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Powiat ciechanowski zapewnił  
mieszkańcom transport publiczny 

Konkursy na dyrektorów 
szkół rozstrzygnięte!  
Zarząd Powiatu powołał ich 
na stanowiska

Teresa Kaczorowska  
ponownie  
dyrektorem PCKiSz

Starostwo Powiatowe w Cie-
chanowie poinformowało miesz-
kańców, że 3 września 2018 roku 
uruchomione zostały kursy auto-

Podczas spotkania starosta ciechanowski wręczył dyrektorkom akty powołania  
na stanowiska 

Firma Sanimax - Transport S.C uruchomiła linie autobusowe
busów na kolejnych trasach obsługi-
wanych przez firmę Sanimax-Trans-
port S.C. Monika i Janusz Sosnowscy. 
Będzie to siedem tras obejmujących 

większość terenu powiatu. Już wcze-
śniej bo 6 lipca autobusy wyjechały na 
6 tras. Przewoźnik zapowiada urucho-
mienie kolejnych linii.

Więcej na str. 4

Od  września 2018 roku do 
sierpnia 2023 roku dyrektorami 
szkół będą: W I Liceum Ogól-
nokształcącym – Marzanna 
Zmysłowska, w Zespole Szkół 
nr 3 Marzena Chodkowska,  
a w Specjalnym Ośrodku Szkol-
no-Wychowawczym – Elżbie-

ta Brzezińska. Panie przystąpiły 
do konkursów, które odbyły się 
w sierpniu w Starostwie Powiato-
wym w Ciechanowie. Ich wynik 
dla wszystkich kandydatek był  
pozytywny. 

Więcej str. 5

Zarząd Powiatu Ciechanowskie-
go powołał dr Teresę Kaczorowską, 
związaną z Powiatowym Centrum 
Kultury i Sztuki im. Marii Konopnic-
kiej w Ciechanowie od 4 października 
2011 roku, na kolejną 3-letnią kaden-
cję dyrektora powiatowej placówki 
kultury. Kadencja obejmuje okres od 
1 września 2018 roku do 31 sierpnia 
2021 roku. Nominację wręczył dyrek-
tor Teresie Kaczorowskiej starosta 
Sławomir Morawski 3 września br

BTW

T. Kaczorowska otwierająca plenerowy 
koncert chopinowski przed PCKiSz
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1 września – W Ciechanowie, podobnie jak w całym kraju ob-
chodziliśmy 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Organiza-
torami uroczystości byli: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, starosta ciechanowski  
i prezydent miasta Ciechanów. Tradycyjnie  odbyły się 1 września, 
o godz. 16.00 na cmentarzu komunalnym przy Kwaterze Wojska 
Polskiego i Ofiar Terroru, przy ul Gostkowskiej. Rozpoczęła je 
msza św. koncelebrowana przez ciechanowskich księży, a po niej 
odbył się apel pamięci oraz złożenie kwiatów przez delegacje róż-
nych środowisk społecznych, samorządowych i politycznych.

3 września – W Muzeum Szlachty Mazowieckiej, jeszcze  
do 19 września można obejrzeć wystawę „Z niewoli do niepodle-
głości”. Ekspozycja ma na celu upamiętnić Radę Regencyjną – (or-
gan, którego setna rocznica objęcia urzędu przypadła w 2017 r.) 
i jednego z jej członków, kardynała Aleksandra Kakowskiego, 
który dzięki swej postawie i zaangażowaniu stał się jednym  
z architektów niepodległości Polski. Tytuł wystawy nawiązuje 
do wspomnień kardynała spisanych w formie pamiętników.

6 września – Akcję honorowego oddawania krwi zorgani-
zowała ciechanowska policja. Mogli w niej wziąć udział miesz-
kańcy Ciechanowa oraz okolicznych miejscowości. Specjalny 
krwiobus był do dyspozycji dawców na placu Komendy Po-
wiatowej Policji w Ciechanowie. Przy okazji oddawania krwi 
można było uzyskać informacje dotyczące możliwości przyjęcia 
do służby w Policji na terenie województwa mazowieckiego.  
W 2018 roku pozostały jeszcze dwa terminy przyjęć: 24 wrze-
śnia 2018 r. dla 55 osób i 27 grudnia 2018 r. dla 80 osób.

Barbara Tokarska-Wójciak 

2 sierpnia – Projekt pt. „Rodzinne soboty i niedziele w Mu-
zeum Romantyzmu w Opinogórze’’ zdobył wyróżnienie w Ka-
tegorii Muzealny projekt edukacyjny w konkursie ,,Mazowieckie 
Zdarzenie Muzealne – Wierzba’’. O zwycięstwo w konkursie 
walczyła rekordowa liczba 94 wystaw, projektów i wydawnictw. 
Konkurs jest kierowany do placówek muzealnych na całym Ma-
zowszu. Nagradzane są w nim wszelkie muzealne inicjatywy 
zarówno projekty, wydawnictwa, jak i wystawy. Mazowieckie 
muzea w ten sposób mogą zaprezentować swoje działania, a do-
datkowo otrzymać prestiżowe wyróżnienie. 

22 sierpnia – Jeden z operatorów telekomunikacyjnych po-
informował, że oszuści znów zasypują telefonami mieszkańców 
w całym kraju. Tym razem numer, z którego dzwonią, może 
sugerować połączenia z Ciechanowa lub okolic. Sieć Orange 
ostrzega, że oddzwonienie na podejrzany numer może nas słono 
kosztować. Chodzi o próby połączeń z numeru +236 77 99 06 17.  
– Jeśli oddzwonicie na ten numer, zostaniecie obciążeni wysoką 
kwotą za połączenie z Republiką Środkowoafrykańską. Nie dajcie 
się zwieść - to nie jest numer do Ciechanowa – ostrzega CERT 
Orange Polska.

