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 28 lutego - Waldemar Godlewski zrezygnował ze stanowi-
ska burmistrza miasta i gminy Glinojeck. Rezygnację złożył na 
ręce komisarza wyborczego w Ciechanowie. Komisarz jednak 
rezygnacji nie przyjął, bo NSA wciąż nie ocenił czy odwołanie 
się burmistrza od wygaszenia jego mandatu przez komisarza 
– jest zgodne z prawem. Waldemar Godlewski swoją decyzję  
argumentował względami osobistymi. Tego samego dnia po-
żegnał się z pracownikami Urzędu Gminy i podziękował im 
za współpracę. Burmistrz stał na czele miasta i gminy Glino-
jeck od 1990 roku, najpierw jako wójt, a od 1993 roku jako bur-
mistrz.

28 lutego - W Komendzie 
Powiatowej Policji w Ciecha-
nowie odbyła się uroczystość 
pożegnania kolejnych dwóch 
funkcjonariuszy, którzy za-
kończyli swoją służbę i odeszli 
na emeryturę. Z mundurem 
pożegnali się: naczelnik Wy-
działu Prewencji podinsp. Mi-
rosław Kęsik oraz funkcjona-
riusz Wydziału Kryminalnego 
asp. szt. Krzysztof Parzychow-
ski. Odchodzącym na emery-
turę podziękował komendant 
KPP mł. insp. Grzegorz Gra-
bowski.

3 marca - Ciechanowscy policjanci spotkali się z prezesami 
klubów sportowych, działających na terenie powiatu. Celem spo-
tkania było wypracowanie zasad współpracy pomiędzy klubami 
sportowymi a policjantami podczas odbywających się meczów, 
ale też ustalenie zasad zapewnienia bezpieczeństwa uczestni-
kom imprez. Spotkanie miało charakter roboczy, a jego celem 
było wypracowanie lepszej komunikacji, przepływu informacji 
oraz określenie zasad współpracy. W trakcie dyskusji ustalono 
ramowy plan działań na 2017 rok.

4 marca - Zaledwie 33 sekund potrzebował Szymon Ko-
łecki, by pokonać swojego przeciwnika w debiutanckiej walce 
podczas gali PL MMA, która odbyła się w Łomiankach. Następ-
ny pojedynek zawodnik mieszkający w Ciechanowie stoczy już  
20 maja. Podczas swojego debiutu S. Kołecki pokonał  
43-letniego Dariusza Kazimierczuka. 

4 marca - „NFZ bliżej pacjenta – sprawdź czy jesteś ubezpie-
czony” - pod takim hasłem obchodzone były dni otwarte Dele-
gatury Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Ciechanowie. Jak informuje placówka, te-
matem wiodącym była  możliwość dokonania wstecznego zgło-
szenia do ubezpieczenia, jaką dała znowelizowana na początku 
tego roku ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych. Była również możliwość wyro-

Wydarzyło się:
bienia karty EKUZ, potwierdzenia zlecenia na zaopatrzenie, jak 
też uzyskania danych dostępowych do systemu ZIP (Zintegro-
wany Informator Pacjenta).

8 marca - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie 
zorganizowała kolejne spotkanie z cyklu „Spacerkiem po Cie-
chanowie”. Tym razem był to spacerek po ulicy Nadrzecznej. 
Spotkania mają na celu poznawanie poszczególnych fragmen-
tów Ciechanowa. Prowadzący wykorzystują do tego dostępne 
dokumenty, fotografie czy wspomnienia zapraszanych gości  

i starają się sięgać do najdawniejszych czasów. W ramach wir-
tualnych spacerów odwiedzono już m.in. ul. Witosa, Zagumien-
ną czy Plac Kościuszki. Spotkania prowadzą Barbara Bielasta  
i prof. Jerzy Zalewski.

31 marca – Trasą z Ciechanowa do Sulerzyża przejdzie 
Ekstremalna Droga Krzyżowa. Podobne nabożeństwa odbywają 
się w 6 państwach, w 226 miastach i na 373 trasach. Zadaniem 
uczestników będzie przejście drogi krzyżowej, wynoszącej oko-
ło 15 kilometrów przez las lub polne drogi. Ciechanowska Eks-
tremalna Droga Krzyżowa wyruszy 31 marca o godzinie 19.00 
spod kościoła w parafii Matki Bożej Fatimskiej. Trasa będzie 
wiodła przez Ciechanów, Pęchcin, Szczepanki, Rutki Marszewi-
ce, Rutki Begny, Rutki Lenki, Rutki Szczepanki, Rutki Bronisze, 
Chotum i zakończy się w parafii Św. Mikołaja w Sulerzyżu. Jak 
wyjaśniają pomysłodawcy projektu, Ekstremalna Droga Krzyżo-
wa to prawdziwe ćwiczenie duchowe, po którym człowiek może 
zostać rzeczywiście przemieniony. W czasie Ekstremalnej Dro-
gi Krzyżowej obowiązuje Reguła Milczenia. Wyjątkiem od tej 
zasady jest głośne odczytanie rozważań i modlitwa przy każdej 
stacji. Zapisy i szczegóły Drogi Krzyżowej dostępne są na stro-
nie edk.org.pl i na facebooku. Ze strony internetowej projektu 
można pobrać rozważania do tegorocznej Ekstremalnej Drogi 
Krzyżowej a także mobilną aplikację dla uczestników.

Barbara Tokarska-Wójciak

Ul. Nadrzeczna (ze zbiorów PBP w Ciechanowie)
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Radni obradowali na nadzwyczajnej sesji  
Rady Powiatu 

Rajcy powiatu rozpatrzyli, a następnie przyjęli dwie uchwały, które dotyczyły: zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Powiatu Ciechanowskiego i zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanow-
skiego na 2017 rok. Zmiany polegały m.in. na wprowadzeniu zarówno do Prognozy Finansowej 
jak i budżetu 2017 roku trzech inwestycji drogowych, które będzie realizował samorząd powiatowy  
w ramach tzw. Regionalnego Instrumentu Terytorialnego (RIT).

