
sowych. Dodatkowo drogowcy prze-
budują skrzyżowanie z ulicą Wesołą 
oraz uporządkują zieleń przydrożną. 
Droga zostanie odwodniona kanali-
zacją deszczową na odcinku o długo-
ści 0, 655 km i rowami przydrożnymi 
o długości 15 m. Pobudowane będzie 
też nowe oświetlenie uliczne.

Ostateczna lista rankingowa rzą-
dowego programu przebudowy dróg 
będzie ogłoszona do 30 listopada br. 
Do 31 grudnia wojewoda mazowiecki 
ogłosi listę wniosków zakwalifikowa-
nych do dofinansowania.

BTW
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Drogi lokalne w 2018 roku

Powiat ciechanowski przebuduje  
ulicę Kwiatową w Ciechanowie

Powiat ciechanowski znalazł 
się na 10 miejscu listy rankingowej 
(w kategorii drogi powiatowe po-
zytywnie oceniono tylko 34 wnio-
ski). Zadanie dotyczy ciągu drogi 
nr 1240W Ciechanów-Modła-Nie-
dzbórz-Drogiszka-Dalnia, ale od-
cinka 0,67 km ulicy Kwiatowej 
od strony ronda na pętli miejskiej  
w kierunku Gąsek. Koszt przebudo-
wy Powiatowy Zarząd Dróg wstęp-
nie określił na 3 195 316,19 zł. Dofi-
nansowanie wyniesie 1 597 658,09 
zł. Drugie tyle dołoży samorząd 
powiatowy i miasto Ciechanów, 
które jest partnerem 
inwestycji. Porozu-
mienie o wspólnym 
wykonaniu remontu 
drogi podpisali: staro-
sta ciechanowski Sła-
womir Morawski i pre-
zydenta Ciechanowa 
Krzysztof Kosiński. 

Rozbudowa drogi 
obejmie: poszerzenie 
jezdni do 6 m, wy-
konanie 65 zjazdów 
do nieruchomości, 
budowę 0,708 km 
chodników, dwukie-
runkowej ścieżki rowe-
rowej po jednej stronie,  
2 przystanków autobu-

Mapa przedstawia przebudowane drogi powiatowe  
(bordowa linia) oraz drogi gminne, wojewódzkie  
i krajowe położone na terenie powiatu

Zmiany personalne

Dyrektor  
Poradni  
powołana 

Zarząd Powiatu Ciechanowskie-
go, działając w porozumieniu z Ma-
zowieckim Kuratorem Oświaty i po 
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicz-
nej Poradni, w dniu 2 listopada 2017 
roku powierzył dr Monice Zarembie 
– Łepkowskiej stanowisko dyrektora 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Ciechanowie. Starosta powołał 
dyrektorkę na okres od 1 listopada 
2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Red.

Wniosek samorządu powiatowego, wniosek zgłoszony do rządowego programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 został dobrze oceniony 
przez komisję i otrzyma dofinansowanie do przebudowy ulicy Kwiatowej w Ciechanowie. Jest 
to fragment drogi powiatowej, położonej na terenie miasta. Inwestycję wesprze finansowo sa-
morząd Ciechanowa. Jej koszt to ponad 3 mln zł. 

Przy ocenie wniosków pod uwagę były brane następujące kryteria:
• podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• rozwój spójnej sieci dróg publicznych,
• poprawa dostępności komunikacyjnej,
• poziom dochodów własnych wnioskodawcy,
• kontynuacja zadania,
• zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku drogowego.

M. Zaremba-Łebkowska poprowadzi 
Poradnię przez najbliższe 5 lat
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20 października - W Galerii im. B. Biegasa odbył się wer-
nisaż malarstwa „Przemyślane piękno” Witolda Stefana Zacze-
niuka. Artysta urodził się w Sankt Petersburgu, zmarł w 1999 r. 
w Warszawie. Był malarzem, rysownikiem, plastykiem, urodzo-
nym w rodzinie arystokratycznej, prześladowanej przez władze 
radzieckie. Jego prace znajdują się w prywatnych kolekcjach we 
Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i USA. Wernisaż uświetniły 
swoim występem uczennice PSM I stopnia im. St. Moniuszki  
w Ciechanowie, pod kierownictwem Adama Sychowskiego.

31 października – W Państwowej Szkole Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w Ciechanowie uczniowie i pedagodzy 
wykonali koncert z okazji  Międzynarodowego Dnia Muzyki. 
Wystąpił też chór Sine Nomine pod batutą dyrektor szkoły Jo-
anny Makijonko.  Otwarte koncerty absolwentów i nauczycieli 
ciechanowskiej szkoły muzycznej sięgają końca lat 90. Pomy-
słodawcą takiej formy artystycznej był jej ówczesny dyrektor 
Stanisław Kujawa. Przez lata szkoła muzyczna w Ciechanowie 
wykształciła wielu uczniów, którzy koncertują, akompaniują, 
grają w orkiestrach lub zespołach kameralnych.

31 października – Zakład Ubezpieczeń Społecznych po-
informował, że z pierwszym dniem nowego 2018 roku firmy, 
przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudniające się będą opłacać 
wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidual-
ny numer rachunku składkowego. Informację  o numerze tego 
rachunku płatnik składek otrzyma z ZUS listem poleconym  
w czwartym kwartale 2017 r. Dotychczasowe rachunki będą za-
mknięte.

3 listopada – W Kawiarni Artystycznej PCKiSz odbył się 
koncert „Niemen & Riedel wiecznie żywi”. Najbardziej znane 
utwory nieżyjących artystów wykonali uczestnicy programu 
„The Voice of Poland”. Jednym z piosenkarzy był ciechano-
wianin Łukasz Juszkiewicz. Oprawę muzyczną zapewnił zespół 
YUSH. Koncert był wydarzeniem artystycznym w Ciechanowie, 
a sala Kawiarni  Artystycznej wypełniona była po brzegi. 

