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21 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego  
VI kadencji 

Nowe władze w powiecie ciechanowskim
Joanna Potocka-Rak została nowym starostą ciechanowskim, wicestarostą został 

wybrany Stanisław Kęsik.
Były starosta Sławomir Morawski został przewodniczącym Rady Powiatu. Wiceprze-

wodniczącymi zostały wybrane: Zenona Ewa Babicz i Jolanta Teklińska. 
Do Zarządu Powiatu weszli również: Wojciech Rykowski, Stefan Żbikowski i Adam 

Krzemiński. Podczas I sesji radni powiatu złożyli ślubowanie. 
Wybrano też większość komisji stałych Rady Powiatu. Jedynie Komisje: Rewizyjna 

oraz Skarg, Wniosków i Petycji zostaną powołane na kolejnej sesji. 

Nowością w VI kadencji Rady Powiatu jest elektroniczne głosowanie radnych w gło-
sowaniach jawnych oraz transmisja na żywo przebiegu obrad. Transmisję i retransmi-
sję można zobaczyć na stronie internetowej powiatu ciechanowskiego www.ciechanow.
powiat.pl          

Więcej str. 6-7

Rada Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

Joanna Potocka-Rak
Joanna Marzena Pszczółkowska

Zbigniew Ptasiewicz
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9 listopada – Szkoła Podstawowa w Chotumiu obchodziła 
jubileusz 120-lecia istnienia.  Powstała w 1898 r. Wtedy to zo-
stała otwarta „szkoła elementarna dla dzieci obojga płci”. Jej 
pracę przerwał wybuch I wojny światowej. Ponownie uczniowie 
powrócili do niej w niepodległej Polsce. W okresie międzywo-
jennym zostały wybudowane dwa drewniane budynki, co umoż-
liwiało tworzenie nowych klas. Od 1937 r. była to pełna 7-klaso-
wa szkoła powszechna. Po wybuchu II wojny światowej, uczący 
w niej nauczyciele, kontynuowali pracę i podejmując ryzyko, 
organizowali tajne nauczanie. Nowy gmach szkoły powstał  
w 1961 r. w ramach programu „1000 Szkół na Tysiąclecie Pań-
stwa Polskiego”. Przez 120 lat istnienia szkoły, ukończyło ją kil-
ka pokoleń mieszkańców Chotumia, Modły, Modełki i innych 
okolicznych miejscowości. 

14 listopada – Na terenie ca-
łego województwa mazowieckie-
go uruchomione zostaną syreny 
alarmowe wchodzące w skład po-
wiatowych i miejskich systemów 
ostrzegania i alarmowania. Był 
to trening systemu wczesnego 
ostrzegania towarzyszący ćwicze-
niu RENEGADE– SAREX 18/II. 
Podczas ćwiczenia uruchomiony 
został trzyminutowy modulowany 
dźwięk syren sygnalizujący ogło-
szenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpiło poprzez trzyminu-
towy ciągły dźwięk syren. Włączenie syren alarmowych jest 
elementem ćwiczenia na wypadek powiadamiania o zagrożeniu. 

16 listopada – Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego  
i oficer prasowy ciechanowskiej Policji przeprowadzili spotkanie  
z młodzieżą Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego i Młodzie-
żowego Ośrodka Socjoterapii w Dziarnie, gmina Sońsk. Celem 
zajęć było podniesienie świadomości młodzieży, między innymi 
poprzez omówienie zagadnień dotyczących odpowiedzialności 
prawnej i przemocy rówieśniczej. Poruszono również kwestie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na koniec spotkania przepro-
wadzony został konkurs wiedzy z bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym gdzie trzy osoby wyróżniające się bardzo dobrą znajomością 
przepisów ruchu drogowego zdobyły nagrody rzeczowe. 

Policjanci z jednostki w Ciechanowie spotkali się z młodzieżą

24 listopada – W Ciechanowie, w Kawiarni Artystycznej 
PCKiSz odbyły się XXXVII Spotkania z Bluesem „Blues na Doł-
ku”. Jest to jedna z najstarszych imprez bluesowych w Polsce. 
W tegorocznej edycji „Bluesa na Dołku” udział wzięli: Krys 
Blues Band, Daro Marcinkiewicz. Gwiazdą wieczoru był Chaz  
de Paolo. Na koncercie bawiło się blisko 100 osób.

BTW

23 października – W Ciechanowie nastąpiło przełączenie 
numeru 997 na 112. Numer alarmowy 997 przełączony został  
z jednostek organizacyjnych Policji na nr alarmowy 112 obsługi-
wany przez operatorów Centrum Powiadamiania Ratunkowego. 
Proces rozpoczął się w kwietniu i został podjęty przez MSWiA. 
Numer 112 jest międzynarodowym jednolitym numerem alar-
mowym obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej, któ-
ry daje również możliwość przekierowania zgłoszenia do ope-

ratora władającego danym językiem 
obcym, pracującego w dowolnym 
CPR w kraju. Przełączenie nr 997 
na nr 112 umożliwi tym samym do-
stosowanie się do standardów euro-
pejskich. CPR-y od 1 kwietnia 2018 
roku obsługują również połączenia 
eCall (ogólnoeuropejski system 
szybkiego powiadamiania o wypad-
kach drogowych).

