW

Ewa Mucha przyjmuje gratulacje od 
starosty S. Morawskiego
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Skargi i petycje
Radni rozpatrzyli:

- petycję Arkadiusza Kozyry w sprawie realizacji inwe-
stycji drogowych na terenie gminy Sońsk (uchwała przyje-
ta 19 głosami),

- skargę A.K. na działalność starosty siechanowskiego 
w przedmiocie niewystarczającego nadzoru nad działalno-
ścią Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Ciecha-
nowie (skarga, 15 głosami za, przy 4 wstrzymujących się 
została uznana za bezzasadną),

- wniosek A.K. o zobowiązanie starosty ciechanowskie-
go do wprowadzenia systemu kontroli nad realizacją wyda-
wanych decyzji administracyjnych z zakresu administracji 
architektoniczno –budowlanej. Rada Powiatu uznała, że nie 
ma właściwości do uznania skargi i przekazuje ją do Powia-
towego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie 
oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Budow-
lanego w Warszawie, według właściwości rozpatrywanych 
spraw (wniosek przyjęty 19 głosami).

Interpelacje i zapytania 
radnych dotyczyły:

– planów zagospodarowania lokalu czytelni Powiato-
wej Biblioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej w Ciecha-
nowie, po otwarciu nowej siedziby Biblioteki w budynku 
dawnego hotelu Polonia oraz dopuszczenia do wypowiedzi 
przez przewodniczącego Rady Powiatu przedstawicieli 
tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność przy 
DPS przy ul. Kruczej w Ciechanowie (radna Ewa Gładysz);

– problemu zanieczyszczenia powietrza w Ciechanowie 
w związku z prowadzeniem uchwały antysmogowej na Ma-
zowszu, zwiększenia częstotliwości posiedzeń Rady Powia-
tu, oraz podziękowań dla zastępcy prezydenta Ciechanowa 
Joanny Potockiej-Rak za rzetelne odpowiedzi na zgłoszone 
interpelacje, dotyczące spraw samorządu miasta Ciechano-
wa (radny Stanisław Kęsik).

Sprawa zabrania głosu przed-
stawicieli DPS przy ul. Kruczej

Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski  
poinformował, że w porządku obrad nie ma punktu doty-
czącego oceny pracy Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
Kruczej w Ciechanowie, a skarga rozpatrywana w porząd-
ku obrad przez radnych dotyczy innego zagadnienia (na 
działalność starosty ciechanowskiego) i może zostać roz-
patrzona bez udziału skarżącego.

Skargę rozpatrywała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu  
i wniosła o uznanie jej za bezzasadną.

Przewodniczący Z. Gutowski zarządził głosowanie  
w sprawie dopuszczenia przedstawicieli Komisji Zakła-
dowej DPS do głosu. Radni – 13 głosami zdecydowali, że 
wypowiedzi podczas sesji nie będzie. Czworo radnych 
głosowało za wypowiedzeniem się pracowników zakładu,  
a dwoje wstrzymało się od głosu.

Wolne wnioski i oświadczenia 
dotyczyły:

– wstrzymania przez wojewodę mazowieckiego wyko-
nania uchwały samorządu województwa mazowieckiego w 
sprawie ustalenia regionalnego systemu gospodarki odpa-
dami na Mazowszu, 

– oddania do użytku ulicy Sońskiej w Ciechanowie, któ-
ra - zdaniem radnego jest teraz jedną z ładniejszych dróg 
wjazdowych do miasta – niepokojącej wycinki drzew na 
Krubinie (radny Marcin Stryczyński); 

– podziękowań radnej Ewie Musze za pracę  
w Komisji Rewizyjnej (radny Łukasz Lewandowski); 

– niebezpiecznego zakrętu na drodze prowadzącej do 
oddziału psychiatrycznego w Grędzicach i prośby do kie-
rownika Powiatowego Zarządu Dróg o zabezpieczenie tego 
odcinka drogi i niebezpiecznych gałęzi drzew zwisających 
nad drogami (radna Agnieszka Bukowska); 

– negatywnej decyzji Woj. Zarządu Dróg w sprawie 
zmiany organizacji ruchu przy ul. 17 Stycznia, przy I LO w 
Ciechanowie (radny Adam Krzemiński); 

– podziękowania za wsparcie działań stowarzyszenia w 
związku z obchodami 20-lecia działalności Związku Litera-

tów na Mazowszu (rad-
ny Stanisław Kęsik).  