6 listopada – Policja podsumowała działania „Znicz 2017”. 
Kontrole trwały od piątku 27 października do niedzieli 5 listopada 
br. Działania ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego. Na drogach powiatu ciechanow-
skiego doszło wtedy do 7 zdarzeń drogowych, nikt nie zginął, nie 

było też osób rannych. 
Policjanci zatrzymali 
2 nietrzeźwych kie-
rowców samochodów 
oraz 3 nietrzeźwych 
rowerzystów. Za wy-
kroczenia popełnione 
na drogach policjanci 
ukarali mandatami 96 
kierowców. Dwóch 

kierowców straciło prawo jazdy za przekroczenie dozwolonej 
prędkości o ponad 50 km/h. Dodatkowo zatrzymali 10 dowodów 
rejestracyjnych z powodu niesprawności samochodów.

18 listopada – W Kawiarni Artystycznej PCKiSz zagrały 
zespoły bluesowe. Tradycyjnie w listopadzie odbywają się Cie-
chanowskie Spotkania z Bluesem – jedna z najstarszych imprez 
bluesowych w Polsce. W tegorocznej XXXVI edycji udział wzię-
li: VANESA HARBEK – z Argentyny, WHY DUCKY? Z Cie-
chanowa (zespół obchodzi jubileusz 15-lecia istnienia), ADAM 
BARTOŚ BAND z Lublina i ATLE BLUES BAND – historyczna 
ciechanowska formacja, której początki sięgają roku 1967. 

BTW

Wydarzyło się:

Teresa Kaczorowska zorganizowała wystawę dzięki współpracy  
z kolekcjonerem sztuki Romanem Gniewaszewskim z Warszawy,  
z którego zbiorów pochodzą prace artysty

£ukasz Juszkieiwcz z przyjaciółmi wykonał piosenki Cz. Niemena  
i R. Riedla

Policjanci podczas akcji drogowych spraw-
dzali m.in. stan techniczny pojazdów

Grupa  Why Ducky na scenie w Kawiarni Artystycznej



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www.ciechanow.powiat.pl

Bezpieczeństwo 

Debatowali o bezpieczeństwie w powiecie 
ciechanowskim

Każdy obywatel może mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa w swojej miejscowości. Wynika to  
z dyskusji, która 24 października br. odbyła się w auli PWSZ, przy ul. Wojska Polskiego w Cie-
chanowie. Takie spotkania organizowane są co roku. Dotyczą mieszkańców miasta Ciechanowa  
i powiatu ciechanowskiego, i to właśnie mieszkańcy zostali zaproszeni do rozmowy. 

Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ciecha-
nowie – insp. Grzegorz Grabowski, który przedstawił statystyki 
nt. stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego 
z uwzględnieniem 7 kategorii przestępstw. Omówił zasady za-
pobiegania przemocy w rodzinie, jak również bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego oraz seniorów. Omówił też 
strukturę jednostki Policji, zaznaczając rolę dzielnicowego w jej 
funkcjonowaniu.

Na debacie nie zabrakło: przedstawicieli władz samorządo-
wych, wymiaru sprawiedliwości, służb i inspekcji. Obecni byli: 
starosta ciechanowski Sławomir Morawski, poseł na Sejm RP 
Marek Jakubiak, kierownik delegatury w Ciechanowie Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego Krzysztof Bieńkowski oraz 
zastępca prezydenta miasta Ciechanów Anna Żebrowska.

BTW
Radna powiatowa Ewa Gładysz mówi o bezdomnych mężczyznach, 
przesiadujących przy pomniku św. Piotra w Ciechanowie

Zgłoszone problemy będą rozwiązywali ciechanowscy policjanci

Podczas debaty rzeczniczka Policji komisarz Jolanta Bym 
omówiła Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy  
z nas pod adresem https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/
KMZBPublic.html może nanosić na mapę miejsca, gdzie jest 
niebezpiecznie. Uczestnicy debaty zgłosili wnioski dotyczące 
bezpieczeństwa w mieście i w powiecie. Poruszono problem 

m.in. osób bezdomnych, bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
oraz funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa. Sformułowano konkretne wnioski, które będą reali-
zowane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji  
w Ciechanowie.
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Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie, 26 listopada 2017 r. był organizatorem spotkania przed-
stawicieli oświaty z pracodawcami i instytucjami współpracującymi ze szkołą. W gronie blisko  
40 zaproszonych gości, rozmawiano o przyszłości szkolnictwa zawodowego w szkołach powiatowych.

Oświata 

O przyszłości szkół zawodowych na debacie  
w „dwójce”

Ważnym punktem programu był panel dyskusyjny, który 
poprowadziła nauczycielka ekonomicznych przedmiotów zawo-
dowych Monika Łebkowska. Do udziału w dyskusji zostali za-
proszeni przedstawiciele organu prowadzącego szkołę -– wice-
starosta Andrzej Pawłowski, dyrektor szkoły, gospodarz debaty 
-  Tomasz Gumulak, a także przedstawiciele pracodawców: Ste-
fan Chrzanowski z przedsiębiorstwa „Cedrob” SA i Rafał Kilian 
z przedsiębiorstwa Norcospectra Industries. 

Pierwsze pytanie skierowane zostało do pracodawców, któ-
rych poproszono o wypowiedź na temat, jakich absolwentów 
oczekuje obecny rynek pracy. Rafał Kilian dzieląc się doświad-
czeniem ze swojej firmy i nawiązując do wykładu Małgorzaty 
Piechny z Wojewódzkiego Urzędu Pracy powiedział, że w jego 
przedsiębiorstwie wykonywane są nawet profile osobowościowe 
klientów, aby lepiej odpowiedzieć na ich potrzeby a także profi-
le pracowników, którzy dzięki swoim cechom charakteru będą 

najlepiej współpracować z określonymi kontrahentami. Stefan 
Chrzanowski podkreślając wagę umiejętności interpersonalnych 
pracowników, stwierdził, iż sama szkoła nie jest w stanie przygo-
tować uczniów do technicznego wykonywania prac z użyciem 
bardzo drogich maszyn i zaawansowanych technologii. I właśnie 
w tym zakresie widzi wspieranie szkół przez zakłady pracy.

