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Delegacja powiatu ciechanowskiego  
na dożynkach w Sierpcu

Wybory Samorządowe 2018!
Okręgi wyborcze w powiecie ciechanowskim

Na tegorocznym święcie plo-
nów nie mogło zabraknąć delega-
cji powiatu ciechanowskiego. Na 
jej czele stał starosta ciechanow-

W wyborach samorządowych, 
które odbędą się 21 paździer-
nika br. wybranych zostanie  
21 radnych Rady Powiatu Cie-
chanowskiego. W okręgu nr 1 
obejmującym miasto Ciechanów 
wybranych zostanie 10 radnych. 
W okręgu nr 2 (gminy: wiejska 
Ciechanów i Sońsk) – 4 radnych. 
W okręgu nr 3 (gminy: Glinojeck  
i Ojrzeń) - 3 radnych. W okręgu 
nr 4 (gminy: Grudusk, Gołymin, 

Opinogóra i Regimin) - 4 radnych. 
Do Rady Miasta Ciechanowa 

mieszkańcy wybiorą 21 radnych.  
W okręgu nr 1 (osiedla: Powstańców 
Wielkopolskich, Kargoszyn i Pod-
zamcze) - 5 radnych. W okręgu nr 2 
(osiedla: Kwiatowe, Bloki i Zachód) 
- 5 radnych. W okręgu nr 3 (osiedla: 
Aleksandrówka, Aleksandrówka II  
i Śródmieście) - 6 radnych. W okrę-
gu nr 4 (osiedla: Płońska, Słoneczne 
i Przemysłowe) - 5 radnych. 

Delegacja powiatu na dorocznym święcie plonów

W wyborach do Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego znaleźliśmy 
się w Okręgu nr 4, obejmującym po-
wiaty: ciechanowski, gostyniński, 
mławski, płocki, płoński, przasnyski, 
pułtuski, sierpecki, sochaczewski, 
żuromiński, żyrardowski oraz miasto 
Płock. Wybierać będziemy 9 radnych. 

W każdej z 8 gmin powiatu cie-
chanowskiego rady gmin liczą po 
15 osób. Radni ci zostaną wybrani  
w okręgach jednomandatowych. 

Red.

ski Sławomir Morawski. Powiatowy-
mi starostami dożynkowymi zostało 
małżeństwo Magdalena Agnieszka 
i Zbigniew Trętowscy z Długołęki 

gm. Opinogóra. Dodatkowo, naszą 
delegację ubarwili artyści Ludowego 
Zespołu Artystycznego „Ciechanów”, 
ubrani w stroje  ludowe.                    

Więcej str. 11, 12
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28 września  - W Ciechanowie odbył się „Piknik rodzinny 
z sercem”, zorganizowany w ramach obchodów Światowego 
Dnia Serca. Wydarzenie miało charakter profilaktyczny, pod-
czas którego wykonywane były różnego rodzaju badania, prze-
prowadzone zostały pokazy oraz można było skorzystać z porad 
ekspertów w zakresie zdrowego i aktywnego trybu życia. Dla 
mieszkańców przygotowano również degustacje, atrakcje dla 
dzieci i konkursy. Zorganizowano zbiórkę krwi. Udzielany był 
instruktaż pierwszej pomocy, zaprezentowany został sprzęt woj-
skowy, straży pożarnej i policji. Pojawiło się także miasteczko 
ruchu drogowego, a dzieci biorące udział w konkursach dostały 
nagrody i odblaski. 

Uwaga! Są zmiany z rozkładzie jazdy 
autobusów firmy Sanimax-Transport S.C

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie informuje, że od  
19 września 2018 roku obowiązują nowe rozkłady jazdy na  tra-
sach obsługiwanych przez firmę Sanimax-Transport S.C.

Autobusy jeżdżą na następujących trasach:
linia Ciechanów - Krasne przez Kołaczków
linia Ciechanów - Przasnysz przez Wolę Wierzbowską
linia Ciechanów - Płońsk przez Ojrzeń, Sochocin
linia Ciechanów - Strzegowo przez Niedzbórz
linia Ciechanów - Glinojeck przez Sulerzyż
linia Ciechanów - Glinojeck przez Malużyn
linia Ciechanów - Kołaczków p. Opinogórę
linia Chrościce - Sońsk - Ciechanów Dworzec PKP
linia Ciechanów - Regimin - Jarluty - Ciechanów
linia Ciechanów - Gogole - Gołymin -Ośrodek - Osiek Górny.
 Wszystkie informacje o trasach autobusów można znaleźć 

na stronie www.ciechanow.powiat.pl oraz na stronach mediów 
lokalnych i regionalnych.

Firma zapowiada uruchomienie kolejnych linii, o czym poin-
formujmy mieszkańców.

BTW

Autobus firmy Sanimax-Transport S.C

13 września - Policjanci z Wydziału Kryminalnego KWP 
zs. w Radomiu wspólnie z funkcjonariuszami z Ciechanowa za-
trzymali dwóch mężczyzn, w związku z szeregiem oszustw „na 
wnuczka” i „na policjanta”. Mężczyźni, którzy wpadli na gorą-
cym uczynku, decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Jak 
poinformowała nas kom. Jolanta Bym  - oficer prasowy Komen-
dy Powiatowej Policji w Ciechanowie, kryminalni z Ciechano-
wa pracowali nad sprawą oszustwa, do którego doszło w lipcu  
w Ciechanowie. Wówczas do 79-letniej mieszkanki Ciechanowa 
zadzwoniła kobieta podająca się za jej córkę. Seniorka przekaza-
ła pieniądze podstawionemu „kurierowi”. Z informacji policjan-
tów wynika, że zatrzymani mężczyźni mogli w ten sposób oszu-
kać nawet kilkadziesiąt osób. Za przestępstwo oszustwa grozi 
kara do 8 lat więzienia.