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy  
Finansowej wprowadzono trzy zadania przewidziane do realiza-
cji w latach 2017-2018 na łączną kwotę 20 851 649 zł., z czego  
15.986 025 zł. to środki unijne, zgodnie z wnioskami złożonymi 
do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2014-2020. Wnioski powiatu zostały pozytywnie zwe-
ryfikowane przy ocenie formalnej i wejdą do realizacji.

Chodzi tutaj o następujące inwestycje:

1 „Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz 
mobilności komunikacyjnej kolejowo-drogowego węzła 

multimodalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez 
przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na odcinku Ciecha-
nów-Młock (trzeciorzędny węzeł drogowy)” (Działanie 7.1 
infrastruktura drogowa). Szacowany koszt – 8 842 517 zł.,  
z tego planowane środki na 2017 rok – 4 mln zł;

2 „Poprawa mobilności komunikacyjnej Ciechanowa 
(ośrodka subregionalnego) z drogą krajową nr 7 

(TEN-T) poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2352W 
na odcinku Pniewo Czeruchy- granica powiatu (Rezerwat Le-
kowo)” (Działanie 7.1 infrastruktura drogowa). Szacowany 
koszt – 2 714.106 zł, z tego środki na 2017 rok – 2 025 000 zł;

3 „Promowanie niskiej emisyjności w ruchu drogowym 
oraz wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej 

w obszarze funkcjonalnym Ciechanowa (ośrodka subregio-
nalnego) poprzez innowacyjną (budowa ścieżki rowerowej) 
przebudowę drogi powiatowej nr 1237W na odcinku Ciecha-
nów-Opinogóra” (Działanie 4.3 redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza, poddziałanie 4.3.1 ograniczanie zanieczyszczeń 
powietrza i rozwój mobilności miejskiej). Szacowany koszt –  
9 295 026 zł, z czego planowane środki na 2017 to 4 mln zł.

Wszystkie zmiany wprowadzane do WPF i budżetu omówiła 
skarbnik powiatu Elżbieta Kwiatkowska. Jak usłyszeliśmy, zwo-
łanie sesji nadzwyczajnej było konieczne m.in. po to, aby można 
było jak najszybciej rozpocząć postępowania przetargowe zwią-
zane z przebudową dróg. To automatycznie pociągnęło za sobą 
także zmiany w budżecie tego roku.

Kolejna zmiana w budżecie, przyjęta przez radnych dotyczy-
ła zmniejszonej – o 1 137 595 zł subwencji oświatowej na bieżący 
rok, którą otrzyma powiat.

W wyniku tego zmniejszą się wydatki jednostek oświatowych 
o 687 900 zł, ale brakującą kwotę – 449 695 zł będzie musiał doło-
żyć powiat z wolnych środków po zamknięciu 2016 roku.

Po zmianach dochody powiatu wyniosą 104 698 751 zł, a wy-
datki 106 432 886 zł.

Obie uchwały zostały przyjęte przez radnych jednomyślnie.
BTW

Zmiana w Radzie Powiatu
Anna Żebrowska – sprawująca z ramienia Prawa i Spra-

wiedliwości mandat radnej powiatu ciechanowskiego w pią-
tej kadencji Rady Powiatu – została powołana na stanowisko 
drugiego zastępcy prezydenta miasta Ciechanów. W ratu-
szu będzie zajmowała się polityką społeczną oraz oświatą. 

Na jej miejsce do Rady Powiatu wejdzie inny kandydat, 
który w ostatnich wyborach samorządowych zdobył najwię-
cej głosów z tej samej listy, w danym okręgu wyborczym. 
Będzie to startujący z gminy Sońsk Włodzimierz Drążek.

Red.

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu, choć krótka, przyniosła ważne decyzje 
związane z realizacją powiatowych inwestycji drogowych
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łowie podzielą się kosztami wykonania 
zadania. Porozumienie podpisane przez 
starostę Sławomira Morawskiego i prezy-
denta Krzysztofa Kosińskiego zakładało 
również, że samorządy wspólnie podej-
mą starania o środki zewnętrzne, i tak 
się stało. Przy 3-milionowym dofinanso-
waniu i podziale kosztów między miasto  
a powiat, wkład Gminy Miejskiej Cie-
chanów jako partnera wyniesie ponad  
2 mln zł.

Za przeprowadzenie postępowań prze-
targowych na opracowanie dokumentacji 
oraz za realizację inwestycji odpowie-
dzialny jest działający w imieniu samorzą-
du powiatowego Powiatowy Zarząd Dróg  
w Ciechanowie. 

Barbara Tokarska-Wójciak

wanych do wycinki drzew to samosie-
wy, łamliwe i kruche topole oraz drzewa 
chore. Obecnie topole klasyfikowane są 
jako drzewa stwarzające zagorzenia na 
drogach. Według najnowszych stan-
dardów, drogowy krajobraz ma nawią-
zywać do okolicy i komponować się 
z otoczeniem. Dodatkowo, usuniecie 
drzew pozwoli na wygospodarowanie 
przestrzeni, w której powstanie ścieżka 
rowerowa i  chodnik. 

Szacunkowa wartość inwestycji wy-
niesie ponad  7 mln zł. Samorząd po-
wiatowy pozyskał na ten cel rządowe 
dofinansowanie w ramach Programu 
Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 2016-2019  
w kwocie 3 mln zł. 

Należy przypomnieć, że we wrześniu 
2015 roku władze powiatu zawarły poro-
zumienie z władzami miasta, na podsta-
wie którego obydwa samorządy po po-

Ulica Sońska w Ciechanowie będzie nowa  
już w tym roku

Remont drogi jest potrzebny, aby 
usprawnić ruch komunikacyjny w tym re-
jonie Ciechanowa, gdzie droga prowadzi 
do ogródków działkowych w Grędzicach 
i w Krubinie, do zakładów pracy w Soń-
sku, do osiedla mieszkaniowego i domu 
pomocy społecznej. 