Drugie pytanie skierowane było do wszystkich dyskutan-
tów i było próbą o zdefiniowanie, w jaki sposób szkoła powinna 

przygotować uczniów do wymagań rynku pracy. Przedstawi-
ciele oświaty byli zgodni co do faktu, że niekorzystna polityka 
oświatowa lat 90-tych spowodowała w znacznym stopniu znisz-
czenie bazy, warsztatów szkoleniowych, a jej konsekwencją jest 
obniżenie wartości szkolnictwa zawodowego w opinii społecznej 
i brak nowoczesnej bazy techniczno-dydaktycznej, którą trud-
no odbudować. Wicestarosta A. Pawłowski zaznaczył też rolę 
funduszy unijnych w odbudowywaniu i unowocześnianiu bazy 

szkolnictwa zawodowego w szkołach prowadzo-
nych przez powiat.

W trzecim zagadnieniu (podsumowującym),  
pracodawcy mieli określić swoje oczekiwania 
wobec systemu kształcenia, a przedstawicie-
le oświaty oczekiwania wobec pracodawców. 
Wnioski jednoznacznie wskazały na koniecz-
ność wspierania szkoły i systemu kształcenia 
przez przedsiębiorstwa. Wspólnie ustalono, że 
współpraca to nie tylko dobra organizacja prak-
tyk zawodowych, ale też wymiana myśli, spotka-
nia z uczniami i nauczycielami zawodu, lekcje 
dydaktyczne na terenie zakładów, itp.

Spotkanie odbyło się w bardzo miłej at-
mosferze. Po zakończeniu części oficjalnej, 
w czasie lunchu, który został przygotowany 
przez uczniów technikum gastronomicznego, 
uczestnicy konferencji mieli okazję do wymiany 
kontaktów, prowadzenia dalszej dyskusji, a na-
uczyciele zawodu do bliższego poznania przed-
siębiorców branżowych.

Barbara Tokarska-Wójciak

Środowiska pracodawców reprezentowali właściciele różnych firm i zakładów pracy

Przedsiębiorcy zgodnie stwierdzili, że oprócz dobrego wykonywa-
nia pracy w swoim zawodzie, u pracowników ceni się umiejętno-
ści interpersonalne, pracy zespołowej, zaangażowanie i ogólnie  
mówiąc – chęć do pracy

„
„
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Witając gości, dyrektor ZS  
nr 2 Tomasz Gumulak zaznaczył, 
że konferencja została zorgani-
zowana w oparciu o grant przy-
znany Technikum nr 2 w ramach 
konkursu „Wspieramy rozwój”, 
organizowanego przez Cedrob 
S.A. Wykład wprowadzający nt. 
Planowania kariery edukacyjno-
-zawodowej w obecnych realiach 
rynku pracy wygłosiła Małgorza-
ta Piechna, doradca zawodowy,  
z Wojewódzkiego Urzędu Pracy 
w Ciechanowie.

Przedsiębiorcy mówili o swoich oczekiwaniach wobec przyszłych pracowników

W debacie uczestniczyli: wicestarosta  Andrzej Pawłowski, Jacek Zawiśliński – zastępca dyrektora Delegatury Kurato-
rium Oświaty w Ciechanowie, Wiesława Cichocka – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie, Jakub Gwoździk  
i Małgorzata Piechna – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Ciechanowie,  Wiesława Petrykowska – Inspektorat ZUS 
w Ciechanowie, Wioletta Kowalska – Urząd Statystyczny w Ciechanowie, Bożena Podleńska – PCK Oddział Rejonowy w Cie-
chanowie, Krystyna Ślubowska i Piotr Kaczmarczyk – Zespół Szkół nr 1, Sławomir Kubiński i Aleksandra Leszczyńska – Zespół 
Szkół Technicznych, Wiesława Pełka – Centrum Kształcenia Ustawicznego, Stefan Chrzanowski wraz z 4 pracownikami z działu 
marketingu – Cedrob S.A., Rafał Kilian – Norcospectra, Aldona Olszewska – Biuro Rachunkowe A-Consulting, Anna Piątkowska 
– Biuro Rachunkowo-Usługowe Bilans Bis, Adam Haracz – DHL, Agata Olszewska – Biuro podróży PTTK, Bożenna Karwowska 
– Hotel Olimpijski, Elżbieta Boniewska-Świszcz – Restauracja Tawerna Zorba, Agnieszka Klimczak – Usługi Gastronomiczne 
Utel-Klim oraz przedstawiciel Urzędu Gminy w Sońsku i inni przedstawiciele firm jednoosobowych. 

Przedstawiciel samorządu powiatowego, dyrektorzy szkół zawodowych oraz innych placówek 
edukacyjnych także mówili o swoich oczekiwaniach wobec pracodawców
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Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki  
w Ciechanowie

W Kawiarni Artystycznej, odbył się Koncert „Harcerskie Nuty 
Niepodległości” w wykonaniu Zespołu wokalno-instrumentalnego 
„Żywioły Art”. W koncercie zabrzmiały znane utwory z czasów do-
chodzenia Polski do niepodległości w 1918 r. oraz utwory muzyczne, 
które powstały w późniejszym okresie, inspirowane duchem niepod-
ległościowym początku stulecia. Tłem koncertu było przybliżenie hi-
storii udziału harcerzy w walkach o niepodległość. Zespół oprawił ją 
muzycznie folkiem, jazzem, 
rockiem, a także klimatem 
poezji śpiewanej. Autorami 
klimatycznych interpretacji 
byli muzycy zespołu „Ży-
wioły Art” w składzie: Piotr 
Rzeczkowski (gitara aku-
styczna), Jan Lipski (gitara 
elektryczna), Jan Gajewski 
(bas), Maciej Ostromecki 
(perkusja ) oraz zaproszeni 
przez nich goście.