Obecny na sesji nad-
leśniczy nadleśnictwa 
Ciechanów Wojciech 
Kamiński poinformował, 
że wycinka drzew na 
Krubinie jest planowa-
na i dotyczy dojrzałych, 
ponadstuletnich drzew. 
Miejsce będzie ponow-
nie zalesione, ale drze-
wami liściastymi – lipą, 
jarzębiną, bukiem i dę-

bami, które już rosną na tym obszarze. 
Niebezpieczne gałęzie zwisające na drogami i wynika-

jące z tego niebezpieczeństwo dla przejeżdżających samo-
chodów są – zdaniem nadleśniczego - nie do przewidzenia. 
Gałęzie są jednak na bieżąco przeglądane – także z zarzą-
dami dróg i usuwane.

Informacja o pracy  
Starostwa w piątek  
22 grudnia

W dniu 22 grudnia 2017 r. (piątek)  Starostwo Powiatowe  
w Ciechanowie będzie nieczynne.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 23/2017 Starosty Cie-
chanowskiego z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustale-
nia dnia 22 grudnia 2017 r. dniem wolnym od pracy dla pra-
cowników Starostwa Powiatowego w Ciechanowie wydane 
na podstawie art.130 & 2 Kodeksu pracy.

Red.

Nadleśniczy Wojciech Kamiński uza-
sadnił wycinkę drzew na Krubinie
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Mama najpierw rozpakowała produkty spożywcze. Trzyletnia 
córeczka zachwyciła się zabawkami. Potem zaczęło się  przymie-
rzanie nowych kurtek, butów oraz innych ubranek. Przywieziona 
została też kuchnia gazowa, co najbardziej ucieszyło Mamę, gdyż 

stara kuchnia odmówiła już posłuszeństwa. Dzięki nowej będzie 
można przygotować posiłki.

Naszą paczką opiekowała się wolontariuszka Dominika Gą-
dek. Szefem rejonu akcji był pracownik Starostwa Karol Maki-
jonko, a zakupy wykonała rzeczniczka starosty Barbara Tokar-
ska-Wójciak.

W całym powiecie obdarowano 104 rodziny, w tym 33 rodzi-
ny w samym Ciechanowie. Do pomocy przy organizacji finału 
akcji  zgłosiło się około 50 wolontariuszy.

Zgodnie z prośbą Rodziny nie prezentujemy jej danych ani wizerunku.

Finał akcji Szlachetna Paczka w Szkole Podstawowej nr 5 w Ciechanowie z udziałem przedstawicieli samorządu powiatowego, miejskiego i wolontariuszy

„
„

Udział samorządowców w akcji pomocy potrzebującym

Szlachetna Paczka ze Starostwa trafiła do rodziny
Już po raz piąty pracownicy Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

w Ciechanowie oraz, po raz pierwszy – radni powiatu ciechanowskiego przygotowali „Szlachetną 
Paczkę”, która trafiła w ręce rodziny z naszego powiatu. Samotna matka, wychowująca córeczkę 
otrzymała na Święta Bożego Narodzenia żywność, słodycze, środki czystości, kosmetyki, ubrania 
zimowe oraz kuchnię gazową, dzięki której będzie mogła przygotowywać posiłki. 

W zbiórkę pieniędzy na zakup paczki włączyli się wszyscy pra-
cownicy Starostwa, PCPR, radni powiatowi oraz władze powiatu. 
Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem darczyńców, którzy 
uczestniczyli także w zakupie potrzebnych produktów.

Przekazanie daru odbyło się w dniu Finału Szlachetnej Paczki 
- 10 grudnia br. Do siedziby sztabu, który mieścił się w Szkole 
Podstawowej nr 5 w Ciechanowie, przybyło wielu ludzi dobrej 
woli, którzy postanowili pomóc potrzebującym rodzinom, wolon-
tariusze pomagający w dostarczaniu paczek i organizatorzy akcji.

Paczki ze strony pracowników samorządu powiatowego 
przekazał starosta ciechanowski Sławomir Morawski wraz  
z pracownikiem.

Po miłym spotkaniu z wolontariuszami i organizatorami  
w sztabie akcji, paczki pojechały do rodziny. 

To piaty udział pracowników urzędu powiatowego, radnych  
i pracowników powiatowej jednostki opieki społecznej  

w przygotowaniu Szlachetnej Paczki. Jestem przekonany,  
że nasza „samorządowa” rodzina włączy się w akcję  

w kolejnych latach – powiedział starosta Sławomir Morawski.

Barbara Tokarska-Wójciak
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Ulica Sońska w Ciechanowie jedną z najładniejszych 
dróg  w mieście i powiecie!