29 sierpnia – W Komendzie Powiatowej Policji w Ciecha-
nowie insp. Grzegorz Grabowski komendant powiatowy Policji 
w Ciechanowie wręczył list gratulacyjny sierżantowi Łukaszo-
wiParzuchowskiemu, który wykazał się bohaterstwem podczas 
pożaru jednego z bloków w mieście. Policjant pełniąc służbę 
na terenie Ciechanowa 23 stycznia 2018 r. podjął działania ra-
townicze w domu wielorodzinnym przy ul. Sienkiewicza, gdzie 
wybuchł pożar. Funkcjonariusze, którzy byli pierwsi na miejscu 
zdarzenia rozpoczęli gaszenie rozprzestrzeniającego się pożaru 
i stłumili ogień. Pomogli też mieszkańcom uwięzionym w środ-
ku bezpiecznie wydostać się na zewnątrz. Dzięki działaniom 
funkcjonariuszy podczas zdarzenia nikt nie ucierpiał. Ł. Parzu-
chowski został też wyróżniony przez ministra spraw wewnętrz-
nych i administracji oraz komendanta wojewódzkiego policji  
z s. w Radomiu. 

Postawa sierżanta Ł. Parzuchowskiego została doceniona przez szefów 

Policji

Wydarzyło się:

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

Wystawa w ciechanowskim muzeum. Foto: MSzM w Ciechanowie
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Celem nagrody jest wyróżnienie przez Krajową Radę Ekologiczną samo-
rządów terytorialnych, jednostek LP, podmiotów gospodarczych, placówek 
oświatowych oraz osób fizycznych za zrealizowanie działań mających istotny  
i znaczący wpływ na poprawę i stan środowiska naturalnego regionu oraz 
świadomości ekologicznej Polaków.

Kapituła przyznaje nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach: samorząd 
i przedsiębiorstwo. 

Kryteria oceny merytorycznej przedsięwzięć zgłoszonych do Krajowej  
Nagrody Ekologicznej „EKOJANOSIK – Zielona Wstęga Polski” obowiązujące 
we wszystkich kategoriach, obejmują:

a) uzyskany efekt ekologiczny i społeczny oraz efektywność ekonomiczną,
b) wpływ na środowisko jako całość, ze szczególnym uwzględnieniem  

ponadregionalnego oddziaływania na środowisko,
c) innowacyjność, nowoczesność, oryginalność,
d) zasięg możliwego zastosowania (lokalny, regionalny, krajowy, między-

narodowy),
e) udział w systemach zarządzania, a w szczególności w ISO 14001, EMAS, 

ISO 9001, HACCP,
f) edukację na rzecz zrównoważonego rozwoju i współpracę ze społeczeń-

stwem.
BTW

Tytuł przyznano w kategorii Samorząd - Edycja 2018

Powiat ciechanowski wyróżniony 
nagrodą „Ekojanosik 2018” 

Nagroda przyznawana jest za realizowanie działań mających istotny i znaczący wpływ na poprawę  
i stan środowiska naturalnego regionu. Jej wręczenie odbyło się pod koniec lipca w gmachu Sejmu RP  
w Warszawie, a samorząd powiatowy podczas uroczystości reprezentował wicestarosta Andrzej Pawłowski.

Wyróżnienie wicestaroście A. Pawłowskiemu wręczył Kornel Morawiecki.  
Foto: Archiwum organizatora konkursu Dyplomy potwierdzające przyznany tytuł

Na Mazowszu, Powiat Ciechanowski został wyróżniony  
razem z innymi samorządami:
Gminą Wiejską Lesznowola
Gminą Wiejsko – Miejską Mszczonów
Gminą Miejską Mława
i Aglomeracją Legionowo.
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Autobusy rozpoczęły kursowanie 3 września br.
Sanimax uruchomił kolejne linie autobusowe

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie poinformowało mieszkańców, że 3 września 2018 roku uru-
chomione zostały kursy autobusów na kolejnych trasach obsługiwanych przez firmę Sanimax-Trans-
port S.C. Monika i Janusz Sosnowscy. Będzie to siedem tras obejmujących większość terenu powiatu. 

Są to trasy:
Ciechanów – Grudusk przez: Kalisz, Szulmierz, Leśniewo-

-Dolne, Przywilcz, Grudusk;
Ciechanów – Glinojeck przez: Gumowo, Ościsłowo, Sule-

rzyż, Rydzewo, Ościsłowo, Huta, Zalesie, Glinojeck
Ciechanów – Glinojeck przez: Gumowo, Ościsłowo szkoła, 

Rumoka, Młock, Wola Młocka, Malużyn, Płaciszewo, Luszewo, 
Glinojeck

Ciechanów – Płońsk przez: Sokołówek, Baby, Kraszewo, 
Ojrzeń, Sochocin, Płońsk

Ciechanów – Chrościce przez: Mieszki, Bieńki, Szwejki, 
Ciemniewko, Gołotczyzna, Sarnowa Góra, Bądkowo, Łopacin. 
Chrościce

Ciechanów – Osiek przez: Pomorze, Wróblewo, Nasiero-
wo, Pajewo, Gogole, Watkowo, Kałęczyn, Gołymin, Osiek Gór-
ny, Osiek pętla

Ciechanów – Ciechanów przez: Chruszczewo, Grzybowo, 
Lekowo, Regimin, Jarluty Małe, Jarluty Duże, Zeńbok, Karnie-
wo, Kątki, Targonie, Regimin, Grzybowo, Ciechanów

Szczegółowe rozkłady jazdy czytelnicy znajdą na stronie in-
ternetowej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, na stronach 
gmin powiatu oraz na łamach mediów lokalnych. 

Dodajmy, iż dla mieszkańców miasta i powiatu samorząd 
miasta uruchomił miejską  linię Regimin-Opinogóra obsługiwa-
ną przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Ciechanowie (szcze-
góły podajemy także na stronie Starostwa Powiatowego). Pełen 
rozkład można znaleźć na przystankach na  przystankach ZKM).

Warto dodać, że pierwsze autobusy firmy Sanimax-Transport 
wyjechały na drogi powiatu 6 lipca br. i były to kursy na liniach: 

Ciechanów- Gołymin, Ciechanów – Glinojeck, Ciechanów – Jar-
luty – Regimin – Ciechanów, Ciechanów – Sońsk, Ciechanów – 
Ojrzeń. Z początkiem roku szkolnego oferta została poszerzona 
i linii oraz kursów przybyło. 

