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Przebudowa Polonii zakończona!
Roboty budowlane związane z przebudową dawnego hotelu Polonia dobiegły końca. 

12 września br. odbył się odbiór budynku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowalnego, a kilka dni później powiat otrzymał pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Elewacja przebudowanego budynku Polonii od podwórka

DPS „Kombatant” Będzie miał nowy  
samochód do przewozu mieszkańców

Pojazd przystosowany będzie do 
przewozu osób niepełnosprawnych  
i poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich, mieszkańców Domu Pomocy 

Społecznej Kombatant w Cie-
chanowie. Pomoże to zlikwi-
dować bariery transportowe 
poprzez włączenie niepełno-

sprawnych mieszkańców placówki,  
w tym poruszających się na wózkach 
inwalidzkich w nurt życia społecznego.    
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13 września – Gościem wieczoru w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej był znany dziennikarz i pisarz Wojciech Jagielski. 
To znany korespondent wojenny, autor kilku książek. Pracował  
w Polskiej Agencji Prasowej, najdłużej współpracował z „Ga-
zetą Wyborczą”. Obecnie jego reportaże publikowane są m.in.  
w „Tygodniku Powszechnym”. Jest specjalistą od spraw Afry-
ki, Kaukazu i Azji Środkowej. Za swoje publikacje otrzymał 
wiele nagród Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i „Rzecz-
pospolitej”.  

16 września – Dzieci i młodzież z diecezji płockiej 
wzięły udział w 35. Pielgrzymce do Rostkowa, miejsca 
urodzenia świętego Stanisława Kostki – patrona młodzie-
ży. Hasło, które przyświecało tegorocznemu pielgrzy-
mowaniu brzmiało – I poszli za Nim. Najmłodsi do po-
konania mieli odcinek drogi z Przasnysza do Rostkowa,  
a starsza młodzież szła pieszo ze swoich parafii do sanktuarium  
w Rostkowie. Po uroczystej mszy św., której przewod-
niczył biskup Mirosław Milewski, wszyscy wzięli udział  
w programie ewangelizacyjnym „Hyde Park Młodych. Na 
zakończenie odbył się koncert zespołu „Rock and Fire”.  

17 września – W Ciechanowie, podobnie jak w całej Polsce 
odbyły się uroczystości upamiętnienia poległych i pomordowa-
nych na Wschodzie. O godz. 16.00, przy Pomniku Ofiar Terro-
ru na cmentarzu komunalnym w Ciechanowie złożone zostały 
kwiaty i zapalone symboliczne znicze. Msza święta odprawiona 
została o godz. 17.00 w kościele św. Piotra. Uroczystości Zor-
ganizowały: Związek Sybiraków, Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stali-
nowskiego.

BTW

1 września – W całym kraju obchodziliśmy 78. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. W Ciechanowie, przed Kwaterą 
Wojska Polskiego i Ofiar Terroru tradycyjnie odprawiona zosta-
ła msza św. za poległych, której przewodniczył ks. Eugeniusz 
Graczyk, po niej apel poległych. Następnie kombatanci, parla-
mentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele lokalnych instytucji  
i stowarzyszeń, służby mundurowe, delegacje szkół i pozostali 
mieszkańcy złożyli kwiaty i zapalili znicze. Przemówienie wy-
głosił prezydent Krzysztof Kosiński. Rocznicowe obchody zor-
ganizowali: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  
i Byłych Więźniów Politycznych oraz władze miasta Ciechanowa. 

3 września – W Niestumiu na terenie gospodarstwa agrotu-
rystycznego odbyły się Dożynki gminy Ciechanów. Rozpoczęły 
je prezentacje wieńców dożynkowych, przygotowanych przez 
poszczególne wsie z gminy. Później odprawiona została msza 
św. w intencji rolników, której przewodniczył proboszcz parafii 
Matki Bożej Fatimskiej ks. Jan Jóźwiak. Jak nakazuje tradycja 
starostowie dożynkowi przekazali gospodarzowi gminy bochen 
chleba, którym podzielili się wszyscy uczestnicy dożynek. Po 
licznych życzeniach dla rolników przyszedł czas na zabawę, któ-
rą umiliły występy artystów. 