Droga ma większą szerokość, nową nawierzchnię, ścieżkę 
rowerową i nową zieleń. Łączy Rondo Solidarności z kąpieli-
skiem na Krubinie. W poniedziałek 27 listopada br. wykonaw-
ca robót Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów w Mińsku 
Mazowieckim przekazał drogę inwestorowi, czyli Powiatowe-
mu Zarządowi Dróg w Ciechanowie. Następnego dnia odno-
wioną ulicę wizytowali starosta ciechanowski Sławomir Moraw-
ski, prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński oraz kierownik 
Powiatowego Zarządu Dróg Józef Borkowski. Towarzyszyli im 
przedstawiciel wykonawcy Radosław Radomski i radny osiedla 
Krubin Wiesław Brzozowski.

Przebudowa ulicy, to kosztowane zadanie, które zostało wykona-
ne przez dwa samorządy: powiatowy i miejski. Ich szefowie, we wrze-
śniu 2015 roku podpisali porozumienie w sprawie podziału kosztów 
remontu po pięćdziesiąt procent. Ulica została przebudowana przy-
współudziale dotacji z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infra-
struktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 2 821 680 zł.

Wkład gminy miejskiej Ciechanów jako partnera wyniósł 
1 851 064 zł, a pozostałe koszty pokrył samorząd powiatowy. Doku-
mentację techniczną i wniosek o dofinansowanie przygotował Powia-
towy Zarząd Dróg, który czuwał też nad przebiegiem całego zadania 
drogowego.

Barbara Tokarska Wójciak

– Cieszę się, że mieszkańcy zyskują na 

współpracy między samorządami. Ulica 

Sońska była pierwszym takim przedsię-

wzięciem. W przyszłym roku czeka nas 

kolejna wspólna inwestycja, również  

z dofinansowaniem zewnętrznym, którą 

będzie przebudowa ul. Kwiatowej.  

W jeszcze większym składzie, z udziałem 

gminy Opinogóra Górna, planujemy 

przebudowę drogi z Ciechanowa do 

Opinogóry, przebiegającą przez miej-

scowość Kąty. Każde z tych zadań jest 

przemyślane, obejmuje chodniki, ścieżki 

rowerowe, niezbędną infrastrukturę – 

powiedział starosta Sławomir Morawski.

– Zakończyła się właśnie inwestycja, 

która należała do tych, teoretycznie 

niemożliwych. Wspólnie ze starostą 

udowodniliśmy, że można się poro-

zumieć. Na dowód tego, mamy teraz 

ładną drogę, która poprawia komfort 

i bezpieczeństwo kierowców, pieszych 

oraz rowerzystów. Poza tym niewąt-

pliwie wrażenia osób wjeżdżających 

do Ciechanowa od strony Sońska są 

nieporównywalnie lepsze niż dawniej 

– powiedział prezydent Ciechanowa 

Krzysztof Kosiński.

2,049 km 
ma przebudowana ulica 
Sońska w Ciechanowie

Odcinek drogi w okolicy kąpieliska na Krubinie - po remoncie

Wygląd ulicy przed remontem Prace remontowe w ulicy Sońskiej latem 2017 roku

Najważniejsza inwestycja drogowa 2017 roku w powiecie oddana do użytku
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6 489 640 zł 
kosztowała przebudowa  
drogi powiatowej – ulicy 
Sońskiej

Inwestycja poprawi ruch komunikacyjny w tym 
rejonie Ciechanowa, a jest on duży.  Droga  prowa-
dzi do zakładów pracy, do dużego osiedla domów 
jednorodzinnych, domu pomocy społecznej 
oraz do ogródków działkowych w Grędzicach  
i w Krubinie. Jest wylotową trasą do gminy Sońsk 
i do Warszawy przez Gąsocin - podkreśla Józef 
Borkowski kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 
w Ciechanowie„

„Samorządowcy, kierownik zarządu dróg powiatowych i wykonawca robót 
rozmawiają o zakończonej inwestycji

Inwestycja rozpoczęła się od wycinki drzew. W ich miejsce zostały posadzone 
nowe drzewa i krzewy

Scieżka rowerowa przy kąpielisku

W Ramach inwestycji wykonano:
•	 poszerzenie jezdni do 7 metrów
•	 nowe chodniki
•	 ścieżkę rowerową
•	 przebudowę 7 skrzyżowań 
•	 dwie zatoki autobusowe
•	 27 nowych miejsc postojowych
•	 80 zjazdów
•	 kanalizację deszczową
•	 okablowanie i infrastrukturę oświetleniową
•	 odtworzenie rowów przydrożnych    