Przypomnijmy, iż Zarząd Powiatu ciechanowskiego  
19 czerwca br. podpisał umowę z firmą Sanimax-Transport S.C 
Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska z siedzibą w Warszawie, 
która na najbliższy rok zapewni transport publiczny na terenie 
powiatu ciechanowskiego. 

Umowa dotyczy okresu od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 
2019 r. Zgodnie z umową samorząd nie dokłada do przejazdów 
żadnych środków. Na zaproszenie do składania ofert, ogłoszone 
przez powiat ciechanowski odpowiedziały 3 firmy z Warszawy, 
Płońska i Raciąża. Najkorzystniejsze warunki przedstawiła firma 
Sanimax-Transport. 

Powiat ciechanowski był obok powiatu płońskiego pierw-
szym na północnym Mazowszu, gdzie udało się rozwiązać pro-
blem dojazdu mieszkańców po upadku spółki PKS Ciechanów.

Warto dodać, że mieszkańcy zapłacą mniej za bilety, autobu-
sy i busy są komfortowe. Kursy rozpoczynają się na przystanku 
w pobliżu dworca PKP (firma nie zdecydowała się na korzysta-
nie z przystanków dotychczasowego dworca PKS ze względu na 
wysoką odpłatność za każdy wjazd na dworzec). 

Młodzież dojeżdżająca do szkół będzie mogła nadal korzy-
stać ze zniżek na przejazdy miesięczne. Bilety miesięczne będą 
sprzedawane – we wrześniu w autobusach, a w kolejnych mie-
siącach w wyznaczonym miejscu w dawnej bursie szkolnej przy 
ul. 17 Stycznia 49 

Barbara Tokarska-Wójciak

Jeden z autobusów firmy Sanimax czekający na pasażerów



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www.ciechanow.powiat.pl

Sierpień to miesiąc, w którym nauczyciele 
przystępują do egzaminu na stopień nauczy-
ciela mianowanego. W tym roku w Starostwie 
Powiatowym w Ciechanowie do egzaminu 
przystąpiło czworo nauczycieli. Wszyscy zda-
li go przed komisją egzaminacyjną powołaną 
przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego. 
Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia 
awansu zawodowego nauczyciela mianowa-
nego odbyło się w  dniu 24 sierpnia 2018 r.  
w siedzibie Starostwa. Po złożeniu przez 
nauczycieli ślubowania, wicestarosta cie-
chanowski Andrzej Pawłowski wręczył akty 
awansu zawodowego następującym nauczycielom: 
• Joannie Kirzyc ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-

czego  w Ciechanowie, 
• Ewie Żmijewskiej z Zespołu Szkół Technicznych im. S. Pło-

skiego w Ciechanowie,                 

Przewodniczącą komisji powołanych do przeprowadzenia 
konkursów była sekretarz powiatu Joanna Marzena Pszczół-
kowska. W każdej Komisji zasiadało: 3 przedstawicieli organu 
prowadzącego (oprócz sekretarz powiatu, także członkowie Za-
rządu Powiatu – Ewa Mucha i Wojciech Rykowski), 3 przedsta-
wicieli kuratorium oświaty, 2 przedstawicieli związków zawodo-
wych, 2 rady pedagogicznej i 2 rady rodziców. 

Na stanowisko w ZS nr 3  kandydowała 1 osoba – Marze-
na Chodkowska – dotychczasowa dyrektorka szkoły. Tego sa-
mego dnia do konkursu na dyrektora I LO przystąpiły 2 osoby: 
Marzanna Zmysłowska – dotychczasowa dyrektor „Krasiniaka”  
i Marek Bartoń – nauczyciel z Katowic. 

Konkursy na dyrektorów szkół rozstrzygnięte!  
Zarząd Powiatu powołał ich na stanowiska

Pożegnanie i podziękowanie za wieloletnią pracę  
dyrektor Barbarze Kekenmajster

Kolejne awanse nauczycieli ze szkół powiatowych

W sierpniu br., Starostwie Powiatowym w Ciechanowie zostały przeprowadzone konkursy  
na stanowiska dyrektorów trzech szkół, prowadzonych przez powiat ciechanowski: 22 sierpnia  
Zespołu Szkół nr 3 i I Liceum Ogólnokształcącego oraz 23 sierpnia – Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego. Wszystkie konkursy zostały rozstrzygnięte, a Zarząd Powiatu już powołał  
dyrektorów na stanowiska.

B. Kekenmajster i starosta S. Morawski

Nauczyciele w towarzystwie władz powiatowych i dyrekto-
rów szkół

Natomiast 23 sierpnia odbył się konkurs na stanowisko  
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Ciechanowie. Przystąpiła do niego jedna osoba – Elżbieta 
Brzezińska – nauczycielka z ośrodka specjalnego

Po ich zakończeniu, Komisja przedstawiła kandydatury na 
dyrektorów Zarządowi Powiatu, który na posiedzeniu 28 sierp-
nia br. zatwierdził konkursy i zdecydował o powierzeniu stano-
wisk dyrektorom do 31 sierpnia 2023 roku.

31 sierpnia starosta ciechanowski Sławomir Morawski, pod-
czas krótkiej uroczystości, która odbyła się w Starostwie Powia-
towym w Ciechanowie wręczył pedagogom powołania na stano-
wiska dyrektorów.  

Barbara Tokarska-Wójciak

Czworo pedagogów otrzymało stopień nauczyciela mianowanego. Wręczenie aktów potwierdzają-
cych uzyskanie stopnia awansu zawodowego odbyło się 24 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym 
w Ciechanowie

Z końcem sierpnia br. Barbara Kekenmajster – wieloletnia 
dyrektor i pedagog Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowaw-
czego w Ciechanowie przeszła na emeryturę. Z Panią dyrektor 
spotkał się starosta Sławomir Morawski, który podziękował  
za kierowanie placówką i za wkład pracy, włożony podczas roz-
budowy szkoły oraz za osiągnięcia w zakresie kształcenia niepeł-
nosprawnych dzieci i młodzieży. 