Dodajmy także, że 14 marca  br. wyko-
nawca robót – Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego 
przejął plac budowy. Zarządca drogi chce, 
aby prace ziemne rozpoczęły się jak naj-
szybciej. Będą to roboty związane z budo-
wą kanalizacji deszczowej oraz ułożeniem 
okablowania pod nowe oświetlenie.

Jak zapowiada Józef Borkowski – 
kierownik Powiatowego Zarządu Dróg  
w Ciechanowie, przebudowa ulicy pocią-
gnie za sobą utrudnienia w ruchu, ale nie 
będą one aż tak poważne, żeby uniemoż-
liwić przejazd ulicą. Sońska przez więk-
szą część realizacji inwestycji nie będzie 
zamknięta, a ruch będzie odbywał się 
wahadłowo. Możliwe będą jednak spo-
wolnienia ruchu. Dopiero w końcowej 
fazie robót drogowych (przełom lipca  
i sierpnia), podczas kładzenia ostatniej 
warstwy nawierzchni bitumicznej – dro-
ga zostanie zamknięta na dzień lub dwa. 
To pozwoli na całościowe rozłożenie 
warstwy masy.

Prace związane z przebudowa obej-
mą przede wszystkim wykonanie nowej 
nawierzchni, budowę chodników i dwu-
kierunkowej ścieżki rowerowej. Zgodnie 
z projektem droga, chodniki oraz ścieżka 
rowerowa będą oddzielone od siebie pa-
sami zieleni, co wpłynie na zwiększenie 
bezpieczeństwa ich użytkowników.

Cały remont rozpoczął się od wycin-
ki drzew. Jest to związane z przygoto-
waniem placu budowy pod inwestycję. 
Wyciętych zostanie 108 drzew, a na ich 
miejsce posadzonych 120 drzew i kilka-
set ozdobnych krzewów. Uporządkowa-
nie zieleni zostało zatwierdzone przez 
Generalnego Inwestora Ochrony Śro-
dowiska w Warszawie. Wiele z zaplano-

W marcu rozpoczęła się długo oczekiwana przez mieszkańców miasta inwestycja pn: „Rozbudowa 
drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie”. 
Przebudowa dotyczy odcinka o długości 2,049 km – od ronda Solidarności do kąpieliska Krubin. 

Wstępne prace w ulicy Sońskiej polegają na 
wycince drzew i przygotowaniu placu pod 
inwestycję
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Czwarty etap przebudowy budynku  
dawniej Polonii rozpoczęty

20  lutego 2017 roku została zawarta umowa 
na wykonie IV etapu inwestycji pn. ”Przebudo-
wa elewacji wraz ze zmianą sposobu użytkowa-
nia budynku dawnego hotelu Polonia z ada-
ptacją na cele upowszechniania kultury, w tym 
na potrzeby Powiatowej Biblioteki publicznej  
w Ciechanowie”. 

W drodze przetargu nieograniczonego wybrana została firma 
Usługi Budowlane „Remirent” Cezary Smoleński z Ciechanowa, 
która wykona roboty budowlane za kwotę 1 815 tys. zł. Wybrana 
firma wykonała trzy poprzednie etapy robót budowlanych w bu-
dynku dawnego hotelu „Polonia”. Jest to rzetelna firma i dotych-
czas nie było żadnych zastrzeżeń, odnośnie jakości prac, przez 
nią wykonanych. 

Czwarty etap obejmie: prace wykończeniowe ścian (tynko-
wanie, malowanie ścian, sufitów), prace ślusarskie (łazienki), 
roboty blacharskie, wstawienie drzwi, wykończenie schodów 
zewnętrznych (od podwórka), montaż instalacji elektrycznych, 
sanitarnych (wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, 
hydrantowych), wyposażenie sanitarne, kładzenie glazury, tera-
koty, płytek na podłogach, instalacja wentylacji; sieci zewnętrzne 
(instalacja kanalizacji zewnętrznej, deszczowej, odwodnienie); 
zagospodarowanie terenu (podbudowa obiektu, nawierzchnia, 
tereny zielone) i wszystkie inne pozostałe prace. Jednym z waż-
niejszych elementów będzie dostawa i montaż dźwigu windy. 

Wykonawca na wykonanie robót ma czas do 30 września 
2017 roku.

Po nim pozostanie już przeprowadzka zasobów bibliotecz-
nych do nowego obiektu.

Cztery etapy przebudowy kosztują 5 602 433,96 zł. Wszystkie 
prace wykonywane są ze środków budżetowych powiatu ciecha-
nowskiego.

Cały obiekt dostosowany jest do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. W budynku będzie zainstalowana winda. Wykonany 
został już podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Barbara Tokarska-Wójciak

Budynek dawnej Polonii, stan na marca 2017 roku
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Zapowiedzi imprez kulturalnych
Powiatowego Centrum Kultury  

i Sztuki w Ciechanowie 
na kwiecień:

1-2 kwietnia, godz. 17.00
Spektakl „Bramy Nieba i Płomienie  
Piekła”
Niezapomniany spektakl teatralno-mul-
timedialny dla młodzieży i dorosłych, 
który obejrzały już miliony ludzi na ca-
łym świecie. Opowiada o losach współ-
czesnych ludzi, którzy nie mają czasu 
na refleksję nad własnym życiem. Do 
niezwykłego odbioru spektaklu przy-
czynia się piękna dekoracja, gra świateł, 
specjalne efekty dźwiękowe i multime-
dialne oraz gra aktorów.
Współorganizatorem przedstawienia 
jest Społeczność Chrześcijańska w Cie-
chanowie.
Sala widowiskowa, wstęp wolny.

4 kwietnia, godz. 10.30 
XXXI Konkurs Plastyczny „Pisanki Kra-
szanki Palmy” 
Wręczenie nagród i rozstrzygnięcie 
konkursu.

5 kwietnia
Artystyczna Środa - „Kalwaria Życia” 
Spektakl audiowizualny „DIAPORA-
MA” Mariana Rynkiewicza - Kawiarnia 
Artystyczna.