Zjazd z ulicy w boczną drogęUlica Sońska w Ciechanowie już po remoncie
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Z wizytą w gminach powiatu

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców
Spotkanie dzielnicowego z seniorami z gminy 
Sońsk 
Tematem spotkania, które odbyło się 28 listopada 
2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sońsku, 
było bezpieczeństwo seniorów. Dzielnicowy - asp. szt. Mi-
chał Herner przestrzegał mieszkańców gminy przed oszu-
stami oraz wskazał zagrożenia najczęściej występujące  
w ruchu drogowym. 

Dzielnicowy radził, jak nie stać się ofiarą oszustwa oraz in-
nych przestępstw. Mówił również o bezpieczeństwie w ruchu 
drogowym i zachęcał do współpracy z dzielnicowym w ramach 
budowania lokalnego bezpieczeństwa. Każdy uczestnik otrzymał 
otrzymał jego wizytówkę z danymi  oraz telefonem kontaktowym. 
Michał Herner poinformował  o możliwości skorzystania z aplika-
cji „Moja Komenda”, dzięki której można zgłaszać niebezpieczne 
miejsca i sytuacje.  Seniorzy otrzymali ulotki informacyjne – tak, 
aby w razie wątpliwości jeszcze raz przeczytać ważne informacje 
i przekazać je innym seniorom. W celu poprawy bezpieczeństwa 
niechronieni uczestnicy ruchu drogowego otrzymali elementy 
odblaskowe, aby każdy był widoczny na drodze. 

BTW

Seniorzy zadawali wiele pytań, m.in. o to jak reagować, gdy ktoś obcy 

próbuje wtargnąć do domu seniora

Dzielnicowy T. Żebrowski odpowiedział na wszystkie pytania mieszkań-

ców, którzy wzięli udział w spotkaniu

Zwiedzanie Grodziska w Grudusku będzie atrakcją świątecznego 
spotkania działaczy kultury z powiatu ciechanowskiego

Dzielnicowy z gminy Opinogóra Górna mówił  
o bezpieczeństwie starszych ludzi  
Dzielnicowy sierż. szt. Tomasz Żebrowski spotkał się z se-
niorami swojej gminy w czwartek 30 listopada br. w Urzę-
dzie Gminy. Tematy spotkania dotyczyły bezpieczeństwa  
w ruchu drogowym oraz metod działania oszustów.  
W spotkaniu uczestniczył również wójt gminy Piotr Czyżyk. 

Na samym początku omówiony został temat bezpieczeństwa 
na drodze. Przedstawiono statystyki zdarzeń drogowych odno-
towanych w powiecie ciechanowskim oraz na terenie gminy 
Opinogóra Górna. Wskazano przyczyny tragicznych w skutkach 
zdarzeń drogowych oraz omówiono podstawowe zasady bezpie-
czeństwa z perspektywy niechronionego uczestnika ruchu dro-
gowego. Jak powiedział seniorom dzielnicowy - ważną kwestią 
dla ich bezpieczeństwa jest noszenie odblasków, które mogą 
uratować życie.

 Druga część wykładu poświęcona była zagrożeniom, na ja-
kie narażeni są starsi ludzie. Mówiono o włamaniach, kradzie-
żach i oszustwach. Przedstawiono metody działania sprawców 
oraz podano przykłady zdarzeń, gdzie mieszkańcy powiatu cie-
chanowskiego zostali oszukani. Seniorzy ze skupieniem wysłu-
chali wszystkich rad i wskazówek.

BTW

Działacze kultury spotkają się w Grudusku
W grudniu br. odbędzie się kolejne świąteczne spo-

tkanie kierowników gminnych ośrodków kultury, staro-
sty, wójtów i burmistrza z gmin z powiatu ciechanowskie-
go. Tym razem gospodarzem spotkania będzie wójt gminy 
Grudusk Jacek Oglęcki i dyrektor Gminnego Ośrodka 
Kultury Marek Szpakut.

W programie świątecznego spotkania zaplanowano zwie-
dzanie grodziska, które jest dumą Gruduska i całej gminy, 
koncert kolęd w wykonaniu zespołów wokalnych z Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku oraz wigilijny poczę-
stunek.