31 października – 2 listopada - Samorządowcy, dzienni-
karze, członkowie organizacji religijnych, społecznych i kultu-
ralnych przez trzy dni kwestowali na dwóch ciechanowskich 
cmentarzach. Celem 
organizatora kwesty, 
jest renowacja sta-
rych, wymagających 
remontu grobów, 
gdzie pochowano oso-
by zasłużone dla mia-
sta. W tym roku uda-
ło się zebrać łącznie 
16210 zł i jest to więcej 
niż w roku ubiegłym  
o 459 zł. 

7 listopada – Podczas Artystycznej Środy, w Kawiarni  
Artystycznej PCKiSz odbyły się XI Ciechanowskie Zaduszki  
Poetyckie. Wspominano 6 osób ważnych w regionie dla kultury, 
literatury i sztuki, które odeszły w 2018 r. A były to: Jerzy Hie-
ronim Olszewski, Stanisław Klepański, Stanisław Siwanowicz, 
Jan Kowalski, Grzegorz Russak, ks. Jan Fabisiak.  Tego samego 
wieczoru obecni na spotkaniu poeci czytali swoje zaduszkowe 
wiersze, a spotkanie uświetniła koncertem artystka i poetka  
z Krakowa – Alicja Tanew.

Krakowska artystka (w środku) w towarzystwie ciechanowskich twórców

Wydarzyło się:

Zbiórka na renowację nagrobków okazała 
się bardzo udaną
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Pożegnanie komendanta
Następnie władze samorządowe i radni podziękowali 

st.bryg. Arkadiuszowi Muszyńskiemu – wieloletniemu Powia-
towemu Komendantowi Straży Pożarnej w Ciechanowie (który 
przeszedł na emeryturę) za wkład w poprawę bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego powiatu ciechanowskiego.

Arkadiusz Muszyński otrzymał bukiet kwiatów i podziękowanie za pracę 
na rzecz państwowej straży pożarnej 

Arkadiusz Muszyński stanowisko komendanta w ciecha-
nowskiej straży pełnił 11 lat. Wcześniej, przez 9 lat był zastęp-
cą komendanta PSP w Mławie. W swoim krótkim wstąpieniu 
A. Muszyński podkreślił, że zostawia Komendę w bardzo 
dobrym stanie zarówno pod względem osobowym, jak i ma-
terialnym. Straż ma doskonałą załogę, nowoczesny sprzęt  
i wyremontowaną bazę.

Była to uroczysta, pożegnalna sesja powiatowa

Nadzwyczajna sesji Rady Powiatu   
Ciechanowskiego V kadencji 

Sesja odbyła się 18 października 2018 roku, tradycyjnie w sali konferencyjnej budynku 
Starostwa Powiatowego  przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie. Na sesji spotkali się radni 
powiatowi, władze powiatu oraz dyrektorzy i kierownicy powiatowych jednostek organizacyj-
nych. Rada uroczyście pożegnała skarbnika powiatu Elżbietę Kwiatkowską i komendanta 
Państwowej Straży Pożarnej Arkadiusza Muszyńskiego, którzy w związku z ich przejściem 
na emeryturę. 

Rozpoczęła się tradycyjnie, stwierdzeniem prawomocności  
i otwarciem XXXV nadzwyczajnej – uroczystej sesji Rady  
Powiatu V kadencji, przedstawieniem porządku obrad oraz 
przyjęciem protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu.

Pożegnanie Pani skarbnik  
Zaraz na początku radni rozpatrzyli wniosek starosty ciecha-

nowskiego i podjęli uchwałę w sprawie odwołania Skarbnika 
Powiatu Ciechanowskiego, w związku z przejściem Elżbiety 
Kwiatkowskiej na emeryturę. Radni uszanowali wniosek Pani 
skarbnik i jednomyślnie przyjęli uchwałę.

Elżbieta Kwiatkowska żegna się ze Starostwem Powiatowym z końcem 
roku

Elżbieta Kwiatkowska była skarbnikiem powiatu od  
1 stycznia 1999 roku. Przygotowała (razem z budżetem na 
2019 rok) 20 budżetów powiatu ciechanowskiego. Jak zazna-
czył starosta Sławomir Morawski, przez te wszystkie lata bu-
dżety były przygotowane perfekcyjnie, a żadne służby i kon-
trole nie wykazały ani jednego uchybienia w ich realizacji.
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Inne podziękowania
Starosta, wicestarosta oraz przewodniczący Rady Powiatu 

podziękowali też sekretarzowi powiatu oraz radcom prawnym.

Podziękowanie sekretarz urzędu i radcom prawnym

Pożegnanie radnych
Ważnym punktem nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu było 

podziękowanie radnym V kadencji za pracę dla powiatu ciecha-
nowskiego w latach 2014 – 2018.

Radni, z tej okazji otrzymali pamiątkowe tabliczki, a panie 
radne – symboliczne róże. Wszyscy przystąpili też do pamiąt-
kowej, wspólnej fotografii.

Na zakończenie, przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew 
Gutowski podziękował wszystkim za pracę przez ostatnie 4 lata: 
radnym, Zarządowi Powiatu, dyrektorom i kierownikom powia-
towych jednostek organizacyjnych, komendantom służb mun-
durowych i szefom inspekcji, wszystkim pracownikom samorzą-
dowym oraz mediom.