9 kwietnia, godz. 14.00 
Niedziela Palmowa – Wielkanocne Spo-
tkanie Twórców 
Spotkaniu towarzyszyć będzie wernisaż 
poplenerowej wystawy Stowarzyszenia 
Pracy Twórczej.

12 kwietnia, godz. 18.30 
Artystyczna Środa, Koncert „Pieśń  
o Miłości Umiłowanego” 
Wystąpią Bogumiła Nasierowska i An-
drzej Kaluszkiewicz.

19 kwietnia
Koncert w wykonaniu Reprezentacyj-
nego Zespołu Artystycznego Wojska  
Polskiego

22 kwietnia
II Szaradziarskie Mistrzostwa Ciecha-
nowa

W środę 1 marca, o godz. 11.00 w kinie Ły-
dynia odbył się przedpremierowy pokaz filmu 
„Wyklęty” Konrada Łęckiego. To oparty na 
faktach film, którego akcja toczy się w Polsce, 
w drugiej połowie lat 40-tych. Jego bohaterami 
są członkowie zbrojnego podziemia niepodle-
głościowego, walczący z władzą ludową o po-
wojenny kształt Polski. Ludzie, którzy mimo 
olbrzymiej przewagi resortu bezpieczeństwa, 
wspieranego przez radzieckie NKWD, walczy-
li do końca o swoją sprawę.  Główny bohater 
- Franciszek Józefczyk „Lolo” (w tej roli Woj-
ciech Niemczyk), osamotniony w walce – ginie, 
przekazując wcześniej zapisane fakty swojemu 
synowi. Po projekcji z widzami spotkał się od-
twórca jednej z głównych ról – Marcin Kwaśny. 
Podczas krótkiego spotkania aktor opowiadał 
o swojej roli Wiktora w filmie „Wyklęty”, ale 
również  o innych rolach: porucznika Romana 
Dziemieszkiewicza „Pogody” w filmie „Historia 
Roja” i  Witolda Pileckiego w filmie „Pilecki”. 

Aktor wcielający się w rolę „Wiktora” spotkał się  
z widzami z Ciechanowa

Wzruszającym momentem po premierze 
filmu było spotkanie się aktora młodego po-
kolenia z Panem Czesławem Borkowskim, 
mieszkańcem powiatu ciechanowskiego, który 
znał Roja i Pogodę. Pan Czesław kontaktował 
się z oddziałem Roja. Jego rodzina była prze-
śladowana przez aparat komunistyczny, a jej 
członkowie odsiadywali długoletnie wyroki  
w więzieniach.

Pan Czesław, jak powiedział redakcji „Samo-
rządowca”, był inicjatorem budowy pomnika  

Ciechanowianie uczcili Żołnierzy 
Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Cie-
chanowie trwały trzy dni. Złożyły się na nie: pokazy filmowe, złożenie 
kwiatów przed dawną siedzibą Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa  
Publicznego, przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych w Ciechanowie 
oraz apel pamięci.

poświęconego Żołnierzom Wyklętym w Go-
łyminie i nadal jest aktywny w wyjaśnianiu 
faktów z tamtego okresu. W premierze filmu 
uczestniczyła młodzież z gimnazjów i szkół po-
nadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego.

M. Kwaśmy w rozmowie z Czesławem Borkowskim

Tego samego dnia, o godzinie 17.00,  dele-
gacje wielu środowisk: kombatanckich, par-
lamentarnych, samorządowych i szkolnych 
złożyły kwiaty pod dawną siedzibą Powiato-
wego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, 
przy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych. 

Harcerze pełniący wartę honorową 

Przemówienie nawiązujące do okoliczno-
ści wygłosił wicestarosta Andrzej Pawłowski, 
a list od prezydenta RP Andrzeja Dudy odczy-
tał poseł Robert Kołakowski. 

O wydarzeniach w budynku PUBP mówił   
wicestarosta A. Pawłowski
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W uroczystym apelu uczestniczyła duża 
grupa harcerzy, uczniów szkół munduro-
wych i młodzieży szkolnej.

Młodzież podczas uroczystości

Następnie Paweł Serwan odczytał Apel 
Poległych, autorstwa dr Krzysztofa Kacprza-
ka, badacza tego okresu historii, podczas 
którego odczytano 73 nazwiska pomordowa-
nych przez aparat bezpieczeństwa. Po nim 
modlitwę wygłosił ks. Zbigniew Adamkowski 
– proboszcz parafii farnej w Ciechanowie. Ca-
łość prowadziła druhna Anna Rzeczkowska.

Prowadzący uroczystość

Wiązankę kwiatów złożyli m.in. przedsta-
wiciele „Sybiraków”.

Kwiaty od stowarzyszenia

Warte honorową przy tablicy upamiętniającej 
zamordowanych w katowni zaciągnęli: członko-
wie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej 
79 Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich im. 
Hetmana Lwa Sapiehy,  Związku Piłsudczyków 
RP Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego  
w Ciechanowie, harcerze, uczniowie szkół mun-
durowych. Obecne były też poczty sztandarowe 
wielu organizacji i stowarzyszeń.

Przemówienie wicestarosty ciechanowskiego Andrzeja Pawłowskiego, podczas 
uroczystość Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Ciechanowie

Drodzy kombatanci, Szanowni Państwo!
Po raz siódmy stajemy tutaj, pod budynkiem byłego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa, aby 

oddać hołd tej szczególnej kategorii bohaterów w pierwszych latach powojennych. To oni, Żołnie-
rze Wyklęci, Żołnierze Niezłomni stawiali opór sowietyzacji Polski. Ich walka była straceńcza. 
Zapłacili za swoje wybory niewyobrażalnie wysoką cenę. Byli z założenia skazani na przegraną. 
Pozbawiono ich czci, a niektórych nawet grobów, nazywając bandytami i zdrajcami ojczyzny.