Spotkania świąteczne działaczy kultury mają krótką trady-
cję, ale wszystko wskazuje na to, że wejdą na stałe do kalenda-
rza wydarzeń kulturalnych powiatu. Pierwszy przedświątecz-
ny koncert odbył się rok temu w Ciechanowie, w Powiatowym 
Centrum Kultury i Sztuki.

 BTW
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W spotkaniu uczestniczyli: starosta ciechanowski Sławomir 
Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski, Anna Karaś - kie-
rownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ewa Sarnow-
ska - kierownik Ośrodka Wsparcia w Ciechanowie, Dariusz 
Marchlewski - dyrektor Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” 
w Ciechanowie, Jolanta Przybyłowska - dyrektor Domu Pomocy 
Społecznej w Ciechanowie przy ul. Kruczej i Beata Tyszkiewicz - 
dyrektor Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Socjalizacyjnej 
w Gołotczyźnie.

Święto ludzi pomagających potrzebującym

Spotkanie z okazji święta pracownika socjalnego
Starosta Sławomir Morawski i wicestarosta Andrzej Pawłowski spotkali się 21 listopada br.  

z dyrektorami powiatowych jednostek pomocy społecznej. Przy kawie i herbacie rozmawiali o bie-
żącej pracy instytucji. Okazją do tego był obchodzony w listopadzie Dzień Pracownika Socjalnego. 

„

„

Dzień Pracownika Socjalnego to polskie święto obcho-
dzone 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy spo-
łecznej z dnia 29 listopada 1990 (Art. 51.4.). Nowa ustawa 
z 2004 roku (z późn. zm.) podtrzymała zapis o święcie (Art. 
121.4.). Dzień 21 listopada upamiętnia spotkanie w miejsco-
wości Charzykowy w 1989 roku, w którym uczestniczyli Ja-
cek Kuroń, Joanna Staręga-Piasek oraz pracownicy pomocy 
społecznej szczebla wojewódzkiego.

Praca socjalna to szczególne zajęcie – wymaga nie tylko wiedzy  
i odpowiednich kwalifikacji zawodowych, ale przede wszystkim serca, 

empatii, życzliwości do pracy z drugim człowiekiem.  
Tylko dobrze przygotowany profesjonalista poradzi sobie z nowymi 

wyzwaniami w sposób elastyczny, dlatego podstawową cechą  
pracownika socjalnego jest aktywność oraz ciągłe dążenie  

do aktualizacji wiedzy i kompetencji. Dziękuję wszystkim którzy zdecydowali 
się w codziennej pracy zawodowej podjąć ten trud - powiedział  

do dyrektorów jednostek powiatowych starosta.

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pra-
cowników służb społecznych, w szczególności pracowników 
socjalnych. Jego świętowanie ma w Polsce wieloletnią tradycję.

Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz lokal-
nych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracowni-
cy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia. 21 listo-
pada każdego roku minister odpowiedzialny za resort pomocy 
społecznej wręcza specjalne nagrody za wybitne i nowatorskie 
działania w obszarze pracy socjalnej oraz pomocy społecznej.  
W innych krajach obchodzony jest Dzień Pracy Socjalnej.

BTW Wspólna fotografia władz powiatu z dyrektorami powiatowych jednostek 
pomocy społecznej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy będzie 
ośrodkiem rehabilitacji dziecięcej dla  całego powiatu

Stosowne porozumienie dotyczące realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilita-
cyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu ciechanowskiego podpisali  28 listopada 2017 r. starosta 
ciechanowski i minister edukacji narodowej. Realizatorem tego zadania będzie Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie.

Celem wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-
-opiekuńczego będzie zapewnienie rodzinie dziecka, u którego 
występują wady rozwojowe, rzetelnej informacji dotyczącej sta-
nu dziecka, możliwości leczenia i wspierania rozwoju, a także-
pomocy psychologicznej. Szczególnie istotne będzie wsparcie 
psychologiczne, które ma pomóc rodzinie poradzić sobie z sytu-
acją kryzysową spowodowaną informacją o wadzie rozwojowej 

dziecka, a także jak najwcześniejsze podjęcie wspomagania roz-
woju dziecka. Ważne będzie także wsparcie rodziny w realizacji 
procesu terapeutycznego. Podjęcie działań stymulujących dziec-
ko we wczesnym etapie jego rozwoju ma bezpośredni wpływ na 
osiągnięcie większej niezależności, samodzielności i lepszej ja-
kości życia w okresie dorosłości.