BTW

Radni Rady Powiatu V kadencji

Ostatnie głosowanie radnych 5. kadencji Prezydium Rady Powiatu 5. kadencji
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Ulica Niechodzka w Ciechanowie jest początkiem 10-kilometrowego 
odcinka drogi do Młocka

Droga do Młocka jest jedną ze strategicznych dróg powiatu ciechanowskiego

Kolejna droga powiatowa - Ciechanów-Młock 
oddana do użytku mieszkańców

Prezentacja przebudowanej drogi powiatowej Ciechanów-Młock oraz wyremontowanych ulic 
miejskich: Mazowieckiej i Niechodzkiej odbyła się 15 października w scenerii tych inwestycji. 

W dzielnicy przemysłowej Ciechanowa spotkali się: staro-
sta ciechanowski Sławomir Morawski, zastępca Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Elż-
bieta Szymanik, prezydent miasta Krzysztof Kosiński ze swoim 
zastępcą Joanną Potocką-Rak, kierownik Powiatowego Zarzą-
du Dróg Józef Borkowski,  p.o kierownika Wydziału Rozwoju, 
Promocji i Funduszy Strukturalnych Starostwa Powiatowego 
Zbigniew Ptasiewicz, radny powiatowy Łukasz Lewandowski, 
kierownik oddziału w Ciechanowie Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych Halina Pasikowska-Pikus, wy-
konawcy robót z firmy Strabag: Rafał Muszyński – kierownik 
grupy i Damian Domagała – kierownik budowy, przedstawiciel 
przedsiębiorców prowadzących biznes przy ul. Mazowieckiej 
Krzysztof Ostromecki.

Najpierw prezydent miasta zaprezentował wyremontowane 
ulice – Mazowiecką i Niechodzką, a następnie wszyscy przeje-
chali na pogranicze ulicy Niechodzkiej z drogą powiatową przez 
Niechodzin do Młocka, gdzie można było zobaczyć przebudo-
waną ulicę. 

Ulice Mazowiecką i Niechodzką zmodernizowano na długo-
ści w sumie ponad 2,1 km. Wzdłuż obydwu ulic powstało łącznie 
prawie 3,7 km ścieżek rowerowych, przebudowano i wybudowa-
no ponad 3,8 km chodników. Wykonano kanalizację deszczową, 
oświetlenie, zatoki autobusowe i nasadzenia.

Ulica Mazowiecka po remoncie

11 102 282 zł
 – tyle kosztowała przebudowa drogi z Ciechanowa  

do Młocka

Droga powiatowa z Ciechanowa do Młocka poprawiła dostęp-
ność do terenów inwestycyjnych oraz mobilność komunikacyjną 
kolejowo – drogowego węzła multimodalnego przy trasie TEN-
-T w Ciechanowie. Przebudowa kosztowała 11 102 282 zł, przy 
dofinansowaniu ze środków Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego w kwocie 5 199 810,93 zł.  
Pozostałe środki w kwocie 5 860 149,61 zł pochodzą z budżetu 
powiatu. Przebudowa została zakończona w czerwcu 2018 roku

Warto dodać, że obie inwestycje - powiatową i miejską wyko-
nała firma Strabag.  

BTW

W ramach przebudowy drogi do Młocka wykonano: 
• wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 6 m, na odcinku  

o długości 9,6 km, 
• przebudowę skrzyżowań i zjazdów,
• przebudowę zatok autobusowych w mieście Ciechanów, 

Kownatach-Żędowych oraz w Gostominie,
• budowę chodników o łącznej długości około 2,6 km  

w mieście Ciechanów, Kownatach-Żędowych, Gostomi-
nie oraz Młocku, 

• budowę ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej  
o długości 1,4 km w mieście Ciechanów i Niechodzinie,

• poprawę odwodnienia poprzez korektę i udrożnienie  
rowów przydrożnych, przebudowę przepustów, 

• budowę kanalizacji deszczowej o dł. 800 mb oraz ście-
ków krytych,  

• budowę zatok przystankowych,
• remont mostu w Młocku.
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Rada Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji

Adam Krzemiński Elżbieta Kuminiarczyk

Joanna Potocka-RakSławomir Morawski

Wiesław Balcerzak Włodzimierz Drążek

Wojciech Rykowski

Zbigniew Gutowski

Zenona Babicz

Andrzej Kaluszkiewicz

Grzegorz Liszewski

Jolanta Teklińska

Stanisław Kęsik

Barbara Kornatowska

Irena Gawarecka

Łukasz Lewandowski

Stefan Żbikowski

Cezary Chodkowski

Jacek Oglęcki

Przemysław ZadrożnyTadeusz Wieczorek
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Łukasz Lewandowski

Szósta kadencja w samorządzie powiatowym rozpoczęta!
Obradowali radni powiatu ciechanowskiego 
nowej kadencji

Podczas sesji radni złożyli ślubowanie, wybrali przewodniczącego Rady, starostę, wicestarostę i pozosta-
łych członków Zarządu Powiatu.

Otwarcie obrad
Inauguracyjną sesję Rady Powiatu, 21 listopada br. otworzył radny 

senior – Sławomir Morawski, który powitał radnych i zaproszonych 
gości. Następnie 21 radnych złożyło ślubowanie.

Wybór prezydium Rady Powiatu
Kolejnym punktem był wybór przewodniczącego Rady Powiatu. 

Jedynym zgłoszonym kandydatem był dotychczasowy starosta Sła-
womir Morawski, który w głosowaniu tajnym otrzymał 19 głosów-za, 
przy 1 głosie przeciw i 1 wstrzymującym się i to on pokieruje Radą 
Powiatu przez najbliższe 5 lat. 

Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu, także wybranymi w głoso-
waniu tajnym zostały: Zenona Ewa Babicz (14 głosów-za, 7 przeciw)  
i Jolanta Teklińska (12 głosów-za, przy 8 przeciw i 1 wstrzymującym się).

Wybór starosty
Później radni przystąpili do wyboru starosty. Zgłoszona została 

jedyna kandydatka Joanna Potocka-Rak, która w tajnym głosowaniu 
otrzymała 14 głosów-za, przy 7 głosach przeciw.

Wybór wicestarosty
Radnym zgłoszonym na wicestarostę został Stanisław Kęsik, który 

otrzymał 13 głosów –za, przy 7 przeciw i 1 wstrzymującym się.

Wybór pozostałych członków Zarządu Powiatu
Podczas pierwszej sesji wybrano też członków Zarządu Powiatu, 

którymi zostali:
• Wojciech Rykowski (etatowy członek Zarządu, który otrzymał  

13 głosów –za, przy 7 przeciw i 1 wstrzymującym się),
• Adam Krzemiński (nieetatowy członek Zarządu; 13 głosów - za,  

7 przeciw i 1 wstrzymujący się),
• Stefan Żbikowski (nieetatowy członek Zarządu; 15 głosów-za,  

6 przeciw).
Nad wyborami czuwała Komisja Skrutacyjna, w której pracowali 

radni: Barbara Kornatowska, Wiesław Balcerzak i Cezary Chodkowski.

Wybór komisji stałych Rady Powiatu
Ostatnimi punktami pierwszej sesji było powołanie składów ko-

misji:
• Komisji Budżetowo-Finansowej, której przewodniczącym został 

Przemysław Zadrożny,
• Komisji Edukacji, Kultury, Sportu, Rodziny, Pomocy Społecznej  

i Promocji Zdrowia, której przewodniczącym został Cezary Chod-
kowski,

• Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Bezpieczeństwa  
i Ochrony środowiska, której przewodniczącym został Andrzej Ka-
luszkiewicz.
Komisje: Rewizyjna oraz Skarg, Wniosków i Petycji zostaną powo-

łane na kolejnej sesji.
Nowością w VI kadencji Rady Powiatu jest elektroniczne głosowa-

nie radnych w głosowaniach jawnych oraz transmisja na żywo relacji 
z przebiegu obrad. Transmisję i retransmisję można zobaczyć na stro-
nie internetowej powiatu ciechanowskiego www.ciechanow.powiat.pl

Barbara Tokarska-Wójciak

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego VI kadencji
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Uroczyste obchody 90-lecia OSP w Rydzewie

Z życia gmin powiatu ciechanowskiego
Wybory samorządowe za nami, w gminach powiatu ciecha-

nowskiego nastąpiły zmiany.
***

Dotychczasowy, wieloletni wójt gminy Regimin - Lech 
Zduńczyk (KWW „Uczciwość i praca dla Regimina) zdobył 1 195 
głosów – 45.01 proc. i przegrał w I turze z kandydatką Prawa i 
Sprawiedliwości  Mariolą Kołakowską, która zdobyła 1 460 gło-
sów – 54.99 proc. wszystkich głosów.

***
W gminie Gołymin-Ośrodek, obecny wójt Andrzej Chrza-

nowski (KWW Andrzeja Chrzanowskiego) przegrał z Adamem 
Piotrem Budkiem (KWW Adama Piotra Budka). A. Chrzanow-
ski zdobył 759 głosów, P. Budek – 925.

***
W pierwszej turze wybór wójta rozstrzygnięto także w gmi-

nie Grudusk. Zwyciężył (1207 głosów), czyli 68.77 proc. głosów 
Marek Piotrowicz (KWW „Jedność Grudusk”), pokonując Jacka 
Ramę (KW PiS) – 550 głosów.

***
Wójt gminy Opinogóra Piotr Czyżyk nie miał kontrkandy-

datów i to on został wójtem na kolejną kadencję. W głosowaniu 
– „tak” dla niego powiedziało 1 882 mieszkańców, co stanowiło 
87,25 proc. głosów.

***
Także w Ciechanowie i Glinojecku w pierwszej turze zde-

cydowanie wygrali obecni włodarze – Krzysztof Kosiński (KW 

PSL), który uzyskał 17192 głosów, co stanowi 83.59 proc. i Łu-
kasz Kapczyński (KW Polskie Stronnictwo Ludowe), na którego 
zagłosowało 2 301osób, co stanowi 71,95% oddanych głosów. 

***
Drugie tury wyborów wójta odbyły się w gminach: Ciecha-

nów, Ojrzeń i Sońsk. W gminie Ciechanów, wójt Marek Kiwit 
(KWW „Gmina Wspólnym Domem”) zmierzył się z kandydat-
ką Prawa i Sprawiedliwości Anną Żebrowską. W II turze wygrał 
Marek Kiwit 1762 głosów – 53.69 proc., a Anna Zebrowska zdo-
była 1520 – 46.31 proc. i to Marek Kiwit pokieruje gminą przez 
najbliższe 5 lat. 

***
W Ojrzeniu wójt Zdzisław Mierzejewski (KWW Stowarzy-

szenie dla Gminy „Samorządność”), w II turze uzyskał 1157 gło-
sów – 53.56 proc. walczył z Jackiem Bilińskim (KWW Polskie 
Stronnictwo Ludowe), który zdobył 1003 głosów – 46.44 proc. 
Zwyciężył dotychczasowy wójt. 