Wyrazem wdzięczności był bukiet kwiatów, które starosta 
wręczył byłej dyrektor wraz z listem gratulacyjnym.

BTW

• Przemysławowi Grochow-
skiemu z Zespołu Szkół nr 1 
im. gen. J. Bema  w Ciecha-
nowie,                 

• Markowi Zimnowodzkiemu  
z Zespołu Szkół nr 1 im. gen. 
J. Bema  w Ciechanowie.                 
W spotkaniu wzięła udział 

Jolanta Obidzińska – kierow-
nik Wydziału Edukacji, Sportu 
i Zdrowia Starostwa Powiatowe-
go oraz dyrektorzy szkół, w któ-
rych uczą nauczyciele: Barbara 

Kekenmajster, Krystyna Ślubowska i Sławomir Kubiński.
Tradycyjnie po części oficjalnej wicestarosta A. Pawłowski 

rozmawiał z pedagogami o aktualnych sprawach związanych  
z ich pracą.

BTW



 

PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www.ciechanow.powiat.pl

Inwestycje drogowe na drogach powiatowych w 2018 roku
Przebudowa drogi powiatowej 
na odcinku Ciechanów – Młock.

Przebudowa drogi powiatowej  
na odcinku Pniewo Czeruchy –  
granica powiatu (rezerwat Lekowo).

Przebudowana droga z Ciechanowa do Młocka Przebudowana droga Pniewo-Czeruchy

Inwestycja kosztowała 11 102 282 zł, przy dofinansowaniu  
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 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.

Koszt inwestycji wyniósł 2 112 058 zł, przy dofinansowaniu                       
ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego w kwocie 1 239 541,50 zł  pozostałe środki w kwo-
cie 858 410,71 zł pochodziły z budżetu powiatu. Prace zakończyły się  
w maju br. 

Koszt inwestycji

11 102 282 zł

Koszt inwestycji

2 112 058 zł
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To fragment drogi powiatowej nr 1240W Ciechanów-Modła-Niedzbórz-
-Drogiszka – Dalnia. Przebudowa objęła odcinek o długości 0,67 km. 

Wartość inwestycji wynosi 3 477 577 zł. Remont jest realizowany 
przy wsparciu środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej 
Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w kwocie 1 597 658 zł,  
z budżetu samorządu miasta  Ciechanów, który przekazał na ten cel 
798 829 zł, a 1 081 090 zł pochodzi z budżetu powiatu ciechanowskiego.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 17 września 2018 r.

Inwestycje drogowe na drogach powiatowych w 2018 roku

www.ciechanow.powiat.pl

Ulica Kwiatowa w CiechanowieDroga do Opinogóry przez Kąty 

Przebudowywana droga z Ciechanowa do Opinogóry przez Kąty

Firma wykonująca remont – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-
-Mostowych OSTRADA z Ostrołęki najpierw przebudowała most  
w pobliżu miejscowości Kąty. 

Modernizacja 6,5 km odcinka drogi do Opinogóry objęła także: 
nową nawierzchnię, budowę ścieżki rowerowej o długości 6,4 km, bu-
dowę chodników, budowę kanalizacji deszczowej, skrzyżowań, zjaz-
dów do nieruchomości, wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Prze-
budowa drogi zakończy się w czerwcu 2019 r. W tym roku położona 
zostanie pierwsza warstwa nawierzchni bitumicznej, tzw. wyrównaw-
czo-wiążącą. Położenie warstwy ścieralnej i wykonanie pozostałych 
robót przewidziane jest w pierwszej połowie 2019 roku.  

Koszt tej inwestycji to 11,5 mln zł. Pozyskane dofinansowanie  
i wkład województwa mazowieckiego – w ramach „Mazowieckiego 
instrumentu wsparcia dróg lokalnych o istotnym zaznaczeniu dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” – wynosi 4,2 mln zł.  
Powiat ciechanowski przeznaczył na ten cel 4,4 mln zł, samorząd mia-
sta Ciechanowa wsparł inwestycję kwotą 2,2 mln zł, a gmina Opinogó-
ra Górna 700 tys. zł. 

Głównym inwestorem zadań jest powiat ciechanowski, a wszyst-
kie prace nadzoruje Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie.

Koszt inwestycji

11 500 000 zł

Koszt inwestycji

3 477 577 zł
Pozostałe inwestycje drogowe, realizowane 
w 2018 roku:
• Przebudowa drogi powiatowej Pniewo-Czeruchy-Lekowo na od-

cinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 615 do wiaduktu 
kolejowego. Wartość inwestycji wynosi 468 tys. zł przy współfi-
nansowaniu z budżetu gminy Regimin w kwocie  238 tys. zł,  po-
zostałe środki w kwocie 230 tys. zł pochodzą z budżetu powiatu.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1231W Glinojeck – Żeleźnia – 
Krusz na odcinku ul. Wojska Polskiego w Glinojecku. Wartość 
inwestycji wynosi 400 tys. zł, przy współfinansowaniu z budżetu 
miasta i gminy Glinojeck w kwocie 200 tys. zł, pozostałe środki  
w kwocie 200 tys. zł pochodzą z budżetu powiatu.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 3036W Sochocin – Konradowo 
– Malużyn na odcinku w miejscowości Malużyn. Wartość inwesty-
cji wynosi 700 tys. zł, przy współfinansowaniu z budżetu miasta  
i gminy Glinojeck w kwocie 350 tys. zł,  pozostałe środki w kwocie 
350 tys. zł pochodzą z budżetu powiatu.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Cie-
chanów na odcinku Komory Dąbrowne - Sońsk. Szacowana war-
tość inwestycji w dwóch etapach wynosi 750 tys. zł, przy współfi-
nansowaniu z budżetu gminy Sońsk w kwocie 300 tys. zł. 