17 września – Odbyły się ciechanowskie obchody  
79. rocznicy agresji ZSRR na Polskę. Uroczystość, na cmentarzu 
komunalnym przy ul. Gostkowskiej, pod Pomnikiem Ofiar Ter-
roru zorganizowali: dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obrony 
Terytorialnej oraz Związek Sybiraków w Ciechanowie. W tym 
miejscu odbył się m.in. apel poległych, oddana została salwa ho-
norowa oraz złożone zostały kwiaty. 

Wydarzyło się:

Wartę honorowa podczas uroczystości zaciągnęli harcerze.  
Foto: Arch. UM w Ciechanowie

Zmiana na stanowisku komendanta  
Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie

Na emeryturę odszedł dotychczasowy szef ciechanowskich 
strażaków - st. bryg. Arkadiusz Muszyński. Obowiązki komen-
danta powierzono st. kpt. Jarosławowi Nowosielskiemu. 

Zmiana nastąpiła 28 września br. Mazowiecki komendant 
wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica odwołał ze stanowiska 
dotychczasowego komendanta powiatowego, który przechodzi 
na emeryturę. 

Jednocześnie, z dniem 29 września, komendant wojewódzki 
powierzył - na okres dwóch miesięcy pełnienie obowiązków ko-
mendanta powiatowego PSP  st. kpt. Jarosławowi Nowosielskie-
mu, który był dotychczas zastępcą komendanta Muszyńskiego.  

Przypomnijmy, że Arkadiusz Muszyński funkcję komendan-
ta w ciechanowskiej straży pełnił od 2007 roku.

Red. 

Komendant A. Muszyński żegna się ze służbą i przechodzi na emeryturę. 
(fot. bryg. Cezary Szarawarski – KW PSP w Warszawie)

Podczas imprezy młodzież z Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie 
prezentowała zasady zdrowego odżywiania
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Była to 34. Sesja Rady Powiatu  Ciechanowskiego V kadencji    
Obradowali radni powiatu ciechanowskiego

Radni przyjęli sześć uchwał i wysłuchali   informacji Zarządu Powiatu Ciechanowskiego o stanie realiza-
cji zadań oświatowych Powiatu Ciechanowskiego  w roku szkolnym 2017/2018.  

Uchwały, podjęte jednomyślnie przez radnych 
powiatowych, dotyczyły:
1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Powiatu Ciechanowskiego;
2. zmiany uchwały budżetowej powiatu ciecha-

nowskiego na 2018 rok;
3. zmiany Statutu Powiatu  Ciechanowskiego, 
4. zmiany uchwały Nr V/30/180/2018 Rady 

Powiatu Ciechanowskiego z dnia 26 mar-
ca 2018 roku w sprawie określenia zadań  
z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawo-
dowej oraz rehabilitacji społecznej osób nie-
pełnosprawnych oraz wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na re-
alizację tych zadań w powiecie ciechanow-
skim w 2018 roku;

5. uchwalenia Regulaminu określającego ro-
dzaje świadczeń ze środków finansowych 
przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla na-
uczycieli korzystających z opieki zdrowotnej 
oraz warunki i sposób ich przyznania;

6. zmiany uchwały Nr V/27/156/2017 Rady 
Powiatu Ciechanowskiego z dnia 27 listo-
pada 2017 r. w sprawie stwierdzenia prze-
kształcenia dotychczasowej Szkoły Police-
alnej w Ciechanowie w ramach Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie 
w Szkołę Policealną w ramach Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie,  
o której mowa w art. 18 ust 1 pkt. 2 lit. f usta-
wy – Prawo oświatowe.

Sesja odbyła się 24 września 2018 roku w sali konferencyj-
nej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Radni rozpatrzyli 
informację Zarządu Powiatu Ciechanowskiego o stanie realiza-
cji zadań oświatowych Powiatu Ciechanowskiego w roku szkol-
nym 2017/2018. Informację przedstawił wicestarosta Andrzej 
Pawłowski, a następnie wyniki matur i egzaminów zawodowych  
w szkołach omówiła kierownik Wydziału Edukacji, Kultury  
i Sportu Starostwa Powiatowego Jolanta Obidzińska. 

Wicestarosta poinformował radnych o przygotowaniach do 
roku szkolnego 2019/2020, kiedy do szkół średnich trafią dwa 
roczniki uczniów.

Zwrócił uwagę, że w latach 2007-2010 liczba uczniów w na-
szych szkołach kształtowała się na poziomie 4 tys. W roku 2016 
spadła do najniższego poziomu 2950 uczniów, aby w następnych 
2 latach ukształtować się na poziomie ok. 3 tys.

Oznacza to spadek o 25%. Jego konsekwencją jest spadek ilo-
ści oddziałów w szkołach oraz mniejsza liczba zatrudnionych na-
uczycieli. Można zatem przyjąć, że nasze szkoły dysponują co naj-
mniej 25% rezerwą. Jest to konsekwencja uchwały Rady Powiatu 
z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół 
prowadzonych przez Powiat do nowego roku szkolnego na okres od  
1 września 2017 - do 31 sierpnia 2019 r.

W drodze uchwały zdecydowano o zachowaniu dotychczasowej 
sieci szkół. Przemawiały za tym ważne przesłanki merytoryczne,  
a mianowicie;

- w roku szkolnym 2019-2020 do naszych szkół trafi podwójny 
rocznik uczniów kończących wygaszone gimnazja oraz absolwen-
tów szkół podstawowych;

- w dalszej perspektywie wydłużony zostanie cykl nauk w lice-
ach i technikach o jeden rok.

Trzeba zatem postawić pytanie „czy szkoły prowadzone przez 
powiat ciechanowski będą mogły zapewnić miejsca nauki dla przy-
szłorocznych absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych”?

Zrozumiałe, że problem ten jest przedmiotem dużego zaintere-
sowania w sferze publicznej, tym bardziej, że pojawiają się także 
katastrofalne wizje następnego roku szkolnego.