***
W Sońsku wójt Marzena Ślubowska (KWW Marzeny Józefy 

Ślubowskiej) spotkała się w II turze z Jarosławem Muchowskim 
(KWW Jarosława Muchowskiego). Dotychczasowa wójt zdoby-
ła 1343 głosów – 37.91 proc. 

Kontrkandydat dotychczasowej wójt uzyskał 2200 głosów 
– 62.09 proc. i 19 listopada to on zasiadł w fotelu szefa gminy  
w Sońsku. 

Red.

Gmina Ciechanów
Strażacy z OSP w Rydzewie obchodzili jubileusz 
90-lecia działalności

Na boisku w Rydzewie, 5 października br. odbyła się uroczystość, która zgromadziła niemalże 
całą wieś. Okazja ku temu była niezwykła. Miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej obcho-
dziła okrągły jubileusz 90-lecia działalności. Z tej okazji otrzymała też sztandar.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rydzewie powstała w 1928 roku  
i już w okresie dwudziestolecia międzywojennego stanowiła ważną 
jednostkę zarówno w gaszeniu pożarów, jak i uczestniczyła w wielu 
ważnych uroczystościach, jak np. w powitaniu prezydenta Ignace-
go Mościckiego, który odwiedził Ciechanów.

Obecnie OSP w Rydzewie znajduje się w Krajowych Systemie 
Ratowniczo-Gaśniczym i, co najmniej kilkanaście razy w miesiącu 
jest wzywana do różnego rodzaju zdarzeń, a strażacy są wyszkoleni 
i cały czas rozwijają swoje umiejętności. Jednostka posiada nowe 
samochody strażackie.

Całą uroczystość rozpoczęła msza św., którą koncelebrowali: 
proboszcz parafii w Sulerzyżu ks. Janusz Rumiński oraz ks. senior 
Mieczysław Białowąż. Niezwykle wzruszającą część artystyczną, 
nawiązującą do 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę 
przygotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej w Gumowie. Rys 
historyczny przedstawiła druhna Karolina Lazarska.

Z okazji jubileuszu, jednostka OSP otrzymała odznaczenie Pro 
Mazovia, przyznane przez marszałka województwa mazowieckiego, 
które wręczyła wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego Wiesława Krawczyk. Odznaczenia PRO Masovia odebrali 
też zasłużeni druhowie: Stanisław Lazarski, Roman Lazarski, Ry-
szard Hetmański, Sylwester Milewski, Janusz Lazarski, Piotr Lazar-
ski i Piotr Hetmański. Złotymi medalami za zasługi dla pożarnictwa 
odznaczeni zostali: Roman Lazarski, Ryszard Hetmański, Sylwester 
Milewski. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa Krzysztof 
Brzezicki. Podczas jubileuszu wyróżnieni zostali strażacy, którzy ak-
tywnie działali kilka dekad temu, ale również ci obecni. Symbolicz-

nymi - „wzorkami” strażaka uhonorowani zostali : Dominik Lazarski, 
Mirosław Popieliński, Przemysław Tokarski i Daniel Brzozowski.

W uroczystości wzięli udział m.in.: prezes Zarządu Powiato-
wego OSP nadbryg. Bogdan Kołakowski, komendant powiatowy 
PSP Jarosław Nowosielski, wójt gminy wiejskiej Ciechanów Marek 
Kiwit, będący jednocześnie prezesem Zarządu Gminnego OSP  
z przedstawicielami Urzędu Gminy, przewodniczący Rady Gminy 
Ciechanów Eugeniusz Olszewski wraz z radnymi, przedstawiciel 
komendanta powiatowego policji podkom. Paweł Osik, szef Woj-
skowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie ppłk Krzysztof Fu-
tyma, radny powiatowy Włodzimierz Drążek, druh Marek Marcin-
kowski i prezes OSP w Rydzewie Janusz Lazarski. Obecni byli też 
przedstawiciele prywatnych firm, którzy sponsorowali ufundowa-
nie sztandaru.

BTW
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Inwestycja objęła odcinek o długości 0,67 km. 

Ulica Kwiatowa w Ciechanowie otwarta!
Fragment drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów-Modła-Niedzbórz-Drogiszka – Dalnia na odcinku  

ul. Kwiatowej przebudowany został w 2018 roku.
W krótkim spotkaniu, które zorganizowano 11 października 

br. wzięli udział samorządowcy, dzięki współpracy których zada-
nie zostało wykonane – starosta Sławomir Morawski, prezydent 
Ciechanowa Krzysztof Kosiński, zastępca prezydenta miasta Jo-
anna Potocka-Rak oraz kierownik Powiatowego Zarządu Dróg 
Józef Borkowski, zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie Elżbieta Szyma-
nik oraz radni samorządu powiatowego i miejskiego. Obecna 
była też grupa mieszkańców tej ulicy. 

Zarówno starosta S. Morawski, jak i prezydent K. Kosiński 
podkreślili w swoich wystąpieniach dobrą współpracę powiatu 
i miasta przy realizacji  wspólnych inwestycji drogowych oraz 
wagę tej drogi powiatowej – a ulicy miejskiej w komunikacji  
w tamtym rejonie miasta. 