Plac Jana Pawła II
Dzień 10 listopada zakończył się piknikiem zorganizowanym 

przez COEK STUDIO wraz z „Militarnym Ciechanowem” i klubem 
motocyklowym „Ole Karter”. 
Przed ratuszem pokazywane 
były motocykle, pojazdy mi-
litarne, uczestnicy śpiewali 
pieśni patriotyczne. Na wszyst-
kich czekała kuchnia polowa, 
gdzie można było poczęsto-
wać się wojskową grochówką. 
Organizatorzy rozdawali białe  
i czerwone kartoniki, po czym 
wszyscy ustawili się w taki spo-
sób, aby utworzyć polską flagę.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości 
Uroczyste świętowanie odbyło się w Ciechanowie i w gminach powiatu. Apele, akademie, koncerty, msze 

święte za Ojczyznę złożyły się na uczczenie 99. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

10 listopada
Ciechanów
Muzeum Szlachty Mazowieckiej

Prelekcja ”Naczelnik. W przeddzień 150. rocznicy urodzin Józefa 
Piłsudskiego” dr. Marka Piotra Deszczyńskiego i koncert patriotycz-
ny ” Bo wolność krzyżami się mierzy…” w wykonaniu uczniów I LO 
im. Z. Krasińskiego w Muzeum Szlachty Mazowieckiej, zainauguro-
wały tegoroczne obchody polskiego święta narodowego. 

Prelegent przybliżył nam postać Marszałka, jego dzieciństwo, mło-
dość, rolę w procesie tworzącego się państwa polskiego, przebieg karie-
ry politycznej i ostatnie lata życia. Marek  Deszczyński jest wykładowcą 
Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, na Wydziale Bezpieczeństwa 
Narodowego. Od ponad ćwierćwiecza bada źródłowo dzieje II Rzeczy-
pospolitej, z naciskiem na zagadnienia wojskowe, gospodarcze, dyplo-
matyczne i kultury. Opublikował drukiem i w Internecie ok. 200 pozy-
cji, konsultował wystawy muzealne i scenariusze filmowe. 

Prelekcję o Marszałku J. Piłsudskim wygłosił historyk. D. Deszczyński,
a spotkanie prowadziła B. Umińska

Harcerze śpiewali pieśni patriotyczne.  
Foto: PCKiSz

Pomnik J. Piłsudskiego jest w Ciechanowie miejscem składania kwiatów podczas Narodowego Święta Niepodległości

Dzieci biorące udział w apelach  
i akademiach poznają historię Polski
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11 Listopada
Główne uroczystości w Ciechanowie
Kościół farny

O godz. 10.00 w kościele farnym odprawiona została uroczysta 
msza św. w intencji Ojczyzny. Uczestniczyły w niej poczty sztandarowe.

Plac J. Piłsudskiego
Na placu Piłsudskiego o znaczeniu wolności mówił gospodarz uro-

czystości – prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński. Drugim 
organizatorem wiecu był komendant Hufca ZHP Ciechanów. Po ape-
lu pamięci w wykonaniu harcerzy, pod pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego – uczniowie, harcerze, organizacje społeczne, stowarzy-
szenia, partie polityczne, parlamentarzyści, samorządowcy i komba-
tanci złożyli wiązanki kwiatów. 

Kościół farny
Wieczorny koncert pt: „Niepodległość znaczy wolność”, w wyko-

naniu chóru Victoria zakończył piątkowe świętowanie w Ciechanowie.

Samorząd powiatowy podczas uroczystości w Ciechanowie re-
prezentowali: starosta Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej 
Pawłowski i przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski.

Delacja samorządu powiatowego składa wiązankę pod pomnikiem Marszałka

Z chórem Victoria wystąpili uzdolnieni uczniowie z ciechanowskich szkół.  
Foto: K. Kosmala

Opinogóra
Bogaty program obchodów Narodowego Święta Niepodległości 

przygotowali: wójt gminy Opinogóra Piotr Czyżyk, dyrektor Muzeum 
Romantyzmu Roman Kochanowicz oraz proboszcz parafii Jarosław 
Arbat. Rozpoczęły się one mszą św. w kościele w Opinogórze, gdzie 
oprawę muzyczną zapewniły zespoły - Rewelersi, Melodia i Nadzieja. 
Po niej, na miejscowym cmentarzu uczestnicy złożyli kwiaty. Akade-
mia odbyła się w Oranżerii Muzeum Romantyzmu. Był to koncert 
„Miłujcie Ojczyznę” w wykonaniu Zespołu „Moja Rodzina”, otwarcie 
wystawy planszowej „Polonia Restituta – Polskie Drogi Do Niepodle-
głości”, koncert zespołów działających przy GOK w Opinogórze oraz 
Orkiestry Dętej Trzech Pokoleń i wspólne śpiewanie pieśni patrio-
tycznych.

Glinojeck
Lokalne uroczystości zorganizowali: burmistrz miasta i gminy 

Glinojeck Łukasz Kapczyński oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultu-
ry. Tradycyjnie, przed południem rozpoczęła je msza św. w kościele  
parafialnym. Wieczorem w MGOK, artyści z domu kultury – Orkie-
stra Dęta oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii 
Krajowej w Ościsłowie przedstawili koncert patriotyczny. 