4 września – Przez pierwsze dni nowego roku szkolnego 
policjanci prowadzili wzmożone działania mające na celu zapew-
nienie bezpieczeństwa dzieciom. W trakcie działań policjanci 
ruchu drogowego kontrolowali tzw. gimbusy, czyli autobusy do-
wożące dzieci do szkoły, sprawdzali stan techniczny pojazdów, 
wyposażenie oraz uprawnienia kierujących autobusami. Dodat-
kowo policjanci sprawdzali w jaki sposób rodzice dowożą dzieci 
do szkoły, czy stosowane są foteliki, podwyższenia oraz pasy 
bezpieczeństwa. W tym czasie w rejonach szkół można było 
zobaczyć policjantów oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej, 
którzy mieli za zadanie pomóc najmłodszym w prawidłowym, 
bezpiecznym poruszaniu się na drodze szczególnie przechodze-
niu przez jezdnię.

Wydarzyło się:

Młodzież pod opieką policjantów oceniała jazdę kierowców w rejonie 
przejść dla pieszych

Znany dziennikarz i pisarz Wojciech Jagielski z dyr. PBP  
Teresą Sadowską
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DPS „Kombatant” będzie miał nowy samochód 
do przewozu mieszkańców

Pojazd przystosowany będzie do przewozu osób niepełnosprawnych  i poruszających się na wóz-
kach inwalidzkich, mieszkańców Domu Pomocy Społecznej  Kombatant  w Ciechanowie. Pomoże 
to zlikwidować bariery transportowe  poprzez włączenie niepełnosprawnych mieszkańców placów-
ki,  tym poruszających się na wózkach inwalidzkich  w nurt życia społecznego.

Stosowną umowę o dofinansowanie w ramach „Progra-
mu wyrównywania różnic pomiędzy regionami” w obszarze D 
podpisano 1 września 2017 roku w Warszawie pomiędzy Pań-
stwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
a Powiatem Ciechanowskim. Ze strony samorządu powiatowe-
go umowę podpisali: starosta Sławomir Morawski i wicestarosta 
Andrzej Pawłowski, a oddział mazowiecki PFRON w Warszawie 
reprezentowała Barbara Nocej. 

Nowy, dziewięcioosobowy mikrobus z dwoma stanowiskami  
do kotwiczenia wózków inwalidzkich zlikwiduje bariery transpor-
towe, z którymi zmaga się placówka realizując swoje zadania.  

Pojazd zostanie zakupiony do końca lutego 2018 roku. War-
tość projektu to 130 tys. zł, w tym dofinansowanie ze środków 
PFRON  wyniesie do  kwoty  72.660 zł.  

BTW

Starosta życzył wielu perspektyw dalszego rozwoju MGOK, 
wytrwałości pracownikom w realizacji wszystkich zamierzeń  
i planów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym. – Niech 
ten piękny Jubileusz będzie dla Was wszystkich powodem do dumy 
i jednocześnie bodźcem do dalszego działania oraz pracy na rzecz 
społeczeństwa – napisał starosta ciechanowski, życząc również, 
aby każdy kolejny rok był etapem podróży do kolejnych jubi-
leuszy. Gratulacje i życzenia złożyli również: posłanka Anna 

Jubileusz 25-lecia powstania Domu Kultury  
w Glinojecku 

Cicholska, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Woje-
wódzkiego Wiesława Krawczyk, burmistrz miasta i gminy Gli-
nojeck Łukasz Kapczyński, przedstawiciele glinojeckiego sa-
morządu oraz inni goście, w tym dyrektorzy gminnych domów 
kultury z powiatu ciechanowskiego.

Krótką historię placówki kultury przedstawiła Małgorzata 
Iwańska, a gości powitał dyrektor Wojciech Bruździński. Wszy-
scy pracownicy i instruktorzy otrzymali symboliczne kwiaty  
z podziękowaniami za aktywność wkładaną w pracę z dziećmi  
i młodzieżą.

Podczas gali jubileuszowej na scenie MGOK wystąpiła Or-
kiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Witolda Nowakowskiego. 
Życzenia - drogą elektroniczną - przesłała uzdolniona piosenkar-
ka Maja Klimkiewicz, zdobywczyni tytułu Miss World Poland, 
która rozpoczynała swoją przygodę z piosenką właśnie w na sce-
nie domu kultury w swojej rodzinnej miejscowości. Z pokazem 
wystąpił też Teatr Ognia „Widmo”, a na zakończenie wszystkich 
bawiła uzdolniona skrzypaczka Agnes, której występowi towa-
rzyszył pokaz świateł laserowych.

 Jak przystało na urodziny, nie zabrakło tortu urodzinowego. 
Uroczystość  została wsparta finansowo ze środków powiatu cie-

chanowskiego. 
BTW

Podpisanie umowy na dofinansowanie zakupu samochodu 

Obchody jubileuszowe odbyły się  w sobotę 16 września br. w siedzibie placówki przy ul. Polnej. 
Były gratulacje, kwiaty i występy artystyczne. List gratulacyjny do dyrekcji, pracowników i artystów 
skierował starosta ciechanowski Sławomir Morawski.