Według danych statystycznych na terenie powiatu ciecha-
nowskiego w roku 2019 ukończy szkoły pierwszego stopnia 1460 
uczniów. Przyjmując dotychczasowe trendy, do szkół prowadzonych 
przez powiat trafi około 1300-1350 uczniów. Będzie to wzrost o ok. 
50% w stosunku do naboru roku 2018, kiedy to przyjęto do naszych 
szkół ok. 860 uczniów. Przypomnę, że z podobnym poziomem na-
boru mieliśmy do czynienia w latach 2007-2009, np. w roku 2007 
przyjęto 1500 uczniów, w roku 2008 – 1327 uczniów – podkreślił 
wicestarosta.

Zachowanie sieci szkół z tamtego czasu i swoista rezerwa 
25%, o której wspomniałem, pozwala odpowiedzialnie stwierdzić 
w imieniu Zarządu Powiatu, że zapewnienie miejsc w naszych 
szkołach dla zwiększonej grupy młodzieży jest wykonalne bez żad-
nych istotnych zagrożeń.

Oczywiście, będzie to wymagać  pewnego wysiłku organiza-
cyjnego, a być może także finansowego, aby przygotować szkoły 
do nowych zadań. Mam tu na myśli np. potrzebę zwiększenia 
ilości stanowisk informatycznych, pracowni językowych czy za-
wodowych. Zważywszy na zwiększone zainteresowanie nauką  
w technikach, co nastąpi zapewne także w roku przyszłym, pew-
nym problemem może być ograniczona dostępność na rynku na-
uczycieli zawodu. Potrzebne będą więc działania wyprzedzające 
– zapowiedział wicestarosta A. Pawłowski.
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Nagrodzeni uczniowie szkół z władzami powiatu

Była to jedna z ostatnich sesji Rady Powiatu 5. kadencji

Radni zgłosili także interpelacje i zapytania, 
które dotyczyły: kursów autobusów z Gołymina 
do Pułtuska (wiceprzewodniczący Rady Powiatu 
Janusz Kowalski); braku inwestycji na drodze 
miejskiej ulicy Błękitnej w Ciechanowie, braku 
miejsc postojowych dla kupców korzystających 
z nowej hali targowej w Ciechanowie i podzięko-
wania za przebudowę drogi powiatowej Ciecha-
nów-Młock (radna Agnieszka Bukowska); braku 
wiaty przystankowej przy ulicy Sońskiej w Cie-
chanowie - vis a vis salonu samochodowego (rad-
ny Łukasz Lewandowski); problemu z wyjazdem 
z miejsca dla osób niepełnosprawnych przy jed-
nym z dużych sklepów przy ul. Armii Krajowej 
i trudności z dojazdem autobusem do Pułtuska 
(radny Stanisław Kęsik); problemu dojazdu ko-
munikacją autobusową z Gołymina do Pułtuska 
oraz do Makowa Mazowieckiego i dostosowania 
rozkładów jazdy firmy Sanimax-Transport S.C 
prowadzącej kursy na terenie powiatu do po-
trzeb uczniów (radny Wiesław Balcerzak). 

Starosta ciechanowski Sławomir Morawski 
odpowiadając na interpelacje radnych poinfor-
mował, że firma Sanimax-Transport S.C, która 
obsługuje linie autobusowe na terenie powiatu, 
podejmie kolejne kroki, aby uruchomić kursy na 
terenie powiatu ciechanowskiego. Przebudowa 
drogi Ojrzeń – Grabówiec została przyjęta do 
realizacji, ale wymaga dużych nakładów finan-
sowych i wsparcia zewnętrznego. Nie można 
więc powiedzieć, kiedy ta inwestycja zostanie 
zrealizowana. Budowa wiaty przystankowej przy 
ul. Sońskiej wymaga dostosowania się do prze-
pisów, które w sytuacji, gdy trwa okres gwaran-
cyjny przebudowanej ulicy nie pozwalają na in-
westycje w tym rejonie.  Pozostałe interpelacje, 
dotyczące spraw miejskich starosta skieruje do 
prezydenta Ciechanowa. 

Miłym momentem podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu 
było wręczenie nagród uczniom szkół powiatu ciechanowskie-
go, którzy w roku szkolnym 2017/2018 osiągnęli najlepsze wy-
niki na egzaminie maturalnym.

Nagrody i symboliczne kwiaty otrzymali: 
• Aleksandra Antczak – I LO w Ciechanowie
• Grzegorz Szymański – Technikum nr 1, Zespół Szkół nr 

1 w Ciechanowie
• Magdalena Żółtańska – II LO, Zespół Szkół nr 2 w Cie-

chanowie
• Michał Piotr Kukliński – Technikum nr 3, Zespół Szkół 

nr 3 w Ciechanowie
• Przemysław Kołakowski – Zespół Szkół Technicznych  

w Ciechanowie
• Patrycja Morawska – Liceum Ogólnokształcące dla Do-

rosłych, Centrum Kształcenia Ustawicznego w  Ciecha-
nowie. 

Gratulacje maturzystom, w imieniu samorządu złożyli: staro-
sta Sławomir Morawski, wicestarosta Andrzej Pawłowski i prze-
wodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski.

Na zakończenie obrad przewodniczący Zbigniew Gutowski 
podziękował wszystkim dyrektorom, kierownikom i pracowni-
kom jednostek organizacyjnych powiatu oraz Starostwa Powia-
towego za ciężką, rzetelną pracę na rzecz mieszkańców. 

Barbara Tokarska-Wójciak
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Systematyczna i zgodna praca przynosi efekty! 
Rozmowa ze Sławomirem Morawskim –  
starostą ciechanowskim

Barbara Tokarska-Wójciak: Jak 
Pan podsumuje ostatnią kadencję 
samorządu powiatowego?

Sławomir Morawski: Za miesiąc 
kończy się kadencja Rady Powiatu 2014-
2018. Jest to czas na pewne refleksje  
i podsumowania. W mojej ocenie, ta ka-
dencja była bardzo udana. Zrobiliśmy 
bardzo dużo dla społeczności powiatu 
ciechanowskiego. Udało nam się po-
zyskać środki zewnętrzne z różnych 
źródeł: z Unii Europejskiej, z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego, z administracji rządowej  
i – pragnę podkreślić – z dotacji samo-
rządów gmin powiatu ciechanowskiego. 
To pokazało, że w dobrej sprawie decy-
denci, niezależnie od opcji politycznych 
są w stanie się porozumieć i zrobić wiele 
dla mieszkańców.  