BTW

Występ zespołu „Moja Rodzina” w Oranżerii w Opinogórze.  
Foto: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Występ uczniów z Ościsłowa na scenie domu kultury w Glinojecku.  
Foto: MGOK w Glinojecku
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Przegląd wydarzeń w gminach powiatu  
ciechanowskiego
Gmina Gołymin Ośrodek
Pasowanie pierwszaków  
na uczniów

Uroczyste pasowanie na uczniów Szkoły Podstawowej im.  
P. J. Gołaszewskiego z oddziałami gimnazjum w Gołyminie-
-Ośrodku odbyło się 28 października br. Salę gimnastyczną pla-
cówki licznie wypełnili uczniowie, nauczyciele i rodzice. Hono-
rowe miejsce zajęli pierwszoklasiści i ich wychowawczynie. 

Przewodniczący samorządu ciepło powitał pierwszaków, któ-
rzy byli „bohaterami” dnia i poprosił delegację klasy pierwszej 
o złożenie kwiatów pod płaskorzeźbą patrona szkoły. Dyrektor 
Zespołu – Beata Śmiecińska, powitała zebranych i skierowała 
szczególne słowa do pierwszaków. Następnie wicedyrektor 
szkoły – Katarzyna Kowalska – dokonała aktu pasowania pierw-
szoklasistów na uczniów przez symboliczne dotknięcie lewego 
ramienia dziecka dużym ozdobnym ołówkiem przepasanym 
biało-czerwoną wstążką. W trakcie zaprzysiężenia wypowiadała 
każdorazowo formułę: „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej”.

Dzieci uroczyście ślubowały,  
że będą dobrymi uczniami. Obiet-

nice przypieczętowali  głośnym  
i chóralnym „Ślubujemy!”

Pasowaniu pierwszaków towarzyszyła akcja „Jesteś widocz-
ny, jesteś bezpieczny”. Zaproszeni goście w swoich wystąpie-
niach podkreślali, jak ważne jest dla bezpieczeństwa dzieci uży-
wanie elementów odblaskowych. Dzieci jako tzw. niechronieni 
uczestnicy ruchu drogowego są szczególnie narażone na utratę 
zdrowia. Piesi zaopatrzeni w elementy odblaskowe stają się wi-
doczni dla kierowców.

Do szkoły przyjechali w tym dniu goście, m.in.: Sławomir 
Morawski – starosta ciechanowski, Wiesława Krawczyk – radna 
Samorządu Województwa Mazowieckiego i wiceprzewodniczą-
ca Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Bieńkow-
ski – kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Ciechanowie oraz przedstawiciele Wojewódzkiego 
Ośrodka Ruchu Drogowego w Ciechanowie, Policji, Nadleśnic-
twa i Związku Nauczycielstwa Polskiego.

BTW

Glinojeck
O bezpieczeństwie dzieci  
i młodzieży

Bezpieczna droga do szkoły to hasło akcji, która odbyła się  
3 listopada  br. w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajo-
wej w Ościsłowie. Uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie iść 
do szkoły i ze szkoły, przypomniano zasady przechodzenia przez 
ulicę, zasady udzielania pierwszej pomocy i bezpiecznego zacho-
wania się podczas 
codziennych zajęć. 

Po zakończo-
nych zajęciach 
dzieci w prezencie 
otrzymały odblaski, 
które pozwolą im 
bezpiecznie poru-
szać się po zmroku 
zarówno w miejsco-
wości, jak i poza 
obszarem zabudo-
wanym.

Red. 

Wójt A. Chrzanowski i wiceprzewodnicząca Sejmiku woj. maz.  
W. Krawczyk wręczyli dzieciom upominki

Podczas zajęć praktycznych dzieci pod okiem 
instruktorów uczyły się zasad udzielania  
pierwszej pomocy

Od 28 września 2017 r. w Glinojecku obowiązują 
nowe nazwy ulic, wprowadzone Uchwałą Rady Miej-
skiej w Glinojecku z dnia 2 sierpnia 2017 r.  Ulicę 
,,Marcelego Nowotki’’ radni zmienili na ulicę ,,Wolno-
ści’’, a ulicę ,,Walki Młodych’’ na  ,,Wspólną’’.

Red.

Gmina Opinogóra Górna
Inwestycje drogowe w gminie

Zakończono przebudowę drogi gminnej Bacze – Opinogóra 
Dolna. Na odcinku ok. 1,5 km firma Wapnopol z Glinojecka uło-
żyła nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej, wykonała 
pobocza, zjazdy oraz odwodnienia. 

Zakończyła się również przebudowa drogi gminnej w m. Łęki. 
Na odcinku 0,8 km firma „Bliźniaczek” z Cichaw położyła na-
wierzchnię asfaltową. Do wykonania w  gminie jest jeszcze prze-
budowa drogi w Kołaczków. Zakres prac przewiduje m.in. wyko-
nanie wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej.

BTW

Droga Bacze-Opinogóra Dolna po remoncie

„
„
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Funkcjonariusze oraz pracownicy ciecha-
nowskiej policji bardzo często spotykają się 
z najmłodszymi mieszkańcami powiatu, aby 
przekazać im cenne wskazówki dotyczące 
ich bezpieczeństwa. Dzieciaki uczą się jak 
bezpiecznie poruszać się po drogach, a poli-
cjanci przypominają im o ostrożności na dro-
dze. Mówią jak przechodzić przez jezdnię, 
uczą stosowania się do sygnalizacji świetlnej. 

Jak podkreśla komisarz  Jolanta Bym – 
oficer prasowy ciechanowskiej komendy, 
podczas spotkania jej koledzy zawsze mó-
wią, jak ważną rolę odgrywa stosowanie ele-
mentów odblaskowych przez pieszych. Od-
blaski to również prezent, który otrzymali 
najmłodsi uczestnicy ruchu drogowego.  
W szkołach i przedszkolach oprócz bez-
piecznej drogi, policjanci opowiadają też  
o zawodzie policjanta. 