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo–Pajewo–
Gołymin Ośrodek. Wartość inwestycji wynosi 300 tys. zł, przy 
współfinansowaniu z budżetu gminy Gołymin Ośrodek w kwocie  
100 tys. zł, pozostałe środki w kwocie 200 tys. zł pochodzą z bu-
dżetu powiatu.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła – Su-
lerzyż na odcinku Rydzewo – Sulerzyż o nawierzchni żwirowej. 
Zakres prac objął wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni 
wraz z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 5,5 m na odcinku 
o długości 0,99 km. Inwestycja została już wykonana. Kosztowała  
590 tys. zł, przy współfinansowaniu z budżetu gminy wiejskiej Cie-
chanów w kwocie 240 tys. zł, pozostałe środki w kwocie 350 tys. zł 
pochodzą z budżetu powiatu.

Barbara Tokarska-Wójciak

Ulica Kwiatowa w Ciechanowie w trakcie modernizacji
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Regimin-Opinogóra Górna
RUSZYŁA LINIA ZKM NR „11” REGIMIN – OPINOGÓRA!

Prezydent miasta Ciechanów Krzysztof Kosiński i wójt gmi-
ny Regimin Lech Zduńczyk, 14 sierpnia 2018 r. podpisali umowę, 
dzięki której Zakład Komunikacji Miejskiej uruchomi nową linię 
autobusową nr 11 łączącą Regimin z Ciechanowem i Opinogórą.

Rozpoczęła ona funkcjonowanie 27 sierpnia br. Autobusy wy-
konują trzy kursy w godzinach porannych i trzy w godzinach 
popołudniowych. 

Trasa przejazdu prowadzi z Regimina przez Lekowo i Grzy-
bowo do Ciechanowa. W mieście linia przebiega ulicami: Sien-
kiewicza, 17 Stycznia, Tatarską, 3 Maja, Placem Kościuszki,  
11 Pułku Ułanów Legionowych, Pułtuską i dalej przez Chrzanó-
wek i Władysławowo do Opinogóry.

Zgodnie z podpisana umową pasażerom przysługują wszyst-
kie zniżki i uprawnienia, jakie obecnie posiadają mieszkańcy 
Ciechanowa.

Ceny biletów jednorazowych i miesięcznych będą identycz-
ne jak te obowiązujące na terenie miasta.

Red.

Z życia gmin powiatu ciechanowskiego

Gołymin Osrodek
Bitwa napoleońska w Gołyminie 

Urząd Gminy Gołymin-Ośrodek i Ostrołęckie Stowarzysze-
nie Historyczne „Czwartacy” zorganizowały po raz kolejny  re-
konstrukcję Bitwy pod Gołyminem z 1806 r. Widowisko plenero-
we odbyło się w sobotę 1 września na placu obok Urzędu Gminy.  
Wydarzeniu towarzyszyła msza św. w intencji „Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę i Poległych pod Gołyminem” w koście-
le w Gołyminie-Ośrodku oraz pokaz bitwy. Pokaz zgromadził 
mieszkańców oraz wielu gości.

Red.

Glinojeck
Siłownia i boiska do gier w Glinojecku

W spotkaniu informującym o nowym kursie autobusu komunikacji  
miejskiej wziął udział starosta S. Morawski (w środku).  
Od prawej: P. Czyżyk, K. Kosiński, L. Zduńczyk i W. Kiciński

Nowe obiekty do rekreacji już cieszą mieszkańców miasta i gminy

Inscenizacja bitwy w Gołyminie pokazała 
postaci związane z tym wydarzeniem. 
Foto: M. Szyperski

Można już korzystać z siłowni zewnętrznej oraz boisk  
do siatkówki plażowej oraz do badmintona. Dostępne są dla 
mieszkańców od 10 sierpnia. Inwestycja została zrealizowana 
na działkach gminnych położonych pomiędzy ulicami: Zielona 
Ścieżka, Młodzieżowa, Torfa Załęskiego i Władysława Broniew-
skiego w Glinojecku. Na realizację zadania gmina Glinojeck 
otrzymała dofinansowanie w wysokości 43 983 zł. Pozyskana do-
tacja pochodziła ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 Siłownia zewnętrzna oraz boiska powstały w bezpośrednim 
sąsiedztwie z niedawno otwartym placem zabaw w Glinojecku. 
Dzięki temu działaniu zostało stworzone nowe miejsce integra-
cji społecznej sprzyjającego aktywności kulturalnej, sportowej 
i rekreacyjnej mieszkańców miasta i gminy Glinojeck. Całkowita 
wartość operacji: 69 123,49 zł.                                                      Red.
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Wybory samorządowe odbędą się  
21 października 2018 roku

W tym dniu odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych – tak wynika z rozporządzenia opu-
blikowanego w Dzienniku Ustaw. Datę wyborów wyznaczył premier Mateusz Morawiecki. Z chwilą zarzą-
dzenia wyborów startuje kampania wyborcza. Od tego momentu mogą tworzyć się komitety wyborcze.  
To również czas na zawiadamianie właściwych organów wyborczych o utworzeniu takich komitetów.  
Po przyjęciu zawiadomień przez organy wyborcze komitety mogą prowadzić agitację wyborczą i zbierać 
podpisy pod zgłoszeniem list kandydatów.

KALENDARZ WYBORCZY
• do dnia 27 sierpnia 2018 r. – podanie do publicznej wiado-

mości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wy-
borczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybie-
ranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej 
siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do 
rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic 
m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i pre-
zydentów miast, zawiadomienie odpowiednio Państwowej 
Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego  
o utworzeniu komitetu wyborczego

• do dnia 6 września 2018 r. – zgłaszanie komisarzom wy-
borczym kandydatów na członków terytorialnych komisji  
wyborczych

• do dnia 11 września 2018 r. powołanie przez komisarzy  
wyborczych terytorialnych komisji wyborczych

• do dnia 16 września 2018 r. do godz. 24.00 tworzenie obwodów 
głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakła-
dach karnych i aresztach śledczych oraz ustalenie ich granic, 
siedzib i numerów, zgłaszanie terytorialnym komisjom wy-
borczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego 
okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, 
sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy

• do dnia 21 września 2018 r. – podanie do publicznej wiado-
mości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i gra-
nicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych 
komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych 
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości gło-
sowania korespondencyjnego przez wyborców niepełno-
sprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika, 
zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji 
wyborczych