Spotykamy się w szczególnym miejscu, pod ubecką katownią. W piwnicach tego budynku mie-
ścił się areszt UB, w którym ubecy trzymali, katowali i mordowali żołnierzy podziemia. Do dziś 
pomieszczenia aresztu zachowały się. Są tam pomieszczenia aresztu, drzwi do cel z zasuwami  
i wizjerami. Są oryginalne kraty w oknach. Zachowało się także pomieszczenie tzw. „mokrego 
karceru”, gdzie ubecy wrzucali więźniów nagich lub tylko w bieliźnie i polewali wodą, w ten sposób 
skłaniając ich do składania „właściwych” zeznań.

Na ścianach cel widnieją ślady napisów z tamtych lat/ nazwiska, daty/, a także wezwanie 
„Boże ratuj”, „Jezu zmiłuj się nade mną”, wydrapane paznokciami lub guzikami. To dowody 
kaźni jaką przeszli tutaj żołnierze niepodległościowego podziemia. Przypomnę choćby, że w tym 
budynku zamęczony został Stanisław Flakowski ps. „Kret”, „Turek” – szef Oddziału II wywiadu 
Armii Krajowej na Powiat Ciechanowski. Aresztowany w marcu 1945 roku z grupą żołnierzy 
AK, przez ciechanowskie UB, poddany niezwykle brutalnemu śledztwu zmarł w wyniku tortur. 
Jak wspominał współwięzień Adam Pszczółkowski: „Pamiętnej nocy, po kolejnym przesłuchaniu, 
wrzucono Flakowskiego do celi jak martwy przedmiot. Nie pomógł żaden ratunek kolegów. Był 
nieprzytomny. Nad okiem widać było ślad po uderzeniu, bo nie tylko skóra, ale i kość były wgnie-
cione”. Zmarł w niespełna godzinę na rękach kolegów. Powiadomieni UB-owcy wywlekli ciało 
Flakowskiego z celi i do dziś nie wiadomo, co się z nim stało.

W marcu 1946 roku,  w tym budynku poddano brutalnemu śledztwu grupę żołnierzy niepod-
ległościowego podziemia ROAK i NZW, z których Czerkasiewicza, Szymczaka, Mierzejewskiego  
i Góreckiego skazano wyrokiem Sądu Wojskowego z Siedlec na sesji wyjazdowej, w nieistniejącym 
już kinie „Nysa” - na śmierć. Tutaj oczekiwali na wykonanie wyroków. 30 marca 1946 roku, 
wszystkich skazanych wrzucono do samochodu. Następnie przywiązanych drutami do drzew roz-
strzelano w pobliskim lesie gołockim, a ciała wrzucono do przygotowanego dołu.

Represje dotknęły setek osób. Przygotowany na dzisiejszą uroczystość Apel Poległych zawiera 
73 nazwiska bohaterów tamtego czasu, pomordowanych w wyniku działań sądów doraźnych, 
poległych w walce , zamordowanych przez wkraczające oddziały armii czerwonej.

Jesteśmy winni im pamięć. Ich walka to część naszego dziedzictwa, które musimy strzec. 

W ramach obchodów, od 28 lutego do  
2 marca w kinie Łydynia prezentowana była 
Retrospektywa VIII Festiwalu Filmowego  
w Gdyni „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci 
1939 – 1989 – Przywracamy Pamięć”. Zapre-
zentowane zostały filmy: „Hieronim Bednar-
ski. Wyklęty z czerwonej wsi”, reż. Henryk 
Jurecki, „Odnaleziony Walc”, reż. Julita Woło-
szyńska-Matysek, „Ojcu”, reż. Liliana Komo-
rowska,  „Kotwica PW – tylko trzy maźnięcia”, 
reż. Maria Wiśnicka i Andrzej Wyrozębski, - 
„Dotknięcie anioła”, reż. Marek Tomasz Paw-
łowski, „Zapora”, reż. Konrad Starczewski.

Festiwal, którego twórcą i głównym organi-
zatorem jest Arkadiusz Gołębiewski, pochodzą-
cy z Sońska reżyser i producent wielu filmów – 
jest jedynym tego wydarzeniem w kraju, gdzie 
do konkursu zgłaszane są filmy opowiadające 
o działalności żołnierzy podziemia niepodległo-

ściowego. W Ciechanowie mogliśmy poznać 
więc filmy, które zostały zaprezentowane pod-
czas festiwalu w Gdyni w 2016 roku.

W tym roku honorowymi patronami uro-
czystości byli: Starosta Ciechanowski Sławo-
mir Morawski i Prezydent Miasta Ciechanów 
Krzysztof Kosiński, a organizatorami: Powia-
towe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechano-
wie, we współpracy z Ciechanowskim Ośrod-
kiem Edukacji Kulturalnej Studio.

Współorganizatorami: Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznej 79. pułku piecho-
ty Strzelców Słonimskich im. Hetmana Lwa 
Sapiehy, Związek Piłsudczyków RP Towarzy-
stwo Pamięci Józefa Piłsudskiego w Ciecha-
nowie, Hufiec Ciechanów Chorągwi Mazo-
wieckiej Związku Harcerstwa Polskiego.

Barbara Tokarska-Wójciak

Foto: BTW
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Dzień Patrona w „Krasiniaku”

Apel rozpoczął się tradycyjnie od 
hymnu narodowego, który zaśpiewała 
uczennica Iwona Abramczyk. Głównym 
punktem części artystycznej był montaż 
słowno-muzyczny, z wykorzystaniem tek-
stów polskich romantyków: Zygmunta 
Krasińskiego, Adama Mickiewicza, Cy-
priana Kamila Norwida i Juliusza Słowac-
kiego oraz piosenek z repertuaru Czesła-
wa Niemena i zespołu Maanam. 

Autorem scenariusza przedstawie-
nia był polonista z tej szkoły Marek Rut-
kowski, a w romantyczne role wcielili się 
nie tylko zdolni uczniowie, ale również 
dyrektor szkoły Marzanna Zmysłowska  
i wicedyrektor Mariusz Stawicki. Całość 
dopełniły stroje z epoki, w których akto-
rzy wyglądali bardzo pięknie. 