Co zaliczyłby Pan do sukcesów ostatnich lat?
Zdecydowanie poprawiliśmy warunki pracy i ofertę w po-

wiatowych jednostkach kultury. Powiatowa Biblioteka Publicz-
na otrzymała nowy, piękny obiekt dawnego hotelu Polonia, 
gdzie mogliśmy przenieść nasze bogate zbiory, udostępniając 
je mieszkańcom. Powiatowe Centrum Kultury i sztuki zostało 
wyremontowane i dostosowane do nowoczesnych form odbioru 
kultury. Nasze Kina – Łydynia oraz kino studyjne w Kawiarni 
Artystycznej są nowoczesne,  wyposażone w nowy sprzęt. Mają 
też ciekawą ofertę filmową. Uważam, że w szeroko pojętej „kul-
turze” zrobiliśmy duży postęp. W oświacie – oddaliśmy do dys-
pozycji dzieci, młodzieży oraz pedagogów Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy. Ta placówka przenoszona w poprzed-
nich latach w różne miejsca, doczekała się w końcu bazy na 
najwyższym poziomie, mając teraz doskonałe warunki szkolne, 
internatowe i sportowe. 

Najwięcej pieniędzy włożyliśmy jednak w infrastrukturę dro-
gową. Mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że wiele 
odcinków w sieci naszych dróg powiatowych jest nowych, z  naj-
wyższymi parametrami wymaganymi obecnie w drogownictwie. 

Jak Pan ocenia współpracę z Radą Powiatu Ciecha-
nowskiego?

Współpraca w Radzie Powiatu jest bardzo ważną kwestią  
w pracy samorządu. Udało nam się z radnymi porozumieć  
w ważnych sprawach. Niemal jednomyślnie przyjmowaliśmy ko-
lejne uchwały, mające na celu poprawę warunków życia miesz-
kańców. Tylko zgodna współpraca wszystkich opcji politycz-
nych w Radzie prowadzi do sukcesu. I u nas tak właśnie było. 

Jak oceni Pan zorganizowanie 
transportu zbiorowego na terenie po-
wiatu?

Decyzja o likwidacji spółki Mobilis 
postawiła nas w kłopotliwej sytuacji, gdyż 
w bardzo krótkim czasie musieliśmy za-
pewnić publiczny transport dla naszych 
mieszkańców do Ciechanowa i ich po-
wrót do domu. Z perspektywy tych kilku 
miesięcy chcę stwierdzić, że nam się to 
udało. Wszyscy, którzy chcą skorzystać 
z dojazdów autobusami mogą to zrobić. 
Firma przedstawiła dobrą ofertę, którą 
cały czas uzupełniamy i uaktualniamy. 

 
Czy różni się powiat, kiedy został 

Pan starostą od tego obecnego?
Szesnaście lat temu, kiedy rozpoczy-

nałem pracę w samorządzie powiato-
wym, mieliśmy zdecydowanie niższe budżety, mniej możliwości 
pozyskania środków zewnętrznych, a właściwie ich brak i co za 
tym idzie mogliśmy mniej zrobić. Pierwsze nabory i rozstrzy-
gnięcia konkursów na środki unijne odbyły się w 2009 roku, a in-
westycje prowadzimy od 2010 roku. W okresie dwóch ostatnich 
kadencji ten postęp jest zdecydowany. Wystarczy przyjrzeć się 
obiektom, drogom. To mówi samo za siebie. Wykorzystaliśmy 
możliwości, aby poprawić infrastrukturę i rozwinąć wiele dzie-
dzin w naszym powiecie.

Czego zatem nie udało się zrobić? Co wymaga pilnych 
działań?

Chciałoby się więcej. Myślę, że najbliższa Rada Powiatu bę-
dzie musiała mocniej przyjrzeć się bazie sportowej w szkołach 
prowadzonych przez powiat. Sale gimnastyczne już wyremonto-
waliśmy, wykonaliśmy bazę przy I LO. Teraz czas na boiska przy 
pozostałych szkołach. 

Chciałoby się także, żeby wszystkie drogi powiatowe były 
wyremontowane. Jedno jest pewne. Systematyczna i zgodna 
praca przynosi efekty! 

Jest Pan jednym z najbardziej znanych w Polsce samo-
rządowców, podkreśla się pana skuteczność w działaniu. 
Czy to doświadczenie chciałby Pan wykorzystać w kolejnej 
kadencji? 

Biorąc po uwagę moją pracę w administracji rządowej i sa-
morządowej mogę powiedzieć, że mam duże doświadczenie. 
Może być ono jeszcze spożytkowane w kolejnej kadencji samo-
rządu powiatowego. Tak, kandyduję na radnego. Wszystko bę-
dzie zależało od wyborców, którzy zdecydują, czy powierzyć mi 
ten zaszczyt. 

Dziękuję za rozmowę
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W latach 2014-2018 samorząd powiatu ciechanowskiego 
realizował dziewięć drogowych projektów inwestycyjnych, 
które poprawią jakość życia mieszkańców powiatu, doskonaląc  
w istotny sposób przede wszystkim przestrzenne uwarunkowania 
rozwoju powiatu. Były to ważne inwestycje drogowe, wykonane 
w ramach regionalnej polityki spójności na Mazowszu, zgodne  
z polityką spójności Unii Europejskiej. Ma ona na celu zmniejszenie 
dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych, które 
powstają w państwach i regionach w związku z ich restrukturyzacją 
gospodarczą i społeczną oraz z procesem starzenia się ludności.

W większości przypadków udało się samorządowi powiatowemu 
uzyskać na ich realizację wsparcie finansowe ze środków zewnętrznych 
– głównie unijnych, z samorządu województwa oraz z budżetu państwa. 
Uzyskano również wsparcie ze strony samorządów lokalnych.