• do dnia 26 września 2018 r. do godz. 2400 – przyznanie przez 
Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla 
list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy 
kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach 
do wszystkich sejmików województw, zgłaszanie gminnym 
komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów 
i prezydentów miast do dnia 28 września 2018 r. – przyzna-
nie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania  
o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych 
komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jed-
ną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa 
i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję 
Wyborczą

• do dnia 30 września 2018 r. – przyznanie przez komisarza 
wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, 
które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów  
w wyborach do rady powiatu i nie został im przyznany numer 
przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza 
wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowo-

jewódzkim, powołanie przez komisarza wyborczego obwo-
dowych komisji wyborczych i sporządzenie spisów wybor-
ców w urzędzie gminy

• do dnia 6 października 2018 r. – rozplakatowanie obwiesz-
czeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowa-
nych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji 
wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast, zgłaszanie przez wybor-
ców niepełnosprawnych zamiaru głosowania koresponden-
cyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowa-
nia sporządzonych w alfabecie Braill’a

• od dnia 6 października do dnia 19 października 2018 r.  
do godz. 24.00 – nieodpłatne rozpowszechnianie w progra-
mach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych au-
dycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze

• do dnia 12 października 2018 r. – składanie wniosków o spo-
rządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania 

• do dnia 16 października 2018 r. – składanie przez wyborców
• wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym 

obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze wzglę-
du na miejsce ich stałego zamieszkania

• właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania
• w dniu 19 października 2018 r. o godz. 24.00 – zakończenie 

kampanii wyborczej
• w dniu 20 października 2018 r. – przekazanie przewodniczą-

cym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
• w dniu 21 października 2018 r. godz. 7.00–20.00 – głosowanie

Red.

Wystartował serwis 
wybory2018.pkw.gov.pl

W dniu ogłoszenia przez prezesa Rady Ministrów daty 
wyborów samorządowych Państwowa Komisja Wyborcza 
uruchomiła serwis wybory2018.pkw.gov.pl. 

W serwisie można znaleźć najważniejsze informacje  
na temat nadchodzących wyborów samorządowych. Na 
stronie można zapoznać się z poświęconymi wyborom samo-
rządowym aktami prawnymi, w tym uchwałami Państwowej 
Komisji Wyborczej, a także z danymi statystycznymi i kalen-
darzem wyborczym. 

Serwis będzie uzupełniany na bieżąco. Dotyczy to m.in. 
aktualności, ale również informacji na temat obwodów wy-
borczych, zarejestrowanych komitetów wyborczych czy 
kandydatów na radnych rady gminy, radnych rady powiatu, 
radnych sejmiku województwa, radnych rad dzielnic m. st. 
Warszawy i wreszcie wójtów, burmistrzów lub prezydentów 
miast.

Red.
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Siódmego czerwca br., uchwałą Zarządu Głównego Towa-
rzystwa Polsko-Estońskiego w Warszawie, został powołany od-
dział terenowy stowarzyszenia w Ciechanowie. A już 25 lipca  
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego miało miejsce 
Walne Zgromadzenie członków, którzy wybrali Zarząd i Komisję  
Rewizyjną.

Towarzystwo Polsko-Estońskie ma zasięg krajowy, a jego 
prezesem jest prof. nadzw. dr hab. Jacek Zieliński – wykładowca 
akademicki. Zastąpił na tym stanowisku długoletniego prezesa 
Mieczysława Maciejaka, który w grudniu ubiegłego roku zginął 
w wypadku. Prezes Zieliński wziął udział w zjeździe oddziału  
w Ciechanowie. 

Ciechanowska siedziba Towarzystwa Polsko-Estońskie-
go mieści się przy ul. Śląskiej, w lokalu biura Lokalnej Grupy 
Działania, która jest jednocześnie  członkiem wspierającym naj-
młodszego stowarzyszenia w rejonie. Obejmuje ono zasięgiem 
5 powiatów: ciechanowski, płoński, pułtuski, żuromiński i dział-
dowski. 

Należy podkreślić, ze „ojcem chrzestnym” stowarzyszenia 
jest Lech Ciarkowski, który jest jednocześnie wiceprezesem Za-
rządu Głównego TPE  - podkreśla Andrzej Długołęcki. I dodaje, 
że to nie koniec reprezentacji Ciechanowa w Warszawie, bo se-
kretarzem TPE jest ciechanowianka Danuta Drzewiecka. 

Andrzej Długołęcki prezesowanie w nowym stowarzyszeniu 
traktuje jako wyzwanie i pracę, co wynika z jego podejścia do 
partnerstwa, którym zajmuje się zawodowo i społecznie od kil-
kunastu lat. 

Zawodowo pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, społecz-
nie w Stowarzyszeniu Społecznej Samopomocy - Lokalna Grupa 
Działania w Ciechanowie. 

- W 2016 roku podpisaliśmy porozumienie między LGD  
a urzędami pracy, Wyższą Szkołą Menedżerską w Ciechanowie  
i przedsiębiorcami o długoletniej współpracy. Powołanie Towarzy-
stwa Polsko-Estońskiego jest więc niejako pokłosiem tej umowy – 
podkreśla A. Długołęcki i zaraz dodaje, że w Ciechanowie jest 
pozytywne podejście do społecznikostwa co pokazał środowy 
zjazd TPE i ludzie, którzy się na nim pojawili i chcą w nim dzia-
łać (przedstawiciele biznesu, organizacji społecznych, samorzą-
dowcy, wolontariusze, prawnicy). 

„
„ – Kraje północno-wschodnie będące z nami w Unii, jak Esto-

nia, Łotwa i Litwa są bardzo atrakcyjne, a jednak traktowane w 
Europie po macoszemu. Stowarzyszenie Polska –Estonia chce 
skierować się w ich stronę. Na początek będzie to Estonia, ale 
niewykluczone, że później także Łotwa i Litwa – dodaje prezes. 

To pierwszy w Polsce oddział Towarzystwa
W Ciechanowie powstało Towarzystwo Polsko-Estońskie

Na Walnym Zebraniu Członków (25 lipca br.), które odbyło się w Starostwie Powiatowym  
w Ciechanowie wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. Prezesem został Andrzej Długołęcki.