BTW

Wartość inwestycji - 3 477 577 zł: 
• wsparcie ze środków Programu Rozwoju Gminnej i Po-

wiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019  -  
1 597 658 zł, 

• udział powiatu ciechanowskiego  - 1 081 090 zł,
• wsparcie z budżetu samorządu miasta Ciechanów -  

798 829 zł, 
 Zakres prac:
• poszerzenie jezdni do 6 m,
• budowa 708 metrów chodnika,
• budowa 652 metrów dwukierunkowej ścieżki rowerowej,
• odwodnienie drogi o długości 655 m kanalizacją deszczową 
• renowacja rowów,
• budowa oświetlenia ulicy,
• przebudowa zjazdów na posesje. 

Na pytania mieszkańców, którzy przyszli na otwarcie ulicy odpowiadał Józef Borkowski – kierownik Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie        

3 477 577 zł
 – tyle kosztowała przebudowa drogi powiatowej – ulicy 

Kwiatowej w Ciechanowie

Inwestor – Powiat Ciechanowski; Nadzór inwestycji – Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie; Wykonawca - Przedsiębior-
stwo Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A., z siedzibą w Mławie. 
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Owszem, powiem więcej, nikt wówczas nie podejrzewał, że 
pierwszy etap tej wyprawy będzie mógł zakończyć się tragicz-
nie, w konsekwencji czego Piłsudski nie dotrze do Warszawy 
10 listopada, a to jak wiemy, mogło zmienić bieg historii. Pa-
nowie wyruszyli popołudniem. Mieli jechać z Magdeburga do 
Berlina. Piłsudskiemu i Sosnkowskiemu towarzyszył niemiecki 
rotmistrz oraz szofer, który prowadził samochód. Szybko za-
padł mrok, było zimno, mgła snuła się nisko nad drogą. Nagle, 
gdzieś z pobliskiego lasu usłyszano krzyki, zaraz potem padły 
strzały. Mocno zatrzęsło automobilem, a następnie samochód 
stanął. Po krótkiej chwili krzyki umilkły. Całkowicie zaskoczeni 
pasażerowie wysiedli z auta. Nikogo w pobliżu nie było, nikt nie 
został ranny, jednak samochód nosił ślady wyraźnego uszko-
dzenia. Okazało się, że opona została przebita i są spustoszenia  
w komorze silnika. Do Berlina zostało około 20 kilometrów. Nikt 
nie wiedział co robić dalej. Było zimno i bardzo niebezpiecznie. 
Zrewolucjonizowane oddziały, mogły szybko i bez większych 
wyrzutów sumienia, zabić podróżujących. Sosnkowski zapro-
ponował, aby porzucić auto i pod osłoną nocy, bardzo ostroż-
nie,  udać się pieszo w dalszą drogę. Szofer jednak miał inny 
plan i podzielił się nim z Piłsudskim. Przekonywał, że posiada 
zapasową oponę, a pozostałe uszkodzenia postara się naprawić 
„sposobem”. Zmiana gumy nie trwała długo, jednak były po-
ważne obawy co do możliwości uruchomienia silnika, bowiem 
pociski przebiły chłodnicę oraz poszatkowały pas klinowy. Były 
tylko niewielkie nadzieje, że pojazd ruszy. Kierowca niebawem 
przyniósł z bagażnika jakieś dziwne opakowania. Okazało się, że 
wiózł z sobą prezenty dla swojej narzeczonej. Była to... damska 
konfekcja. Uszczelniono nią chłodnicę, a pończochy (wykonane 
z zupełnie innego materiału niż dziś) doskonale zastąpiły pasek 
klinowy. Automobil ruszył i dotoczył się do Berlina. Piłsudski 
jednak po tych nieplanowanych przygodach i po nocy spędzonej 
na zimnym powietrzu, mocno się przeziębił, co dopiero objawi 
się temperaturą w dniu kiedy dotrze do Warszawy.

Co wydarzyło się w Berlinie?
W Berlinie przygotowano Piłsudskiemu specjalny pociąg, 

którym miał dojechać do Warszawy - przyszłej stolicy Polski. 
Skład był dziwny bo złożony, prócz lokomotywy, tylko z jed-
nego wagonu. Ta część podróży przebiegła już bez większych 
zakłóceń i była przyjemna. Wagon był dobrze ogrzewany i pa-
sażerowie nie byli narażeni na niewygody związane z chłodnym 
listopadem.

Józef Piłsudski przyjechał na Dworzec Wiedeński  
w Warszawie 10 listopada około 7 rano, jak dalej potoczy-
ły się jego losy w tym dniu?

Po przyjeździe bardzo źle się czuł. Zimny wiatr i niska tem-
peratura  panująca  podczas podróży do Berlina, przyczyniły 
się do wyziębienia jego organizmu. Miał gorączkę i bolało go 
gardło, jednak musiał sprostać zadaniu, ponieważ wówczas two-
rzyła się historia. W Warszawie okazało się, że izolacja w Mag-
deburgu, wcale nie zmniejszyła jego popularności. Piłsudski 
był dla wielu  owianym legendą przywódcą  walk niepodległo-
ściowych i kandydatem na najwyższego reprezentanta narodu. 
Tego dnia zatrzymał się w pensjonacie panien Romanówien, na 
najwyższym piętrze budynku przy ulicy Moniuszki 2. Mieszkań-
cy Warszawy, którzy wiedzieli gdzie mieszka Komendant, pod 