Na początku tego okresu w roku 2015 były to trzy inwestycje 
drogowe wykonane ze  środków własnych a następnie w części 
zrefundowane ze środków unijnych. Dotyczyło to następujących 
projektów drogowych:

1. „Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej 
obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę  

drogi powiatowej nr 1232W Ościsłowo –Sulerzyż – Chotum”  
Całkowita wartość projektu: 5 527 293,42 zł 

Koszty kwalifikowane: 2 633 474,38 zł 
Poziom dofinansowania: 36,45 % 

Kwota dofinansowania z EFRR: 959 945,50 zł 
Okres realizacji projektu: 2011.08.24 – 2015.09.30  

Droga stanowi ważny szlak komunikacyjny powiązany funkcjonalnie 
z drogą krajową nr 60. 

Jej przebudowa spowodowała poprawę bezpieczeństwa ruchu 
kołowego i pieszego oraz zwiększyła komfort jazdy. 

Projekty inwestycyjne zrealizowane w latach 2015-2018 w ramach polityki spójności 
przy wsparciu finansowym ze środków unijnych i innych

2. „Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej 
obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę  

drogi powiatowej nr 1215W Grzybowo-Regimin-Szulmierz  
na odcinku Karniewo-Szulmierz”  

Całkowita wartość projektu: 3 522 502,56 zł 
Koszty kwalifikowane: 2 937 249,91 zł 

Poziom dofinansowania: 83,45 % 
Kwota dofinansowania z EFRR: 2 449 624,37 zł 

Okres realizacji Projektu: 2008.02.14 - 2015.09.30  
Przebudowany odcinek drogi stanowi ważny szlak komunikacyjny 

powiązany funkcjonalnie z drogami wojewódzkimi nr 615 i 616. 

3. „Poprawa spójności komunikacyjnej i przestrzennej 
obszaru północnego Mazowsza poprzez przebudowę  

drogi powiatowej nr 1233W Ościsłowo - Ojrzeń” 
Całkowita wartość projektu: 8 937 938,30 zł 

Koszty kwalifikowane: 6 895 077,46 zł 
Poziom dofinansowania: 41,48 % 

Kwota dofinansowania z EFRR: 2 860 126,33 zł 
Okres realizacji Projektu: 2008.06.04  - 2015.09.30  

 Przebudowana droga o długości 10,48 km. jest ważnym szlakiem 
komunikacyjnym powiązanym funkcjonalnie z drogami krajowymi 

nr 50 i 60. 

Pod koniec 2016 r. zakończono również, wspartą ze środków 
budżetu państwa, przebudowę drogi powiatowej  

nr 3018W 
na odcinku Stary Garwarz-Glinojeck

Całkowita wartość projektu: 2 251 239,21 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 1 125 619,00 zł.

200 km dróg
Tyle w latach 2009-2018 gruntownie przebudował 

i wyremontował powiat ciechanowski

9
Tyle inwestycji drogowych zrealizował powiat  

w ostatniej kadencji 

Przebudowana droga powiatowa Ościsłowo-Sulerzyż Droga powiatowa Rydzewo-Sulerzyż wykonana w 2018 roku
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W analizowanym okresie samorząd powiatowy zrealizował 
dwa projekty drogowe w ramach programu RIT  

dla subregionu ciechanowskiego 

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

multimedialnego przy gtrasie TEN-T w Ciechanowie poprzez 
przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na odcinku 

Ciechanów-Młock (Trzeciorzędny węzeł drogowy)   
Całkowita wartość projektu – 11 152 281,28 zł 
w tym dofinansowanie z UE – 5 215 388,38 zł                                                                                   

Okres realizacji – 08.06.2015 – 31.08.2018                                                             
Partner projektu: Miasto Ciechanów 

Celem projektu jest poprawa spójności regionalnej i lokalnej sieci 
drogowej z siecią TEN-T oraz poprawa dostępności komunikacyjnej, 
wewnętrznej i zewnętrznej do terenów inwestycyjnych w Dzielnicy 

Przemysłowej w Ciechanowie. 

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 Lekowo)”

Całkowita wartość projektu – 2 112 057,19 zł 
w tym dofinansowanie z UE – 1 247 874,79 zł 

Okres realizacji – 23.06.2016 – 31.08.2018 
Celem projektu jest poprawa spójności regionalnej i lokalnej sieci 

drogowej z siecią TEN-T.

POWIAT CIECHANOWSKI

www.ciechanow.powiat.pl

Projekty inwestycyjne zrealizowane w latach 2015-2018 w ramach polityki spójności 
przy wsparciu finansowym ze środków unijnych i innych

Przy wsparciu samorządu miasta Ciechanów oraz środków                     
z budżetu państwa powiat zrealizował również dwa projekty 

na drogach powiatowych na obszarze miasta:

1. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-
Gąsocin-Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie 

od km 31+067 do km 33+116”
Całkowita wartość projektu - 6 016 774,98 zł

Okres realizacji - od 06.03.2017 r. do 27.11.2017 r.

2. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów-
Modła-Niedzbórz-Drogiszka – Dalnia na odcinku  

ulicy Kwiatowej w Ciechanowie” 
Całkowita wartość projektu - 3 477 577 zł.                                                                                    

Planowany termin zakończenia inwestycji - wrzesień 2018 r.

W trakcie realizacji jest przebudowa drogi powiatowej 
1237W, wraz z budową ścieżki rowerowej, na ponad 6 km.                                            

odcinku z Ciechanowa przez Kąty do Opinogóry.
Całkowita wartość projektu – 6 500 000 zł                                                        

Planowany termin zakończenia 15 czerwca 2019 r.

Inwestycja ta wspierana jest finansowo przez Mazowiecki 
Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych oraz samorządy miasta 

Ciechanów i gminy Opinogóra Górna.

Łączna wartość inwestycji drogowych zrealizowanych przez 
samorząd powiatowy powiatu ciechanowskiego w mijającej 

kadencji to prawie 45 mln. zł, 
Przebudowano w tym czasie ponad 30 km. dróg. 