Zadanie jest w całości finansowane z budżetu państwa.
BTW
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Uruchomiony 13 listopada br. nowy 
moduł informatyczny w ramach sys-
temu Centralnej Ewidencji Pojazdów  
i Kierowców 2.0. miał w znacznym stopniu 
podnieść jakość realizacji zadań związa-
nych z dopuszczaniem pojazdów do ru-
chu. Po kilku tygodniach funkcjonowania 
systemu można stwierdzić, że cel ten nie 
został zrealizowany. Jego uruchomienie 
doprowadziło wydziały komunikacji po-

szczególnych starostw powiatowych, tak-
że Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 
oraz urzędów miast na prawach powiatu 
na skraj wydolności.

Wdrożenie systemu doprowadziło  
w skali kraju do spadku liczby realizowa-
nych działań o 30%.

Tylko w jednym tygodniu, oznaczało 
to, w porównaniu ze średniotygodniowym 
wynikiem z poprzedniego okresu, około 
20 tysięcy niezałatwionych spraw.

Systemy teleinformatyczne mają  
w założeniu ułatwiać pracę, jednak pod-
czas wdrażania systemu CEPiK urzędni-
cy byli zmuszeni np. wprowadzać ręcznie 
wiele danych w związku z wadliwością pro-
cesu migracji baz danych systemu CEPiK 
1.0. Inne procedury wymagały znacznie 
większego nakładu pracy, w szczególno-
ści powtarzania niektórych kroków obsłu-

Problemy z CEPiK także w Ciechanowie

 Część działań została zrealizowana niezgodnie z pierwotnymi oczekiwaniami mieszkańców. 
Wiele procesów udało się zrealizować tylko i wyłącznie dzięki zaangażowaniu  

i zwiększonemu nakładowi pracy ze strony poszczególnych pracowników – czytamy  
w liście otwartym skierowanym przez Ludwika Węgrzyna – prezesa Związku Powiatów 

Polskich do minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej
„

„
gi systemu. Dodatkowo, część dowodów 
rejestracyjnych zamówionych w pierw-
szych dniach działania systemu zostało 
wykonanych z błędami, co uniemożliwiło 
ich wydanie. Dowody te zostały zwrócone 
do Państwowej Wytwórni Papierów War-
tościowych. 

Nałożyła się na to frustracja ze strony 
obywateli. O ile na początku emocje wy-
nikające z niemożliwości realizacji przez 

Jedną z najważniejszych zmian  
w systemie CEPiK jest kwestia płatności 
za badanie techniczne dopuszczające 
pojazd do ruchu. Za test trzeba zapłacić 
przed, a nie po jego przeprowadzeniu. 
Ma to ukrócić tzw. turystykę badań tech-
nicznych, w ramach której kierowcy, nie 
uzyskawszy pozytywnego wyniku bada-
nia technicznego, przenosili się do innej 
stacji badań technicznych.

W nowych rozwiązaniach doprecy-
zowano i zwiększono zakres danych 
wprowadzanych do Centralnej Ewidencji 
Pojazdów i Kierowców. Zdecydowano, 
że do CEPiK będą trafiać informacje  
o zabezpieczeniach na pojeździe, w tym 
jego zajęciu przez organ egzekucyjny 
czy o zabezpieczeniu majątkowym. Takie 

informacje są szczególnie istotne dla poten-
cjalnych nabywców pojazdów używanych.

Nowelizowane przepisy zakładają też, 
że obok zakładów ubezpieczeń także Ubez-
pieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) 
będzie zobowiązany do przekazywania  
do CEPiK informacji o szkodach istotnych, 
do jakich doszło w aucie podczas wypadku – 
w przypadku pojazdów nieubezpieczonych.

W nowych regulacjach przewidziano 
również możliwość zatrzymywania przez 
Straż Graniczną dowodów rejestracyjnych 
pojazdów i pozwoleń czasowych na prowa-
dzenie auta. W rezultacie Straż Gr. będzie 
przekazywać do CEPiK informacje o zatrzy-
manych dowodach rejestracyjnych oraz po-
zwoleniach czasowych.

Sukcesy szkół powiatowych

„Krasiniak” mistrzem nowoczesnej edukacji!
Prestiżowy tytuł nadała szkole kapitu-

ła konkursu LAUR Mistrza Nowoczesnej 
Edukacji - Innowacyjna Szkoła 2017/2018, 
podczas podczas II Europejskiego Forum 
Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji 

w Kielcach. Nagrodę,  24 listopada 2017 r.  
odebrał informatyk Mariusz Długoszew-
ski, W kategorii gimnazjum lub liceum  
I Liceum Ogólnokształcące znalazło się  
w gronie 23 szkół z całej Polski, jakie zo-

stały nominowane do nagrody. Podczas 
uroczystej gali okazało się, iż Kapituła 
Konkursu uhonorowała liceum z Ciecha-
nowa główną nagrodą i pierwszym miej-
scem w województwie.                cd. str. 11

BTW

Pracownicy Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa w Ciechanowie podczas obsługi klientów

wydziały komunikacji oczekiwań klientów 
udawało się uspokoić, to kilka dni później 
było to coraz trudniejsze. To na urzędni-
kach, jako osobach mających bezpośredni 
kontakt z obywatelami, skupiło się nieza-
dowolenie klientów. 