BTW: Co działo się pomiędzy 
październikiem, a listopadem 1918 
roku w życiu Józefa Piłsudskiego; 
jeszcze przed przekazaniem mu 

przez Radę Regencyjną władzy w odradzającej się Polsce?
DMS: W październiku 1918 roku, Józef Piłsudski przetrzy-

mywany był w Magdeburgu. Sytuacja polityczna, determino-
wana przez zmiany na froncie, ulegała dynamicznym zmianom  
i przyszły marszałek wiedział, że niebawem powróci na ziemie 
polskie. W Magdeburgu jednak nie tylko polityka go zajmowała. 
Miał również swój prywatny dylemat. Osiem miesięcy wcześniej 
przyszła na świat jego pierwsza córka, której jeszcze nie widział. 
Piłsudski mocno był tym podekscytowany. Było to pierwsze 
jego dziecko, miał prawie pięćdziesiąt jeden lat i pałał ogromną 
ciekawością, jakie to cechy charakteru i urody, mogła odziedzi-
czyć po nim córka. Poprosił w związku z tym Aleksandrę, szczę-
śliwą mamę dziecka, aby przysłała mu fotografię dziewczynki. 
Po jej otrzymaniu przypatrywał się uważnie, czy fizycznie jest 
do niego podobna. Przypadek sprawił, że pierwsza córka, której 
nadano imię Wanda, była bardziej podobna do rodziny mamy. 
Irytowało to Piłsudskiego, bo nie mógł doszukać się wyraźnego 
podobieństwa dziecka do siebie. Jeszcze wówczas nie wiedział, 
że dopiero druga córka  - Jadwiga - która przyjdzie na świat dwa 
lata później, odziedziczy cechy fizyczne matki przyszłego naczel-
nika państwa i rodziny Piłsudskich.

W jakich warunkach przebywał J. Piłsudski w Magde-
burgu?

Niemcy traktowali Piłsudskiego honorowo. Otrzymywał  pra-
sę, mógł wychodzić do centrum miasta, dysponował gabinetem 
do pracy, a nawet poddał się specjalnym kuracjom wodnym na 
basenie, które miały pozbawić go dolegliwości reumatycznych.  
Po przyjściu na świat Wandy, Niemcy kurtuazyjnie zapropono-
wali Piłsudskiemu możliwość  wyjazdu na pewien czas do Alek-
sandry, w celu zobaczenia dziecka. Gwarancją, że urlopowany 
powróci z powrotem do Magdeburga, miało być dane przez Ziu-
ka „słowo honoru”. Piłsudski jednak z tej propozycji nie skorzy-
stał. W sierpniu 1918 roku, dołączył do niego Kazimierz Sosn-
kowski.

Na początku listopada 1918 roku, niepowodzenia na froncie 
zmusiły Niemców do rozważenia kwestii uwolnienia więźnia. 
Wysłano do niego hrabiego H. Kesslera, który miał za zada-
nie nakłonić Piłsudskiego, do podpisania oświadczenia, iż nie 
uczyni nic przeciw Niemcom. Przyszły marszałek zareago-
wał bardzo  gwałtownie, używając przy tym kilku dosadnych  
i mało grzecznych określeń. Kessler więc szybko zrozumiał, że 
nie zdoła zmusić Go do podpisania jakiegokolwiek dokumen-
tu. Jednak gdy wybuchła w Niemczech rewolucja listopadowa,  
postanowiono uwolnić Piłsudskiego na dobre. Nasi zachodni 
sąsiedzi bardzo obawiali się połączenia rewolty niemieckiej  
z bolszewicką. 8 listopada 1918 roku, zawiadomiono Komendan-
ta i Sosnkowskiego, że są wolni. Mieli udać się w drogę do War-
szawy przez Berlin. Przy czym pierwszą część podróży musieli 
przebyć samochodem, a następną  pociągiem.

Nikt zapewne wówczas nie przypuszczał, że ta podróż 
będzie obfitowała w tyle niebezpiecznych, ale i z lekka hu-
morystycznych niespodzianek...

To były wyjatkowe dni dla historii Polski
Z Dariuszem Markiem Srzednickim – reżyserem, scenarzystą a także histo-

rykiem, badaczem dwudziestolecia międzywojennego, autorem wielu filmów  
i przedstawień teatralnych poświęconych Józefowi Piłsudskiemu rozmawia  
Barbara Tokarska-Wójciak 
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Oficjalne obchody
Rozpoczęły się 11 listopada br., mszą św. w intencji Ojczyzny 

w  kościele św. Józefa w Ciechanowie. Po niej, na Placu Józefa 
Piłsudskiego odbyła się uroczysta zbiórka i akademia z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości. Jej organizatorami byli: do-
wódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej i prezy-
dent Miasta Ciechanów.

Po przemówieniu gospodarza miasta oraz wręczeniu odzna-
czeń i awansów na wyższy stopień żołnierzom, złożone zostały 
kwiaty pod pomnikiem Marszałka. Wśród wielu delegacji (par-
lamentarzyści, partie polityczne, stowarzyszenia, organizacje 
społeczne, szkoły), wiązankę złożyli też przedstawiciele samo-
rządu powiatowego: starosta Sławomir Morawski, wicestarosta 
Andrzej Pawłowski oraz przewodniczący rady Powiatu Zbigniew 
Gutowski.