Było to możliwe dzięki pozyskaniu środków unijnych, 
wsparciu z budżetu państwa i samorządu wojewódzkiego 
Mazowsza a także partnerskiemu wsparciu samorządów 

lokalnych. 

Warto na koniec dodać, że nasz samorząd powiatowy, 
realizując w latach 2009-2018 założenia regionalnej polityki 

spójności w wymiarze komunikacyjnym, 
gruntownie przebudował i wyremontował prawie  

200 km dróg.
To prawie połowa ogólnej długości dróg administrowanych 

przez powiat ciechanowski.

Wymagało to ze strony samorządu powiatowego ogromnego 
wysiłku logistycznego a przede wszystkim finansowego. 

W realizacji tych przedsięwzięć uzyskał on ogromne 
wsparcie ze środków zewnętrznych Unii Europejskiej 

(ponad 50 % kosztów kwalifikowanych), budżetu samorządu 
wojewódzkiego Mazowsza, budżetu państwa oraz samorządów 

lokalnych z terenu powiatu.

Postrzegając politykę spójności w szerszym wymiarze, należy 
odnotować, że ciechanowski samorząd powiatowy od lat 

realizuje również przedsięwzięcia związane z doskonaleniem 
systemów i technik informacyjnych. Dotyczy to takich 

projektów jak: 
e-urząd, e-integracja, projekty geodezyjne, komunikacyjne.
Realizowane są także liczne projekty edukacyjne służące 

doskonaleniu kapitału ludzkiego.

45 mln zł
Tyle wydał samorząd powiatu na inwestycje drogowe  

w latach 2014-2018

Droga Ciechanów – Młock po przebudowie

c.d. str. 8
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W okresie mijającej kadencji Rady Powiatu Ciechanow-
skiego szkoły  i placówki oświatowe podległe samorządowi po-
wiatowemu przygotowały w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020  
siedem projektów edukacyjnych przyjętych do realizacji. Ra-
zem ich wartość ogólna wyniosła 6,5 mln zł. Uzyskały one łącz-
ne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 
4,8 mln zł. Cztery z tych projektów zakończono, pozostałe są  
w trakcie realizacji. Oto te projekty:

1. „Wiedza i praktyka kluczem do sukcesu  
na rynku pracy” 

- Projekt realizowany przez ZS Nr 1 w Ciechanowie. 
- Realizacja zakończona 31.08.2015 r. 
- Wartość projektu 1 003 951,16 zł, dofinansowanie 875 947,39 zł.
- Cel: podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia  

zawodowego.

2. „Samodzielnie w przyszłość –  
nowoczesne technologie dla nowych wyzwań”

- Projekt realizowany przez ZST w Ciechanowie.
- Realizacja zakończona 30.06.2015 r.
- Wartość projektu 1 819 531,63 zł, dofinansowanie 1 587 529,73 zł.
- Cel: podniesienie atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

3. „Poznaję, odkrywam, tworzę”
- Projekt realizowany przez I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie.
- Realizacja zakończona 30.06.2015 r.
- Wartość projektu392 195,00 zł, dofinansowanie 49 856,00 zł.
- Cel: podniesienie jakości pracy szkoły.

4. „Nowy zawód – nowe możliwości dla dorosłych”
- Projekt realizowany przez CKU w Ciechanowie.
- Realizacja zakończona 30.06.2018 r.
- Wartość projektu 842 130,00 zł, dofinansowanie 755 990.00 zł.
- Cel: zdobycie kwalifikacji i podniesienie umiejętności zawodo-

wych dorosłych.

POWIAT CIECHANOWSKI
Projekty edukacyjne szkół i placówek oświatowych w latach 2015-2018

5. „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu”
- Projekt realizowany przez ZS Nr 2 w Ciechanowie.
- Realizacja do 30.09.2019 r.
- Wartość projektu 997 885,00 zł, dofinansowanie 798 308,00 zł.
- Cel: kształcenie zawodowe, kursy kwalifikacyjne, wyposażenie 

pracowni techn.

6.  „Edukacja kluczem do sukcesu”
- Projekt realizowany przez ZS Nr 2 w Ciechanowie.
- Realizacja do 30.06.2019 r.
- Wartość projektu 901 925,00 zł, dofinansowanie 721 540,00 zł.
- Cel:  zajęcia wyrównawcze, studia podyplomowe dla nauczy-

cieli, kursy dla nauczycieli, zakup wyposażenia pracowni, wy-
cieczki tematyczne dla uczniów.

7.  „Doradztwo edukacyjno-zawodowe 
w szkołach powiatu ciechanowskiego”

- Projekt realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  
w Ciechanowie.

- Realizacja do 31.07.2019 r.
- Wartość projektu 512 677,50 zł, dofinansowanie 410 142,00 zł.
- Cel: podniesienie i nabycie kwalifikacji doradcy zawodowego, 

utworzenie i wyposażenie szkolnych punktów informacji i ka-
riery, indywidualne i grupowe  doradztwo edukacyjno-zawo-
dowe dla 700 uczniów.  

Ponadto Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy do roku 
2021 realizował będzie (rozpoczęty w 2017 r.) projekt: „Wcze-
sne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny – kom-
pleksowe wsparcie rodzin”. Wartość projektu 1 023 720,00 zł. 
w całości finansowany jest przez MEN. 

Zbigniew Ptasiewicz

Kierownik Wydziału Rozwoju, Promocji i Funduszy Strukturalnych 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

Foto: BTW

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy po rozbudowie

6,5 mln zł
Tyle przeznaczył samorząd na projekty edukacyjne  

w szkołach prowadzonych przez powiat 
w latach 2014-2018
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Celem konferencji była prezentacja efektów realizowanych projektów oraz dyskusja o przyszłości 
funduszy unijnych

Debatowano o inwestycjach zrealizowanych  
z udziałem środków unijnych 

Konferencję „Sukces pisany dotacją w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014 – 2020”, zorganizowała Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. 
Spotkanie odbyło się Oranżerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.

Z początkiem października zakończona został przebudowa ulicy Kwiatowej w Ciechanowie, która jest 
fragmentem drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów-Modła-Niedzbórz-Drogiszka – Dalnia.