BTW

Spotkanie policjanta z dziećmi 

Stróże prawa u przedszkolaków
Dzielnicowy oraz pracownik policji wybrali się do przedszkolaków w Specjalnym Ośrodku Szkol-

no-Wychowawczym w Ciechanowie. Wizyta dotyczyła bezpiecznego poruszania się na drodze oraz 
trudów zawodu policjanta. 

Dzieci, ich rodzice i nauczyciele byli zadowoleni ze spotkania z policjantem

Awanse i wyróżnienia dla pracowników  
Komendy Policji

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, a także obchodzonego w tym dniu Święta Służ-
by Cywilnej, w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie odbyła się uroczysta zbiórka podczas, 
której komendant wręczył akt mianowania na wyższy stopień w Policji oraz nagrody i wyróżnienia 
dla pracowników jednostki.  

Zbiórka rozpoczęła się złożeniem meldunku  
o gotowości do uroczystości inspektorowi Grze-
gorzowi Grabowskiemu komendantowi powia-
towemu policji w Ciechanowie. Następnie szef 
garnizonu ciechanowskiego z pierwszym zastęp-
cą mł. insp. Zbigniewem Andresem przywitali pra-
cowników i funkcjonariuszy oraz pogratulowali im 
awansu na wyższy stopień w Policji, a także złożyli 
życzenia pracownikom za dotychczasowe zaanga-
żowanie i pracę.

Miło jest nam poinformować, że komisarzem 
Policji została mianowana podkomisarz Jolanta 
Bym.

Wyróżnienia i nagrody pieniężne dla pracow-
ników służby cywilnej otrzymali: Maria Pikus oraz 
Zdzisław Englot. Dodatkowo komendant  nagro-
dził 10 pracowników Policji nagrodą motywacyjną.

BTWUroczysta gala w Komendzie Policji w Ciechanowie odbyła się 10 listopada

Jedenastego listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości upamiętniające trud i poświęcenie pokoleń naszych 
rodaków, których heroiczna walka przywróciła Polsce w 1918 r. należne miejsce wśród narodów Europy i Świata. Także 11 listo-
pada obchodzimy Święto Służby Cywilnej, które podkreśla znaczenia służby cywilnej i administracji. 
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Szerokie konsultacje
Jak informuje Marta Milewska – rzecz-

nik prasowy marszałka Adama Struzika, 
mieszkańcy swoje uwagi mogli zgłaszać 
na spotkaniach informacyjnych, które 
odbyły się we wszystkich miastach sub-
regionalnych – Warszawie, Płocku, Rado-
miu, Ciechanowie, Siedlcach i Ostrołęce. 
Wszystkie zostały wnikliwie przeanalizo-
wane, a zasadne uwzględnione w projek-
cie uchwały. Finalny projekt uchwały sta-
nowi konsensus rozbieżnych oczekiwań 
dotyczących jej zakresu. 

Ze strony gmin płynęły często prze-
ciwstawne wnioski. Niektóre samorządy 
apelowały o wprowadzenie bardziej re-
strykcyjnych rozwiązań, czyli np. całkowi-
tego zakazu spalania węgla czy skrócenie 
terminów przejściowych na wymianę pie-
ców. Inne sugerowały odroczenie zmian. 
Kierowano się przy tym również zasadą 
proporcjonalności, polegającą na tym, że 
wdrożone uchwałą przepisy pozwolą na 
osiągnięcie oczekiwanego efektu eko-
logicznego przy proporcjonalnie najniż-
szych kosztach i w najszybszym terminie.

– Mieliśmy bardzo dużo głosów popar-
cia dla samej idei wprowadzenia regula-
cji prawnych. Spośród 314 mazowieckich 
samorządów, którym projekt uchwały zo-
stał przekazany do zaopiniowania, jedynie 
16 zaopiniowało go negatywnie. Oznacza 
to, że 95 proc. wszystkich gmin dostrzega 
problem złej jakości powietrza na terenie 
województwa i akceptuje wprowadzane 
regulacje – podkreśla Marcin Podgórski, 
dyrektor Departamentu Gospodarki Od-
padami oraz Pozwoleń Zintegrowanych  
i Wodnoprawnych w Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego.

Piece zgodne z ekoprojektem
Podjęta uchwała antysmogowa ogra-

nicza m.in. używanie pieców, kotłów  
i kominków, które nie spełniają wymagań 

Mazowsze ma uchwałę antysmogową
Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę antysmogową dla Mazowsza. Obowiązuje 

ona od 11 listopada br. Wskazuje jakie piece i opał będą mogły być stosowane, a które będą elimi-
nowane. Przyjęcie uchwały poprzedziły szerokie konsultacje eksperckie i społeczne.

ekoprojektu. Są to normy jednolicie okre-
ślone dla całej Unii Europejskiej. Wska-
zują one minimalne wartości emisji zanie-
czyszczeń do powietrza dla kotłów oraz 
ogrzewaczy pomieszczeń (m.in. komin-
ków). Przed zakupem pieca, warto upew-
nić się u sprzedawcy bądź producenta, 
czy posiada on certyfikat i jest zgodny  
z wymaganiami ekoprojektu. Należy też 
przy tym pamiętać, że rozporządzenie 
Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 
2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów 
na paliwo stałe, zakazuje wprowadza-

nia do sprzedaży i użytkowania kotłów 
z rusztem awaryjnym. Ponadto uchwała 
zakazuje także palenia kiepskiej jakości 
opałem.

Co z przestrzeganiem przepisów  
uchwały antysmogowej?

Uchwała antysmogowa przewiduje 
możliwość skontrolowania stosowanych 
urządzeń grzewczych. Kontrolę w tym za-
kresie mogą przeprowadzać straże miej-
skie i gminne, wójt, burmistrz i prezydent 
miasta oraz upoważnieni pracownicy 
urzędów miejskich i gminnych, a także 
Policja oraz Mazowiecki Wojewódzki In-
spektor Ochrony Środowiska, a narusza-
jący te przepisy muszą liczyć się z man-
datem do 500 zł lub grzywną do 5000 zł.  