W uroczystości wzięli udział goście  
z różnych środowisk oświatowych, samo-
rządowych, biznesowych. Każdy otrzymał 
kwiatek i upominek. Gościem specjalnym 
był Piotr Krasiński, z rodu Krasińskich, 
który gościł już w ciechanowskiej szko-
le wielokrotnie i śmiało można określić 
go przyjacielem szkoły i młodzieży. Głos 
zabrał tez prezydent miasta Krzysztof Ko-
siński, który życzył uczniom trafnych wy-
borów w dalszej edukacji. Obaj otrzymali 
też tytuły „Przyjaciel szkoły”.

Ważnym momentem było też prze-
kazanie kolejnej klasie sztandaru szkoły. 
Klasa III biologiczno-chemiczna przeka-
zała go uroczyście klasie II biologiczno-
medycznej. Uczniowie ślubowali też na 
sztandar.

Inne przyjemne chwile uroczystości, 
to m.in. wręczenie Mariuszowi Długo-
szewskiemu „Złotego pióra Krasiniaka” 
za zaangażowanie w życie szkoły. Ogło-
szone zostały także wyniki konkursów 

szkolnych, przeprowadzonych w związku 
z obchodami Dnia Patrona: Inscenizacje 
teatralne – „Romantyczne inspiracje” 
(wygrały klasy biologiczno-medyczna 
i humanistyczno-dziennikarska); Kon-
kurs „Krasiniakowe opowieści” (filmy  
i opowiadania), w którym wygrała klasa 
matematyczno-informatyczna; Konkurs 
Recytatorski dla gimnazjów, w którym  
I miejsce zajęły ex aequo  Barbara Smo-
lińska z Gimnazjum STO w Ciechanowie 
i Małgorzata Brzezińska z Gimnazjum  
w Młocku. Już na zakończenie zaprezen-
towany został film – reminiscencje na 
temat „Nie-Boskiej Komedii” Zygmunta 
Krasińskiego, autorstwa uczennicy We-
roniki Szczyglak z kl I MI.

Red.

Obchody Dnia Patrona w I LO w Ciechanowie. 

Foto: Archiwum I LO

Bardzo uroczyście, artystycznie i kolorowo przebiegały w tym roku obchody Dnia Patrona w naj-
starszej ciechanowskiej szkole – w I Liceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego. Myślą 
przewodnią całych obchodów była romantyczna miłość i refleksja nad współczesnym światem. 
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Podczas spotkania młodzież zadawała 
pytania dotyczące procedury załatwiania 
reklamacji po zakupie różnego rodzaju 
artykułów. Rzecznik mówił o sytuacjach 
kupowania towarów zakupionych bez-
pośrednio u sprzedawcy, ale też poza 

Obchodziliśmy Światowy Dzień Konsumenta

lokalem przedsiębiorcy, albo kupionych 
na odległość, np. przez telefon i Inter-
net. Rzecznik konsumentów przedstawił 
uczniom informacje, jakie mają uprawnie-
nia po nabyciu towarów w sklepie lub na 
odległość.

Przy okazji tego święta przypominamy  
o dyżurach Powiatowego Rzecznika Kon-
sumentów - Stanisława Wiklińskiego, któ-
ry przyjmuje interesantów w poniedziałki 
i środy, w godzinach 8.00-16.00 w budyn-
ku Starostwa Powiatowego, pokój nr 19.

BTW

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego in-
formuje, iż zakończyło się postępowanie 
konkursowe na wybór realizatora pro-
gramu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja 
przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”. 
Na konkurs wpłynęła jedna oferta. Na re-
alizatora programu polityki zdrowotnej 
wybrano Specjalistyczny Szpital Woje-
wódzki w Ciechanowie.

Oferta ciechanowskiego szpitala 
spełniła warunki formalne i mieści się 
w graniach finansowych określonych  
w ogłoszeniu o konkursie ofert na wybór 
realizatora programu polityki zdrowot-
nej pn. „Edukacja przyszłych rodziców  
w Szkole Rodzenia”. 

Red.

Piętnastego marca obchodzony jest Światowy Dzień Konsumenta. Z tego okazji Powiatowy 
Rzecznik Konsumenta Stanisław Wikliński spotkał się z młodzieżą z I Liceum Ogólnokształcącego  
w Ciechanowie.

Dyskutowali o prawach pacjenta

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
Krystyna Barbara Kozłowska                                       
ul. Młynarska 46 
01-171 Warszawa
tel.: (22) 532 - 82 - 50 
fax.: (22) 532 - 82 - 30 
sekretariat@bpp.gov.pl
Przyjęcia interesantów w Biurze: 
Poniedziałek - piątek 
w godzinach od 9.00 do 15.00
 Ogólnopolska bezpłatna infolinia 
Rzecznika Praw Pacjenta:
Tel: 800 - 190 - 590 
(z tel. stacjonarnych i komórko-
wych) 
czynna pn. - pt. 
w godz. 9.00 - 21.00 

Dużo miejsca poświęcono też dzia-
łalności infolinii rzecznika praw pacjen-
ta jako narzędzia działania i kontaktu  
z pacjentami. Odrębnym zagadnieniem, 
nad którym dyskutowali przedstawiciele 
szpitali z całego Mazowsza była rola peł-
nomocnika ds. praw pacjenta w danej pla-
cówce medycznej. Seminarium zakończy-
ła dyskusja nt. najczęściej występujących 
problemów w obszarze praw pacjenta 
oraz współpracy rzecznika praw pacjenta 
z pełnomocnikami ds. praw pacjenta.

W szkoleniu wzięli udział przedstawi-
ciele szpitali m.in. z: Ciechanowa, Rado-
mia, Otwocka, Płońska, Płocka, Żuromi-
na, Przasnysza, Siedlec i z Warszawy.