Na szczęście, po kilku tygodniach sytu-
acja się uspokoiła, a system zaczyna powo-
li funkcjonować lepiej. 

Barbara Tokarska-Wójciak
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Jubileusz  20-lecia Związku Literatów na Mazowszu

Już sama nominacja była dla nas ogromnym 
sukcesem. Szkoły które przeszły przez etap eliminacji 
i dotarły do finału konkursu wyróżniają się nie tylko 

stosowaniem nowoczesnych i skutecznych form  
w procesie edukacji, ale również starają się, aby 

szkoła była miejscem przyjaznym dla ucznia, 
pozwalała na rozwijanie zainteresowań i pasji, 

była otwarta na dokonujące się zmiany, ale 
jednocześnie dbała o swoją tradycję i zajmowane 

miejsce – powiedziała Samorządowcowi Marzanna 
Zmysłowska – dyrektor I LO.

W trzyetapowym konkursie, Komisja 
pod przewodnictwem profesora UJK dr 
hab. Sławomira Kozieja, oceniła m.in: 
otwartość na wykorzystywanie nowych 
narzędzi pracy, wykorzystywanie inno-
wacyjnych metod kształcenia (tzn. wy-
kraczających poza przyjęte standardy) 
stopień wykorzystywania platform e-ad-
ministracyjnych, systemów zarządzania 

„

„

procesem edukacji, liczbę nauczycieli  
wyróżnionych za innowacyjność w róż-
nych konkursach i projektach w ciągu 
ostatnich 3 lat, ilość uczniów lub ze-
społów uczniowskich nagrodzonych za 
innowacyjne projekty naukowe, tech-
niczne, edukacyjne, kulturalne lub arty-
styczne w ciągu ostatnich 3 lat), itp.  

Uroczysta gala, podczas której świętowano Jubileusz odbyła się 25 listopada 2017 r., w Kawiar-
ni Artystycznej PCKiSz. Były gratulacje, życzenia, kwiaty i urodzinowy tort. Wieczór umiliła artystka  
z Krakowa Anna Lamers, która wprowadziła wszystkich w nastrojowy jesienny klimat.

Zarys historii i działalności ZLM przed-
stawiła prezes – dr Teresa Kaczorowska. 
Była ona przeplatana koncertem pieśniar-
ki Marii Lamers z Krakowa – poetki, 
kompozytorki i malarki, wykładowczyni 
krakowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Roz-
rywkowej.

Na Jubileusz 20-lecia Związek Lite-
ratów na Mazowszu wydał dwie książki: 
„Serce Jaskółki” Jadwigi Wichrackiej-Su-
miły oraz pracę zbiorową „Druga Deka-
da”. Jest to przekrojowa publikacja, która 
przybliża historię oraz 20-letnią działal-
ność Związku Literatów na Mazowszu  
z siedzibą w Ciechanowie. Publikację za-
myka ciekawy reportaż Krzysztofa Mar-
twickiego z podróży literackiej członków 
na Żmudź (śladami „Potopu” H. Sienkie-
wicza, Cz. Miłosza, K. Makuszyńskie-

go, A. Mickiewicza), jaką literaci odbyli  
w październiku 2017 roku. Książka liczy 
ponad 250 stron, jest pięknie edytorsko 
wydana. Została przygotowana przez ko-
legium redakcyjne pod kierownictwem  
T. Kaczorowskiej, w składzie: redaktor 
techniczno-graficzny -– Wanda Mierze-
jewska, korekta – Alina Zielińska, druk 
– firma Sprint w Ciechanowie. Można ją 
nabyć w siedzibie stowarzyszenia.

Literaci w dniu swojego święta otrzy-
mali – na ręce prezes ZLM Teresy Kaczo-
rowskiej – wiele życzeń, listów gratulacyj-
nych, prezentów i pochwał, w tym ważny 
Medal PRO MASOVIA od Marszałka Woj. 
Mazowieckiego Adama Struzika. Nato-
miast Teresa Kaczorowska otrzymała  
Nagrodę Literacką im. Klemensa Janic-
kiego („za bogatą twórczość literacką”).