Wsparcie samorządowe i unijne
Mieszkańcy Mazowsza będą mogli 

liczyć na wsparcie samorządu wojewódz-
twa i Unii Europejskiej. Tylko w ramach 
RPO WM 2014-2020 na działania zwią-
zane z ograniczaniem zanieczyszcze-
nia powietrza, a także rozwój mo-
bilności miejskiej zaplanowano ok. 
111 mln euro. Kolejnym źródłem 
wsparcia jest Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 

 BTW

2,2 tys. uwag 
zgłosili mieszkańcy 

woj. mazowieckiego 
do  projektu uchwały 

antysmogowej

Środowisko

Celem ustawy jest poprawa jakości powietrza 
na Mazowszu i związana z tym poprawa 

zdrowia mieszkańców

Wszelkie pytania nt. uchwały miesz-
kańcy mogą kierować na adres: anty-
smog@mazovia.pl

Jakie zmiany wprowadza uchwała an-
tysmogowa od 1 lipca 2018 r?

• wszystkie nowe instalacje (piece, ko-
minki i kotły) muszą spełniać wyma-
gania ekoprojektu;

• nie wolno będzie spalać mułów i kon-
centratów węglowych oraz miesza-
nek, węgla brunatnego, paliw stałych 
produkowanych z ich wykorzysta-
niem, węgla kamiennego w postaci 
sypkiej oraz mokrego drewna;

• użytkownicy kotłów na węgiel lub 
drewno,  tzw. kopciuchów, muszą wy-
mienić je do końca 2022 r. na kocioł 
zgodny z wymogami ekoprojektu;

• użytkownicy kotłów na węgiel lub 
drewno klasy 3 lub 4, muszą wymie-
nić je do końca 2027 r., na kotły zgod-
ne z wymogami ekoprojektu;

• użytkownicy kotłów klasy 5 będą mo-
gli z nich korzystać do końca ich ży-
wotności;

• posiadacze kominków będą musieli 
wymienić je do końca 2022 r. na takie, 
które spełniają wymogi ekoprojektu 
lub wyposażyć je w urządzenie ograni-
czające emisję pyłu do wartości okre-
ślonych w ekoprojekcie.

„ „
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Ciechanowianie uczcili 150. rocznicę urodzin 
prezydenta prof. Ignacego Mościckiego 

Sto pięćdziesiąta rocznica urodzin prezydenta RP, naukowca Ignacego Mościckiego była  okazją 
do otwarcia w Muzeum Szlachty Mazowieckiej 20 października 2017 r. wystawy pt: „Prezydentowi 
prof. Ignacemu Mościckiemu w 150. rocznicę urodzin''. Tym samym ciechanowska placówka mu-
zealna zainaugurowała uroczystości rocznicowe, poświęcone międzywojennemu prezydentowi RP, 
a honorowym patronatem objął je prezydent RP Andrzej Duda. 

W uroczystości włączyła się Publicz-
na Szkoła Podstawowa im. prof. Ignacego 
Mościckiego w Winnicy, której uczniowie 
zaprezentowali występ słowno-muzyczny, 
nawiązujący do Prezydenta jako Patrona. 

W imieniu rodu Mościckich głos 
zabrała dr Ewa Kralkowska. Wyraziła 
uznanie dla podjętej inicjatywy uczczenia 
pamięci prezydenta prof. Ignacego Mo-
ścickiego w rocznicę Jego urodzin. Jej 
zdaniem pamięć o wielkim Polaku, przez 
dziesięciolecia była nie tylko przemilcza-
na, ale wręcz niszczona. Podkreśliła pra-

ce nad drzewem genealogicznym rodu 
Mościckich, które przeprowadził Lech 
Zduńczyk, wójt gminy Regimin. 

Na wernisaż przybyło wielu gości, na 
czele z przedstawicielami rodziny prof.  
I. Mościckiego, przedstawiciele instytucji 
nauki – prof. dr hab. Halina Lichocka z In-
stytutu Historii Nauki PAN w Warszawie, 
chemik, historyk nauki polskiej, biograf 
prof. Ignacego Mościckiego, parlamen-
tarzyści, samorządowcy, prof. dr hab. 
Bibianna Mossakowska, Honorowa Oby-
watelka Ciechanowa, duchowieństwo, 
dyrektorzy wielu placówek ze świata kul-
tury, oświaty, organizacji społecznych. 
Samorząd powiatowy reprezentował 
wicestarosta ciechanowski Andrzej Paw-
łowski. Wszystkich przybyłych Gości,  
a w szczególności przedstawicieli rodu 
powitała Hanna Długoszewska-Nadra-
towska – dyrektor Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej w Ciechanowie.

Należy podkreślić, iż Prezydent Igna-
cy Mościcki gościł już w skromnych pro-
gach ciechanowskiego Muzeum w 1992 r. 
na wystawie przygotowanej przez Marka 
Piotrowskiego. Była to bodaj wówczas 
pierwsza wystawa w Polsce Jemu poświę-

cona. Tym razem można było ponownie, 
w nowym formacie, uczcić pamięć wiel-
kiego Uczonego i gospodarza państwa w 
latach 1926-1939 na Jego rodzinnej ziemi.