W skład Zarządu Towarzystwa Polsko-Estońskiego weszli: 
Andrzej Długołęcki – prezes, Bogumiła Wejs – sekretarz  
i Grażyna Wróblewska – skarbnik. Komisję Rewizyjną two-
rzą: Jan Regulski – przewodniczący i Sławomira Ciarkowska 
i Piotr Kwiatkowski.

Pierwsze posiedzenie Towarzystwa Polsko-Estońskiego w Ciechanowie

Jego zdaniem, po wejściu do Unii Europejskiej skierowa-
liśmy się na zachód w stronę państw rozwiniętych, takich jak 
Niemcy, Francja, Włochy czy Hiszpania.

Andrzej Długołęcki zapytany o plany ciechanowskiego od-
działu Towarzystwa Polsko-Estońskiego wymienia kilka kon-
kretnych działań już na najbliższy czas  i jeszcze więcej planowa-
nych na przyszłość. 

Jego zdaniem współpracując z Estonią możemy wiele zy-
skać, organizując m.in: wymianę dzieci i młodzieży, wypoczyn-
kową wymianę rodzin, festiwale produktów lokalnych, wymia-
nę grup zawodowych, myśli naukowo-technicznej, specjalistów  
z urzędów pracy, dyrektorów firm oraz upowszechnianie wiedzy 
i wartości dorobku kulturowego obu narodów. Prezes Długo-
łęcki myśli już o dalszych planach, takich jak międzynarodowe 
targi społeczno-gospodarcze, których celem byłoby nawiązanie 
kontaktów gospodarczych i biznesowych oraz partnerskich mię-
dzy konkretnymi okręgami krajów.  

Dodajmy, iż pierwszy zjazd Towarzystwa Polsko-Estoń-
skiego odbył się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego  
w Ciechanowie, a jego gospodarzem i jednocześnie prowadzą-
cym obrady był starosta ciechanowski Sławomir Morawski. 

Współpraca polsko-estońska ma długoletnią tradycję. Przez  
25 lat istniało Stowarzyszenie Polska-Estonia, a w Estonii taki sam 
odpowiednik. Ta organizacja została jednak wyrejestrowana.

Barbara Tokarska-Wójciak
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Święto plonów w Opinogórze i w gminie Ciechanów

Honorowe obywatelstwo Ciechanowa  
dla Arkadiusza Gołębiewskiego

W niedzielę 26 sierpnia Święto Plonów obchodzili mieszkańcy gminy Opinogóra Górna.  
A w niedzielę 2 września mieszkańcy gminy wiejskiej Ciechanów. W programie obu uroczystości 
oprócz tradycyjnego nabożeństwa dziękczynnego za zebrane plony znalazło się wiele atrakcji.

Operator, reżyser, producent i scenarzysta filmowy, pochodzący z Sońska został Honorowym 
Obywatelem Ciechanowa. Uroczyste wręczenie tytułu odbyło się 30 sierpnia podczas nadzwyczaj-
nej sesji Rady Miasta w Ciechanowie. 

Uroczystym obchodom towarzyszyły: przemarsze korowodów 
dożynkowych, obrzęd dzielenia się chlebem, przemówienia, wy-
stępy artystyczne, koncerty zespołów muzycznych, prezentacje 
wieńców dożynkowych i potraw regionalnych, przygotowanych 

Arkadiusz Gołębiewski ukończył studia w PWSFTViT w Łodzi 
na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnych. Jako reżyser 
debiutował w 1998 roku w fabularyzowanym dokumencie „Jam jest 
Maryse Boticelise”. W 1999 roku był autorem zdjęć w filmie fabu-
larnym „4 w 1” w reż. Wenentego Nosula. Jego twórczość obejmu-
je przede wszystkim filmy dokumentalne. W swoich najnowszych 
obrazach skupia się na powojennej historii Polski. Nakręcił do tej 
pory kilkanaście filmów. Jest pomysłodawcą oraz twórcą Festiwalu 
Filmów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”, na 
którym prezentowane są filmy poruszające tematykę powojennej 
historii Polski. Pokazują one rolę polskiego podziemia i opozycji 
demokratycznej w walce z komunistycznym reżimem w latach 
1944–1989.  Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w Ciechanowie, 

Rolnicy z gminy Ciechanów przygotowali piękne wieńce dożynkowe. 
Foto: E. Szewczyk

Korowód dożynkowy przeszedł z kościoła parafialnego w Opinogórze  
na miejscowy stadion. Foto: K. Kowalski

przez sołectwa. Podczas imprez na mieszkańców czekały m.in. 
stoiska gastronomiczne, twórców ludowych i rękodzielników 
oraz wesołe miasteczko dla dzieci. 

                             BTW

druga w Płońsku, a przez kolejne lata w Gdyni. Ostatnia odsłona 
festiwalu w postaci retrospektywy – w dniach 28 lutego - 1 marca 
2018 roku została zaprezentowana w Powiatowym Centrum Kultu-
ry i Sztuki. Jest autorem projektu edukacyjnego przeznaczonego 
dla młodych adeptów sztuki filmowej „Nakręć dziadka komórką”, 
realizowanego w Polsce oraz za granicą.  A. Gołębiewski jest wła-
ścicielem i wydawcą gazety „Czas Ciechanowa”. 

Dodajmy, że Honorowymi Obywatelami Ciechanowa byli 
m.in: Marszałek Józef Piłsudski, Marszałek Edward Rydz-Śmi-
gły, Prezydent Ignacy Mościcki, a z postaci współczesnych: 
prof. Bibiana Mossakowska i prof. Andrzej Rzepliński.