Ulica Kwiatowa już gotowa!

W czasie debaty, w gronie ekspertów znalazł się starosta 
ciechanowski Sławomir Morawski, który mówił o inwestycjach 
realizowanych przez samorząd powiatowy. Do stołu rozmów 
zaproszeni zostali też:  europosłowie  - Julia Pitera i Janusz Ka-
linowski, członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wie-
sław Raboszuk, starostowie - płoński - Andrzej Stolpa, mławski 
- Włodzimierz Wojnarowski i żuromiński  - Jerzy Rzymowski, 
prezydent Ciechanowa  Krzysztof Kosiński oraz  zastępca dyrek-
tora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  
w Warszawie – Elżbieta Szymanik. 

W konferencji wzięli też udział:  burmistrz Glinojecka (Łukasz 
Kapczyński), wójtowie z regionu północnego Mazowsza, osoby za-
interesowane tematyką unijnego finansowania, zwłaszcza przedsta-
wiciele administracji, biznesu i organizacji pozarządowych.

Uczestnicy wydarzenia dowiedzieli się także o wciąż dostęp-
nych możliwościach pozyskania funduszy europejskich i o kon-
kursach, które zostaną ogłoszone w najbliższym czasie. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Bez udziału środków unijnych samorząd powiatu ciechanow-
skiego nie byłby w stanie zrealizować aż tylu inwestycji, które zostały 
wykonane w latach  2004 – 2018 – powiedział podczas debaty  
starosta ciechanowski Sławomir Morawski. Do najważniejszych 
zaliczył: przebudowane drogi i ciągi dróg, rozbudowę Specjalne-
go Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, remonty 
szkół i inwestycje w powiatowe jednostki kultury. Starosta zazna-
czył przy tym dobrą współpracę z innymi samorządami z powiatu 
ciechanowskiego we wspólnej realizacji wielu inwestycji. 

Uczestnicy debaty podkreślali udział środków unijnych w realizacji inwestycji na Mazowszu

Przebudowa objęła odcinek o długości 0,67 km. Jak poin-
formował nas kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Józef Bor-
kowski, była to jedna z trudniejszych inwestycji drogowych na 
terenie powiatu. Ilość infrastruktury „w ziemi” (linie gazowe, 
energetyczne, kanalizacyjne i wodociągowe) utrudniała prace, 
ale zaangażowanie Powiatowego Zarządu Dróg, wykonawcy 
- Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Inżynieryjnych PRDI S.A  
w Mławie, służb drogowych i mieszkańców pozwoliło na zakoń-
czenie tej wyczekiwanej przebudowy.

Już wkrótce mieszkańcy pojadą wyremontowaną drogą.
Przebudowa kosztowała 3,5 mln zł. 

BTW.
Ulica Kwiatowa w Ciechanowie tuż po położeniu asfaltu
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sprawdzenie systemów łączności, alarmów  
i obiegu informacji; przygotowanie służby zdro-
wia do realizacji zdań obronnych.

Ćwiczeniem kierował osobiście starosta cie-
chanowski. Wzięli w nim udział także: prezydent 
miasta Ciechanów, burmistrz miasta i gminy 
Glinojeck, wójtowie gmin: Ciechanów, Gołymin 
Ośrodek, Grudusk, Ojrzeń, Opinogóra Górna, 
Regimin, Sońsk, kierownicy powiatowych służb, 
inspekcji i straży, kierownicy jednostek organi-
zacyjnych powiatu, współdziałające jednostki 
organizacyjne realizujące zadania obronne na 
terenie powiatu.

Krzysztof Radoń
Wydział Rolnictwa, Środowiska i Działań Antykryzyso-

wych Starostwa Powiatowego w  Ciechanowie

Pierwszego dnia, na terenie Szkoły Podsta-
wowej Nr 3 w Ciechanowie przy ul. Powstań-
ców Wielkopolskich 1, Komenda Powiatowa 
Państwowej Straży Pożarnej przygotowała ćwi-
czenie polegające na organizacji zastępczych 
miejsc szpitalnych oraz przeprowadzenie prak-
tycznej dekontaminacji w związku ze skażeniem 
promieniotwórczym osób. W ćwiczeniach brała 
udział Grupa Ratownictwa Chemicznego Ekolo-
gicznego „Ciechanów 6”. W ten sposób spraw-
dzono przygotowanie służby zdrowia do realiza-
cji zdań obronnych, w tym udzielania pomocy 
medycznej w przypadku wystąpienia dużej licz-
by poszkodowanych. 

Jest to ćwiczenie planowane w cyklu trzylet-
nim. W roku 2018 jego głównymi celami było 
m.in: sprawdzenie rozwiązań funkcjonowania 
jednostek samorządu terytorialnego powiatu  
w czasie zagrożenia bezpieczeństwa i wojny; sprawdzenie akcji 
kurierskiej; obsada dyżurów organów powiatu, gmin oraz powia-
towych służb, inspekcji i straży w gotowości obronnej państwa; 

Jednym z głównym punktów programu była uroczysta Gala 
podczas której wyróżnieni zostali starostowie i prezydenci 20-le-
cia, a więc Ci samorządowcy, którzy od samego początku ist-
nienia powiatów pełnią swoje funkcje. Wyróżniono także tych, 
którzy w 1998 roku odbierali akty erekcyjne powiatów i obecnie 
pełnią funkcję starosty.

Akcja odbywała się 20 i 21 września 2018 r. 

W Ciechanowie odbyły się ćwiczenia obronne oraz 
obrony cywilnej „ŁYDYNIA 2018” 

Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich
Odbyło się 11 września br. na Zamku Królewskim w Warszawie. W uroczystości wziął udział 

starosta ciechanowski Sławomir Morawski, który funkcję pełni od 16 lat. 

W trakcie konferencji podsumowującej, kierujący ćwiczeniem 
- starosta ciechanowski stwierdził, że dzięki zaangażowaniu 
powiatowych służb i straży ćwiczenia wypadły bardzo dobrze. 