Wyjątkowa ekspozycja otwarta w Ciechanowie

Rodzinę I. Mościckiego reprezentowali: dr nauk medycznych Ewa Kralkowska  
z domu Steinert, córka Hanny z d. Mościckiej i Bogdana, żołnierza AK, zamordowane-
go w 1944 r. na Lubelszczyźnie, wnuczka Jana Mościckiego, zakatowanego w 1940 r. 
w KL Dachau i Heleny Kazimiery Bartosińskiej, prawnuczka Stanisława Mościckiego, 
właściciela Konopek i praprawnuczka Walentego Mościckiego i Faustyny z Pilitow-
skich; Pani Grażyna Kręcicka z domu Bronisz, wnuczka Stefanii Mościckiej, bratanicy 
Ignacego Mościckiego, prawnuczka najstarszego brata Prezydenta – Witolda Jana Mo-
ścickiego i Kazimiery Tarnowskiej, właścicieli Majdanu Skierbieszowskiego; Profesor 
Andrzej Mościcki, syn Edwarda Mościckiego oraz wnuk Jana Mościckiego, zamordo-
wanego w 1940 r. w KL Dachau i Heleny Kazimiery Bartosińskiej, prawnuk Stanisława 
Mościckiego, stryja Ignacego Mościckiego, właściciela Konopek i praprawnuk Walen-
tego Mościckiego i Faustyny z Pilitowskich; Pani Ewa Bojanowska, córka Szymona Bo-
janowskiego, zamordowanego w Katyniu i Krystyny z Rudowskich, wnuczka Michała 
Bojanowskiego, właściciela Klic, bratanka Matki Prezydenta (wielkiego społecznika  
i polityka); Pan Michał Bojanowski, pierworodny syn Szymona Bojanowskiego, wnuk 
Michała Bojanowskiego.

Dodajmy, iż dopełnieniem wystawy 
będzie konferencja naukowa, która od-
będzie się dokładnie w dniu Urodzin pre-
zydenta I. Mościckiego – 1 grudnia br.  
z udziałem wielu ludzi nauki i kultury. 

BTW

Prof. Ignacy Mościcki miał ogromny wkład w rozwój gospodarczy 
kraju i myśli naukowo-techniczną. Zostawił w tym zakresie bogatą 

spuściznę duchową i materialną. Wspierał także kulturę jako 
istotny element budzenia się i kształtowania naszej narodowej 

tożsamości. Polscy artyści – malarze, graficy, medalierzy, 
rzeźbiarze poświęcili Jemu także wiele swoich prac i wiele z nich 

jest pokazuje wystawa w Muzeum.

Wystawa będzie czynna do końca 
marca 2018 r. Muzeum organizuje na jej 
bazie lekcje muzealne, na które zaprasza 
dzieci i młodzież szkolną.

Wójt L. Zduńczyk prezentuje drzewo genealo-
giczne rodu Mościckich połowy XIX w. a także 
członków tego rodu zasłużonych dla Polski XX w.

Komentarz dotyczący postaci prezyden-
ta Ignacego Mościckiego – jego znaczenia 
dla Polski i świata, na tle przygotowanej 
wystawy zaprezentowała jej współautorka i 
komisarz dr Bogumiła Umińska.

„
„



Ciechanowskie Zaduszki Poetyckie
Kawiarnia Artystyczna  
4 listopada 2017 r.

Muzyczne dedykacje wykonali m.in 
utalentowani akordeoniści: młody Gabryś 
Staszewski z Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. w Ciechanowie w Ciechanowie 
i Włodzimierz Fetliński, którego na co 
dzień  znamy jako działacza samorzą-
dowego oraz Ala Miechowska, solistka 
LZA Ciechanów, śpiewająca przy akom-
paniamencie Jerzego Szpojankowskiego. 
Poezję dedykowaną zmarłym recytowały 
aktorki Teatru „Rozmyty Kontrast” Ada 
Betlińska i Natalia Borkowska. Niektóre 
dzieła zmarłych twórców, np. obrazy śp. 
S. Osieckiego czy rzeźby śp. H. Sobeckie-
go zostały zaprezentowane w Kawiarni 
Artystycznej na mini wystawach.

BTW

Zaduszkowy Wieczór z Poezją
Muzeum Szlachty Mazowieckiej 

6 listopada 2017 r.

Kultura

W Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki zmarłych w 2016 i w 2017 r. 
znanych ludzi kultury, sztuki, literatury z regionu: dr Irenę Kotowicz-Borowy, Stanisława Osieckiego, 
Henryka Sobeckiego i Bogdana Rynkowskiego wspominali ciechanowscy artyści, działacze kultury, 
rodzina i przyjaciele. 

– Twórcy kultury odeszli, ale pozostali w naszej 
serdecznej pamięci i będą żyć z nami poprzez swoje dzieła    

– powiedziała podczas spotkania Teresa Kaczorowska.

B. Umińska mówiła o współpracy  
i przyjaźni z I. Borowy

T. Kaczorowska wspominała  
śp. Stanisława Osieckiego

A. Betlińska czytała wiersze  
poświęcone zmarłym poetom

B. Sitek-Wyrembek przedstawiła działalność 
H. Sobeckiego

O zmarłym w wypadku muzyku 
B. Rynkowskim mówił jego przyjaciel 
S. Antośkiewicz

W Poniedziałek 6 listopada br.  
w Muzeum Szlachty Mazowieckiej odbył 
się wieczór wspomnień, który zorganizo-
wał Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia 
Autorów Polskich. Wspominano zmarłych 
ludzi kultury i twórców, m.in.: Stanisława 
Osieckiego, Irenę Kotowicz-Borowy, An-
drzeja Kwiatkowskiego. Wiersze poetów, 
którzy już odeszli: Janiny Boniakowskiej, 
Alfreda Borkowskiego, Zenony Cieślak-
-Szymanik czytała aktorka Agnieszka Si-
tek, a oprawę muzyczną przygotował chór 
Sine Nomine. Wieczór uzupełniła prezen-
tacja multimedialna z sylwetkami twórców 
i fragmentami strof.

BTW, Foto: BTW, OC SAP

Myzyczna dedykacja dla zmarłych ludzi kultury  
w wykonaniu m.in. W. Fetlińskiego

Wieczór muzycznie ubarwił chór Sine Nomine

Wieczór poezji poświęcony był zmarłym ludziom kultury

Wiersze czytała aktorka A. Sitek

„ „