BTW

Uroczyste wręczenie tytułu A. Gołębiewskiemu.  
Foto: Arch. UM w Ciechanowie

Do jego filmów należą m.in.: 
•  Alma Polaca, czyli polska dusza 
• 2016: Kochankowie z lasu 
• 2016: Pan Major „Łupaszka” 
• 2015: Inka. Zachowałam się jak trzeba 
• 2014: Dzieci kwatery „Ł”, Tropem wyklętych 
• 2013: Kwatera „Ł” 
• 2012: Niepodległy, opowieść o Januszu Krupskim 
• 2010: Generał Gryf. Robiłem dobrą robotę 
• 2009: Duchem ciosany, Historia Kowalskich,  

Przystanek Gdańska 
• 2008: Sny stracone, sny odzyskane 
• 2007: Kapitan z Santa Klary, Wyżyj przez okno,  

Napo, czyli wariatka 
• 2006: Rosyjska dusza 
• 2005: Życie za życie, Rozbity kamień



Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki 
prowadzi zapisy na warsztaty i zajęcia do zespołów i grup arty-
stycznych w roku 2018/2019. Są to:
• Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów” wraz z kapelą LZA 

„Ciechanów” (prowadzą Rita Tarczyńska, Paweł Dolecki, Je-
rzy Szpojankowski)

• Zespół Tańca Nowoczesnego „FUNNY” (prowadzi Jolanta 
Szlagowska)

• Teatr Tańca „FAKT” (prowadzi Jolanta Szlagowska)
• Teatr Młodzieżowy „Rozmyty Kontrast” (prowadzi Andrzej 

Liszewski)
• Teatr Dziecięcy „Klapsik” (prowadzi Edyta Bojkowska-Ko-

lak)
• Teatr Słowa (prowadzi Edyta Bojkowska-Kolak)
• Freestyle football „Free Art” (prowadzą Piotr Świerczewski  

i Marek Pietrzak)
• Koło Plastyczne „Paleta” (prowadzi Maria Mazanowska)
• Zajęcia plastyczne dla dzieci i dorosłych (prowadzi Marzanna 

Bielawska)
• Zajęcia literackie (prowadzi Barbara Sitek-Wyrembek)
• Studium Piosenki „dEs” (prowadzi Grzegorz Chodkiewicz)
• Zumba Kids (prowadzi Anna Szczepankowska)
• Zumba Fitness dla dorosłych i Zumba Gold (prowadzi Anna 

Szczepankowska)
• Zumba Toning dla dorosłych (prowadzi Anna Szczepankow-

ska) NOWOŚĆ!!!
• Akademia Fitness (prowadzi Joanna Iwaszko)
• Warsztaty fotograficzne (prowadzi Marek F. Zgliński)
• Warsztaty dla adeptów z modelingu (prowadzi modelka Ka-

mila Kamińska). Uczestnicy (w wieku od 6 lat) poznają kulisy 
pracy modelek, dowiedzą się jak dbać o siebie, o swój wy-
gląd, szyk i prezencję, a także o zdrową dietę i odpowiednie 
ćwiczenia. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu. 

• Warsztaty dla początkujących z pisania ikon (prowadzi mgr 
sztuki sakralnej Władysław Maławski ze Lwowa). Zajęcia 
będą odbywały się dwa razy w miesiącu, piątek (godz. 18.00 
– 21.00) – sobota (godz. 14.00 – 17.00). 

• Warsztaty z akwareli (prowadzi mgr sztuki sakralnej Włady-
sław Maławski ze Lwowa). Zajęcia będą odbywały się dwa 
razy w miesiącu, sobota (godz. 12.00 – 14.00). 

Szczegółowych informacji na temat zajęć udziela Dział Kultury  
i Sztuki, tel. 23 67235 09.                                                            Red.

VII Leśne Impresje

To były spotkania  
z historią

Inicjatorem jej był siedem lat temu poeta leśnik Sławek Zdun, 
który wraz z żoną Anią przyjęli w tym roku literatów już po raz 
piąty. Tym razem - w leśnym plenerze  nieopodal leśniczówki 
Kamionka, gdzie mieszkają - podjęli około 40 gości, nie tylko wła-
snym świeżym chlebem ze smalcem, ale doskonałym gulaszem 
z dziczyzny oraz nalewką jarzębinową. Gwiazdą wieczoru był 
Grzegorz Kucharzewski, bard z Suwalszczyny. W artystycznym 
programie tegorocznych „Impresji leśnych” była także „Wierszo-
rama mazowiecka”, podczas której już tradycyjnie swoje utwory 
czytali poeci, którzy przybyli - tym razem z Ciechanowa, Mławy, 
Płońska i okolic. Światło na polanie zapewnili miejscowi strażacy 
z OSP w Ościsłowie i Rafał Wachnik z PCKiSz, na polanie gościli 
także burmistrz Glinojecka Łukasz Kapczyński (przyznał się, że… 
czasem pisze wiersze) oraz były już dyrektor ościsłowskiej szko-
ły Marek Marcinkowski. W sumie „Impresje” niezwykle piękne, 
wręcz magiczne, pod łaskawym ościsłowskim niebem – najpierw  
z zachodem słońca, a potem z księżycem w pełni, które akurat na to 
poetyckie biesiadowanie stało się pogodne, zasłuchane w poezję...

PCKiSz
Spotkanie, mimo niesprzyjającej pogody miało ciepły charakter.  
Fot. Dariusz Węcławski

W każdą niedziele wakacji 2018 r. na dziedzińcu Zamku 
Książąt Mazowieckich w Ciechanowie odbywały się „Spotkania  
z historią ożywioną”. Były to,  odbywające się cyklicznie żywe 
lekcje historii. Spotkania miały charakter otwartych bezpłatnych 
warsztatów z wybraną grupą rekonstrukcyjną, dzięki czemu 
mieszkańcy Ciechanowa i okolic mogli zetknąć się z realiami 
epok i dawnych wydarzeń historycznych.

Red.

Po dwóch latach goszczenia w KOMR w Dąbku, „Impresje leśne” wróciły w sobotę wieczorem  
25 sierpnia 2018 r., do ościsłowskich lasów. Choć nie do leśniczówki Kamionka, ale w jej pobliże, 
na piękną leśną polanę otoczoną wonnymi lasami, świeżo po deszczu. Ta stosunkowo młoda impreza 
literacka Związku Literatów na Mazowszu, organizowana tradycyjnie przy wsparciu PCKiSz odbywa 
się od siedmiu lat na zakończenie letnich wakacji.

Takie zaprezentowanie historii  wzbudza ciekawość dzieci i młodzieży