Warto dodać, że każda placówka 
medyczna ma własnego pełnomocnika 

Szkolenie dla dyrektorów szpitali oraz pełnomocników ds. praw 
pacjenta z placówek medycznych z województwa mazowieckiego 
odbyło się 9 marca br. w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. 
Uczestnicy konferencji rozmawiali m.in. o: roli i zadaniach rzecz-
nika praw pacjenta,  katalogu praw pacjenta, formalno-prawnych 
podstawach do złożenia skargi na działalność szpitala i jego pra-
cowników oraz o postępowaniach prowadzonych przez rzecznika 
praw pacjenta.

ds. pacjenta. W Szpitalu Wojewódzkim  
w Ciechanowie takim pełnomocnikiem 
jest Pani Agnieszka Woźniak. Jej biuro 
mieści się w budynku głównym szpitala, 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2, 
tel: 23 6730 215, gabinet nr. 50.

BTW

Konferencja nt. praw pacjentów odbyła się  
w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie

Powiat 
ciechanowski 
sfinansuje
Szkołę Rodzenia  
w Ciechanowie
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IX SUBREGIONALNE TARGI EDUKACJI  I  PRACY
Ciechanów 2017

11 kwietnia 2017 rok  
Hala  Sportowa  Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie,

06-400 Ciechanów,  ul. 17 Stycznia 60 C
PROGRAM

godz. 10.00  – 10.30  powitanie uczestników Targów, 
   prezentacja celów i programu, 
   uroczyste otwarcie Targów, wystąpienia gości

godz. 10.30 – 14.00    zwiedzanie stoisk, zapoznanie się z ofertami szkół ponadgimnazjalnych, uczelni, instytucji rynku pracy i 
   pracodawców 
godz. 11.00 – 12.30  warsztaty dla młodzieży ( 3 grupy)

godz. 14.00          zakończenie IX Subregionalnych Targów Edukacji i Pracy

W CZASIe TRWANIA TARGóW ODBęDą SIę:
pokazy umiejętności praktycznych uczniów szkół ponadgimnazjalnych,• 
występy zespołów wokalnych, tanecznych i muzycznych,• 
prezentacje osiągnięć szkół i uczelni,• 
prezentacje efektów projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,• 
emisje komunikatów reklamowych wystawców.• 

Uczniowie z Francji z wizytą w Zespole Szkół nr 2
Grupa młodzieży ze szkoły Lycee des Metiers Les Cotes de Villebon w Muedon gościła w Zespole 

Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie. Od 5 do 18 marca poznawali polską kulturę, 
tradycję, zabytki, kuchnię oraz integrowali się z ciechanowską młodzieżą. 

Dwudziestotrzyosobowa grupa ucz-
niów francuskiej szkoły gastronomicznej 
wraz z trojgiem opiekunów wzięła udział: 
w wycieczkach do Krakowa, Gdańska, 
Warszawy, Pułtuska i Opinogóry, w warsz-

tatach tanecznych z Ludowym Zespołem 
Artystycznym „Ciechanów”, w zajęciach 
sportowych, m.in. meczu piłki siatkowej 
Francja-Polska, w strzelaniu na strzelnicy 
sportowej oraz zajęciach integracyjnych 

w języku francu-
skim. Ciekawostka 
były: Dzień Liczby π 
i Dzień Kuchni Fran-
cuskiej. Nie zabrakło 
spaceru po Ciecha-
nowie, seansu fil-
mowego w Kawiarni 
Artystycznej, wyjścia 
na kręgle, a nawet 
zajęć  Zumby. Były 
też zakupy w ciecha-
nowskich galeriach 
handlowych.

Kulminacyjnym 
momentem spotka-
nia polsko-francu-

skiego był uroczysty obiad w restauracji 
szkolnej, podczas którego podano dania 
kuchni francuskiej i polskiej. Opiekuno-
wie i młodzież otrzymali też upominki 
ufundowane przez szkołę i Starostwo  
Powiatowe.

Wizytę młodzieży z Francji podsumo-
wał dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Tomasz 
Gumulak. O znaczeniu kontaktów mło-
dzieży mówiła Jolanta Obidzińska kie-
rownik Wydziału Oświaty, Kultury i Spor-
tu Starostwa Powiatowego. Obecni byli 
też przedstawiciele Kuratorium Oświaty  
w Ciechanowie oraz pedagodzy z tej 
szkoły. Podczas miłego spotkania trwały 
niekończące się rozmowy między gość-
mi i gospodarzami, które z wielką gracją 
tłumaczyła nauczycielka języka francu-
skiego Danuta Siuta. Jak zapowiedział 
dyrektor szkoły, uczniowie z „dwójki” po-
jadą wiosną z rewizytą do partnerskiego 
miasta Meudon. 

BTW

Uczniowie z Meudon otrzymali gadżety związane z powiatem  
ciechanowskim. Na pierwszym planie Mateusz – uczeń podparyskiej 
szkoły, pochodzący z Polski
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Konkurs przeznaczony był dla uczniów 
gimnazjów, a jego celem – zainteresowa-
nie młodych ludzi historią Polski i posta-
cią Józefa Piłsudskiego oraz zaprezento-
wanie przez nich swoich umiejętności, 
także wykazanie się kreatywnością. 

Patronat honorowy nad konkursem 
objął Starosta Ciechanowski Sławomir 
Morawski, którego reprezentowała rzecz-
nik prasowy  Barbara Tokarska.

 Do konkursu historycznego przy-
stąpili uczniowie z gimnazjum w Sońsku  
i w Opinogórz Górnej.

Organizatorzy przygotowali bardzo 
ciekawe konkurencje. Uczestnicy musieli 
wykazać się zarówno wiedzą historyczną 
(4 rundy pytań), umiejętnościami z zakre-
su udzielania pierwszej pomocy (resuscy-

tacja, ułożenie poszkodowanego w pozycji 
bezpiecznej), a także sprawnością fizycz-
ną. Oprócz tych zadań każda z drużyn mia-
ła wcześniej przygotować plakat związany 
z osobą Józefa Piłsudskiego,  a następnie 
– podczas konkursu – przedstawić krótką 
prezentację swojego dzieła plastycznego.