Niezwykłą rocznicę świętowali też ciechanowscy harcerze

Świętowanie w powiatowej jednostce kultury
Już 6 listopada - zaprezentowany został spektakl edukacyj-

ny dla młodzieży i dorosłych „Sprawa Polski jest najważniejsza. 
Rzecz o Wincentym Witosie”. Od  9 listopada do 10 grudnia,  

Na obchody złożyły się akademie i apele, wystawy i spotkania artystyczne

Obchody Narodowego Święta Niepodległości  
w Ciechanowie i regionie

w Galerii „Na Pięterku” im. Zygmunta Szczepankowskie-
go czynna jest wystawa plastyczna „Niepodległa” prac dzieci  
i młodzieży. Dni od 9 do 11 listopada, to święto kina polskiego.  
W jego ramach zaprezentowano kilkanaście filmów oraz spotka-
nia z ludźmi związanymi z kinem. 

Zaś 11 listopada wieczorem, w sali widowiskowej PCKiSz 
– wystawiony został spektakl „Przepromienienie, czyli sen się 
ziścił”, według sztuki Bożenny Beaty Parzuchowskiej, w wyko-
naniu Teatru „Rozmyty Kontrast”. Scenariusz spektaklu został 
wyłoniony w drodze konkursu, który ogłosiło PCKiSz wraz ze 
Związkiem Literatów na Mazowszu. Nagrodę pieniężną dla au-
torki przedstawienia ufundował samorząd powiatowy. Dzień 
później w Kawiarni Artystycznej z koncertem „Dla Niepodle-
głej”, wystąpił Chór „Victoria” i goście. Jeszcze 14 listopada,  
w Kawiarni Artystycznej  odbył się wernisaż grafiki „Śladami 
historii” Władysława Ludwika Jurkiewicza oraz koncert patrio-
tyczny z okazji 100-lecia powołania Związku Harcerstwa Polskie-
go, w wykonaniu Zespołu „Żywioły Art”.

Spotkania, koncerty i wystawy organizowały też inne placów-
ki kultury, m.in.: COEK STUDIO – przygotowało wystawę „100 
dobrych uczynków na 100-lecie Polski”. Obywały się też: biegi, 
maraton pływacki, pokaz koreańskiej sztuki walki Taekwondo 
oraz Ciechanowskie Dyktando o Pióro Prof. Jerzego Bralczyka. 
Finałem imprez przygotowanych przez samorząd miasta był  
(18 listopada) koncert „11 nut dla Niepodległej”, w hali sporto-
wo-widowiskowej przy ul. Kraszewskiego. 

Szkoły i inne instytucje też włączyły się w uroczyste obchody  
100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości organizu-
jąc apele, akademie i wystawy. Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
w Ciechanowie zaprosiło 9 listopada - na uroczystość: „Bohatero-
wie Niepodległości–w 100-lecie Jej odzyskania”. Swoje widzenie 
niepodległości pokazali też młodzi artyści, którzy przygotowali 
widowisko „W sercu i w pamięci”, w wykonaniu Zespołu Tańca 
Nowoczesnego „FUNNY” z PCKiSz oraz Teatru Tańca „FAKT” 
Stowarzyszenia Akademia Kultury. 

 BTW
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budynkiem zgotowali mu owację, wzno-
sząc okrzyki na jego cześć. Piłsudski  
wyszedł wówczas na balkon i wygłosił 
krótkie przemówienie. Kończąc wyjaśnił, 
że nie może długo mówić, bo  jest chory.  
Przyszły Naczelnik Państwa, tego dnia  
przyjmował liczne delegacje, rozmawiał 
z wieloma politykami. Większość widzia-
ła w nim  męża opatrznościowego, który 
sprosta trudnemu zadaniu, odbudowy 
państwa polskiego. Piłsudski próbował 
również określić się politycznie. Nie 
przyjął entuzjastycznie mu wręczanego 
sztandaru Pogotowia Bojowego PPS. 

Kiedy Józef Piłsudski spotkał się 
ze swoją Rodziną?

Późnym popołudniem pierwszego 
dnia pobytu w Warszawie, Józef Piłsudski 
z wielką ciekawością udał się na prawy 
brzeg Wisły, gdzie przy ulicy Mińskiej 
25, mieszkała Aleksandra. Tam po raz 

pierwszy mógł zobaczyć swoją córkę, Wan-
dę. Pomimo ogromnego zainteresowania jego 
osobą i licznych spotkań z politykami, potra-
fił wygenerować chwilę na kontakt z rodzi-
ną.  Czasu jednak miał niewiele, bo o 16.30, 
czekała go narada w pałacu arcybiskupów 
warszawskich, przy ul. Miodowej. Tam  Rada  
Regencyjna przekazała mu władzę nad woj-
skiem. Decyzja ta jednak została ogłoszona na-
zajutrz - 11 listopada 1918 roku.

Jest Pan znany ciechanowianom z pre- 
zentacji poświęconych 20-leciu międzywo-
jennemu, m.in. w Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej czy w Powiatowym Centrum Kultu- 
ry i Sztuki. Czy możemy się spodziewać 
spotkania z Panem w najbliższym czasie?

Trudno mi powiedzieć, gdyż nie zależy to 
ode mnie. Jeśli prowadzący te jednostki kultu-
ry zaproszą mnie na takie spotkanie, to z naj-
większą ochotą je przyjmę. 

Dziękuję za rozmowę.

Marszałek w otoczeniu Rodziny, żony oraz córek
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