Po częściach oficjalnej i artystycznej 
wszyscy goście zostali zaproszeni na jubi-
leuszowy tort i lampkę szampana. 

BTW

Foto: J. Lipski, PCKiSz

Do Ciechanowa, na Jubileusz ZLM przyjechało wielu gości - pisarzy: Irena Duchowska – poetka, animatorka kultury polskiej z Kiejdan, Litwa; Lam Quang 
My – Wietnam; Piotr Zemanek – Bielsko-Biała; dr Elżbieta Juszczak – Koszalin; prof. Dariusz Lebioda – Bydgoszcz; Anna Alina Cybulska; Hanna Karp – War-
szawa; Małgorzata Piekarska – Warszawa; Janusz Termer – Warszawa, Kazimierz Świegocki – Warszawa; Bogusław Falicki – Warszawa; Daniel Ratz – Płock; 
ludzie pióra z regionu: z Ciechanowa, Płońska, Przasnysza, Mławy, Działdowa i całego płn. Mazowsza; przedstawiciele władz: wicestarosta Andrzej Pawłowski 
i członek Zarządu Powiatu Włodzimierz Fetliński, poseł Robert Kołakowski,  wiceprzewodnicząca Sejmiku woj. mazowieckiego Wiesława Krawczyk, wiceprze-
wodnicząca Rady Miasta Ciechanowa Elżbieta Latko; przedstawiciele instytucji powiatowych, szczególnie współpracujących z PCKiSz: szkół, bibliotek, ośrod-
ków pomocy; przedstawiciele okolicznych miast, z którymi współpracuje ZLM: dyrektor MBP im. H. Sienkiewicza w Płońsku - Bożena Kaliściak, artysta Sła-
womir Zembrzuski, dyr. Maria Kowalska ze Starostwa Powiatowego oraz Krzysztof Gadomski - dyr. MDK w Przasnyszu; proboszcz parafii św. Piotra Apostoła,  
ks. Eugeniusz Graczyk; liczni przedstawiciele kultury, w tym poprzedni dyrektorzy PCKiSz im. M. Konopnickiej w Ciechanowie: Bożenna Śliwczak-Galanciak, 
Leonard Sobieraj (obecnie dyrektor Muzeum Mazowieckiego w Płocku) i Stanisław Kęsik (poeta, skarbnik ZLM); muzealnicy, z którymi ZLM współpracuje: 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze (Agnieszka Wichrowska), Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie (Marek Piotrowski), Muzeum Pozytywizmu  
w Gołotczyźnie (Jarosław Wałaszyk), Muzeum Historyczne w Przasnyszu (Piotr Kaszubowski); organizacje pozarządowe, na czele z Towarzystwem Miłośników 
Ziemi Ciechanowskiej i prezesami: Eugeniuszem Sadowskim i Bernardem Grzankowskim. Nie mogło zabraknąć przyjaciela ciechanowskiej kultury Honorowej 
Obywatelki Miasta Ciechanów – prof. Bibiany Mossakowskiej z Warszawy.

Jubileuszowa fotografia Zarządu ZLnM  
i pieśniarki z Krakowa



Spektakl teatralno-taneczny „Kopciuszek.pl”
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
10 grudnia 2017 r.

Wieczór poezji poświęcony był zmarłym ludziom kultury

Foto: Studio „Alicja” 

Spektakl teatralno-taneczny „Kopciuszek.pl” zaprezentowali artyści z: Teatru Dziecięcego „Klapsik”, Zespołu Tańca 
Nowoczesnego „FUNNY” oraz Teatru Tańca „FAKT”. Premiera,  na scenie powiatowej jednostki kultury odbyła się w 
niedzielne południe 10 grudnia br., a prezentacje dla szkół i przedszkoli 12 grudnia. To barwne widowisko dla dzieci 
i młodzieży opowiada o przygodach współczesnego Kopciuszka, w tej roli Olga Boniakowska. W roli Księcia zobaczy-
liśmy Jakuba Jeskie. Scenariusz do przedstawienia napisała Iwona Rzeplińska – nauczycielka ze Szkoły Podstawowej 
STO w Ciechanowie.  Reżyserią zajęła się Edyta Bojkowska–Kolak, a choreografią – Jolanta Szlagowska.

BTW

Mikołajkowy prezent dla dzieci i młodzieży