Poczynania zawodników oceniało jury 
w składzie: Sławomir Kubiński – historyk, 
dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, 
Małgorzata Maria Nowakowska – polo-
nistka, nauczyciel – bibliotekarz i Magda-
lena Grelik-Grodecka – polonistka. 

Po zakończeniu wszystkich konkuren-
cji i 2 rundach pytań dodatkowych w do-
grywce,  jury ogłosiło wyniki, podkreślając 
ogromny wkład pracy zarówno uczestni-
ków konkursu, jak i ich opiekunów. 

Pierwsze miejsce zajęła drużyna  
z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sońsku 
w składzie: Jakub Ostrowski, Karolina 
Wolniak, Kaja Wicińska, opiekun – Mar-
ta Milewska. Drugie miejsce zdobyło 
Gimnazjum im. Zygmunta Krasińskiego 
w Opinogórze Górnej w składzie: Irena 
Błaszkowska, Daniel Leśnikowski, Paweł 
Dąbrowski, opiekun – Jolanta Górska.

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe pu-
chary, dyplomy i nagrody książkowe. 

Organizatorami konkursu były na-
uczycielki Zespołu Szkół Technicznych  
w Ciechanowie: Magdalena Gilert, Moni-
ka Piątkowska-Bączek, Magdalena Gre-
lik-Grodecka. Zadania z pierwszej pomo-
cy przygotowała Bożena Chrzanowska,  
a tor sprawnościowy Anna Sarnowska.

Tekst i foto: 

Zespół Szkół Technicznych w Ciechanowie

„Historia wiecznie żywa”  
– konkurs w Zespole Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego  
w Ciechanowie

W ZST w Ciechanowie 7 marca br. odbyła się II edycja konkursu historycznego „Historia wiecz-
nie żywa”, poświęcona 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego.

Młodzież odpowiada na pytania dotyczące postaci Marszałka J. Piłsudskiego 



Młoda, zdolna wokalistka zachwyciła wszystkich 
swoim talentem

Wszystko dla Pań z gminy Opinogóra
Wójt gminy Opinogóra Górna wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowali z okazji Dnia 

Kobiet gminny koncert „Wszystko dla Pań”. Życzenia wszystkim Paniom z gminy i zaproszonym na 
to spotkanie złożył wójt Piotr Czyżyk, który wręczył każdej z Pań kwiat. 

Później przyszedł czas na część ar-
tystyczną. Wystąpiły solistki i zespoły  
z Gminnego Ośrodka Kultury – Kinga 
Miklaszewska i Milena Wójt. Nie zawiódł 
zespół „Melodia” oraz nowa grupa śpie-
wających kobiet „Nadzieja”. Ludowe przy-
śpiewki w ich wykonaniu to artystyczne 
dzieła sztuki. Wszystko pod kierownic-
twem dyrektor  GOK Zofii Pikus i nie-
strudzonego muzyka, dyrygenta Jerzego 
Szpojankowskiego. Prawdziwą furorę zro-
biła Gminna Orkiestra Dęta Trzech Poko-

leń, która wykonała wiązankę znanych, ale  
w nowej aranżacji utworów muzycznych. 
Punktem kulminacyjnym imprezy był 
występ kabaretu „Ciach” z Zielonej Góry  
z programem „Historie śmiechem pisane”, 
który bawił widzów do łez. Koncert z oka-

Owacje zebrał wspólny występ zespołów „Melodia” i „Nadzieja”

Kolejna premiera 
ciechanowskiego 
teatru

Teatr Rozmyty Kontrast, działający 
w Powiatowym Centrum Kultury i Sztu-
ki, obchodził jubileusz 5-lecia swojego 
istnienia. W tej okazji, w sobotę 4 mar-
ca, wystawił komedię „Roszada” według 
sztuki Pawła Mossakowskiego. Autor 
sztuki – prywatnie syn prof. Bibiany Mos-
sakowskiej, obecny był na premierze.

„Roszada” – to komedia opowiadająca  
o losach dwóch rodzin, których dzieci chcą 
zamieszkać razem jeszcze przed maturą. 
Wystąpili: Aleksandra Ostrowska, Małgo-
rzata Klimczak, Kinga Szpojankowska, Ju-
styna Niezgodzińska, Mateusz Trojanow-
ski, Adam Królewiecki, Mikołaj Zelech, 
Kamil Szczyglak, Konrad Dziliński, Jaro-
sław Leszczyński i Tomasz Wóltański. 

Teatr Rozmyty Kontrast działa od 
pięciu lat. W tym czasie zdołał wystawić 
kilkanaście premier. Tworzą go uzdol-
nione teatralnie młode osoby z Ciecha-
nowa. Kierownikiem i reżyserem teatru 
od początku jego istnienia jest Andrzej 
Liszewski. BTW

Kolejna premierowa sztuka teatru

Wszystko dla Pań także  
w Ciechanowie

Alicja jest wokalistką zespołu ‚Chajim” 
i znanej od ponad roku w Ciechanowie 
grupy „Nie przejdziemy do historii”. Jej 
akompaniator – Robert Pałka, to znany  
w mieście multiinstrumentalista. Od wie- 
lu lat współpracuje z Alą i podobnie jak 
ona jest członkiem zespołu „Chajim” 
i „Nie przejdziemy do historii”. Kon-
cert prowadziła Małgorzata Milewska  
z PCKiSz, a sala Kawiarni Artystycznej 
wypełniona była po brzegi. 

BTW

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki, w ramach cyklu Arty-
styczne Środy – przygotowało recital na Dzień Kobiet. W pierw-
szym solowym występie, w swoim rodzinnym mieście wystąpiła 
niezwykle uzdolniona wokalistka Alicja Markiewicz. 

zji Dnia Kobiet w Opinogórze odbył się już 
po raz 27. Na scenie Gminnego Ośrodka 
Kultury wystąpiło wcześniej wielu znanych 
artystów: Halina Kunicka, Hanka Bielicka, 
Jan Pietrzak, Sława Przybylska, kabaret 
„Trzeci Oddech Kaczuchy” i wiele innych.

BTW