Ćwiczenie zostało wykonane przez 
strażaków. Foto: Komenda Powia-
towa PSP w Ciechanowie

Na Zamek Królewski w Warszawie przyjechali starostwie ze wszystkich powiatów w Polsce. Foto: Arch. ZPP

Zgromadzeniu towarzyszyły: Sesja prezentująca „Raport XX-
-lecia powiatów w Polsce”; Jubileuszowa sesja plenarna pt: „re-
fleksje 2018 z dwóch perspektyw”; Wręczenie Honorowych Sta-
tuetek oraz tytułów „starosty 20-lecia” oraz „Prezydenta 20-lecia”

Red.
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W tym roku były to Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Powiatu Sierpeckiego

Delegacja powiatu ciechanowskiego  
na dożynkach w Sierpcu

W PCKiSz świętowano  
100-lecie odzyskania niepodległości Polski

Tradycyjne zakończenie żniw świętowano w niedzielę 16 września, w Muzeum Wsi Mazowieckiej 
w Sierpcu. Uroczystość rozpoczęła się korowodem dożynkowym z wieńcami na terenie Skansenu. 
W miejscowym amfiteatrze, na specjalnie przygotowanym ołtarzu odprawiona została msza św., 
której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji płockiej ks. Mirosław Milewski. Po niej odbył 
się ceremoniał dożynkowy: dzielenie chleba, przemówienia okolicznościowe, wręczenie nagród za 
najładniejszy wieniec. 

W ramach obchodów jubileuszowych, w sobotę 15 września 2018 r., przed PCKiSz odbyło się 
„Rodzinne świętowanie na biało-czerwono i Marsz Niepodległej”. W ramach imprezy odbyły się 
warsztaty plastyczne symboli narodowych i Marsz Niepodległej.

Po części oficjalnej dożynek, na terenie skansenu, w ramach 
imprezy plenerowej „Pożegnanie lata” odbywały się pokazy rze-
miosł, prezentacje zajęć gospodarskich i rękodzieła, degustacje 
oraz koncerty zespołów śpiewaczych i ludo-
wych. Do Sierpca przybyło 30 delegacji wień-
cowych z terenu województwa mazowieckiego 
i dziesiątki delacji gminnych i parafialnych. 
Wystawiono 85 wieńców. 

Na corocznym święcie plonów nie mogło 
zabraknąć delegacji powiatu ciechanowskiego. 
Na czele delegacji samorządu powiatowego 
stał starosta ciechanowski Sławomir Moraw-
ski. Powiatowymi starostami dożynkowymi zo-
stało małżeństwo Magdalena Agnieszka i Zbi-
gniew Trętowscy z Długołęki gm. Opinogóra. 
Małżeństwo od wielu lat prowadzi gospodarstwo rolne o łącznej 
powierzchni 45 ha. Produkują przede wszystkim mleko. Roczna 
wydajność z obory wynosi 8 600 l. mleka. 

Obecni byli też pracownicy Wydziału Rozwoju, Promocji  
i Funduszy Strukturalnych z kierownikiem Zbigniewem Ptasie-

Nie zabrakło także atrakcji 
dla najmłodszych. Były zjeż-
dżalnie dla dzieci, konkurs  
o ruchu drogowym z pogadan-
ką o bezpieczeństwie na dro-
dze przygotowane przez Ko-
mendę Powiatową Policji  
w Ciechanowie, a także bardzo 
efektowny pokaz wyszkolenia 
sportowo- obronnego młodzie-
ży z I LO PUL w Ciechanowie. 

Wystąpiły też grupy arty-
styczne działające przy PCKiSz: wokaliści ze Studium Piosenki 
„dEs”: Małgorzata Pilzak, Julia Krosta, Wiktoria Obudzińska, Zofia 

wiczem oraz  Wydziału, Rolnictwa Środowiska i Działań Anty-
kryzysowych i Wydziału Organizacyjnego.  Dodatkowo naszą 
delegację ubarwili artyści Ludowego Zespołu Artystycznego 

„Ciechanów”, ubrani w stroje  ludowe. 
Wieniec dożynkowy przygotowany na tę 

uroczystość to korona ze zbóż, która symboli-
zowała ukoronowanie  i uhonorowanie ciężkiej 
pracy rolników ziemi ciechanowskiej. Wykona-
ny został z tegorocznych zbiorów: kłosów zbóż, 
słomy, ziół, wielobarwnych kwiatów  polnych. 
Wykonawcą wieńca była Pani  Agnieszka Brań-
ska zamieszkała w Ostrzeniewie. Chleb dożyn-
kowy przygotowała Produkcyjno-Handlowa 
Spółdzielnia Samopomocy w Ciechanowie, 
przy ul. Śmiecińskiej 9. 

Z terenu powiatu ciechanowskiego na Dożynki do Sierpca 
przyjechały też delegacje z dwóch parafii: Sulerzyż, z ks. probosz-
czem Januszem Rumińskim i z parafii Łapacin.

Barbara Tokarska-Wójciak

Fotoreportaż z dożynek prezentujemy na str. 12

Wachnik, Bartek Praczukow-
ski, Michał Kukliński, Zumba 
Fitness i Zumba Gold, Ludowy 
Zespół Artystyczny „Ciecha-
nów” (w ich wykonaniu zoba-
czyliśmy tańce narodowe: po-
loneza z mazurem, krakowiaka 
oraz kujawiaka z oberkiem).

Wszyscy mieli okazję 
zjeść pyszną grochówkę. 
Na zakończenie imprezy od-
był się uroczyście ulicami 

miasta biało-czerwony Marsz Niepodległej, podkreślający na                  
szą przynależność do Ojczyzny.

PCKiSz

Fotoreportaż str. 12



Dożynki Województwa Mazowieckiego,  
Diecezji Płockiej i Powiatu Sierpeckiego
Sierpc, 16 września 2018 r.

Rodzinne świętowanie na biało-czerwono  
i Marsz Niepodległej
PCKiSz, 15 września 2018 r.

Foto: BTW, Arch. Muz. W Sierpcu

Foto: Archiwum PCKiSz