Dyrektor i pracownicy MGOK w Glinojecku podczas jubileuszu
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Awansowali kolejni nauczyciele  
ze szkół powiatowych

Zmiany na stanowiskach w niektórych  
jednostkach oświatowych

Sierpień to miesiąc, w którym nauczyciele przystępują do egzaminu na stopień nauczyciela mia-
nowanego. W tym roku do egzaminu, który odbywał się w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie 
przystąpiło pięcioro nauczycieli. Wszyscy pozytywnie pokonali to wyzwanie przed Komisją Egzami-
nacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego. 

Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodo-
wego nauczyciela mianowanego odbyło się 23 sierpnia 2017 r.,  
w siedzibie Starostwa. 

Po krótkim powitaniu, najpierw  nauczyciele złożyli ślubowa-
nia. Następnie wicestarosta Andrzej Pawłowski wręczył im akty 
awansu zawodowego. Później przy kawie i herbacie można było 
wymienić uwagi odnośnie do sytuacji w szkołach i zmieniają-
cych się uwarunkowaniach związanych z nową reformą szkol-
nictwa. W spotkaniu wzięła udział także Jolanta Obidzińska kie-
rownik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa 
Powiatowego w Ciechanowie.

 Akty mianowania zostały wręczone nauczycielom: 
• Justynie Urszuli Sikorskiej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

-Wychowawczego w Ciechanowie, 
• Agnieszce Wojdzie-Benko ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-

-Wychowawczego w Ciechanowie, 
• Karolinie Włodkowskiej także ze Specjalnego Ośrodka  

Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, 
• Karolinie Nataszy Przybyłowskiej z Zespołu Szkół nr 2  

im. A. Mickiewicza w Ciechanowie,                 

• Mariuszowi Rostkowi z Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w  Ciechanowie. 
Wszyscy otrzymali też symboliczne kwiaty. 
Dodatkowo Barbara Kekenmajster dyrektor Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Ciechanowie odebrała  
z rąk wicestarosty nagrodę jubileuszową.

BTW

Mianowani nauczyciele wraz z dyrektorami swoich szkół oraz przedsta-

wicielami samorządu powiatowego

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2017 r. zatwierdził konkursy 
na stanowiska dyrektorów szkół prowadzonych przez powiat, które zostały przeprowadzone na po-
czątku lipca br. Dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego została Wiesława Pełka, Zespołu 
Szkół nr 1 Krystyna Ewa Ślubowska i Zespołu Szkół nr 2 Tomasz Gumulak.

W bieżącym roku zostały przeprowadzone trzy konkursy na 
stanowiska dyrektorów trzech szkół ponadgimnazjalnych, pro-
wadzonych przez powiat ciechanowski: Centrum Kształcenia 
Ustawicznego (konkurs odbył się 3 lipca), Zespołu Szkół nr 1 
(5 lipca) i Zespołu Szkół nr 2 (6 lipca). Na stanowisko w CKU 
kandydowała 1 osoba - Wiesława Pełka. Trzeciego lipca przy-
stąpiła do konkursu i uzyskała wymaganą większość głosów. 
Piątego lipca do konkursu na dyrektora ZS nr 1 przystąpiły  
4 osoby: Eugeniusz Maziński dotychczasowy dyrektor szkoły, 
Krystyna Ewa Ślubowska dotychczasowa kierownik Wydziału 
Rozwoju, Promocji i Funduszy Strukturalnych Starostwa Powia-
towego w Ciechanowie, Magdalena Grelik-Grodecka polonistka 
w Zespole Szkół Technicznych i anglistka Małgorzata Brzostek. 
Największa ilość głosów otrzymała Krystyna Ewa Ślubowska. 
Szóstego lipca odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Ze-
społu Szkół nr 2. Przystąpiły do niego dwie osoby: dotychczaso-
wy dyrektor Tomasz Gumulak i Anna Zadrożna dotychczasowa 
dyrektor Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie. Większością głosów 
wygrał Tomasz Gumulak.

Przewodniczącym komisji powołanych do przeprowadze-
nia konkursów był wicestarosta Andrzej Pawłowski. W każdej 

Komisji zasiadało: 3 przedstawicieli organu prowadzącego (po-
wiatu), 3 przedstawicieli kuratorium oświaty, 2 przedstawicieli 
związków zawodowych, 2 rady rodziców, 2 rady pedagogicznej 
(w CKU nie ma Rady Rodziców).

W czasie wakacji Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podjął 
także decyzję o odwołaniu w dniu 29 sierpnia 2017 roku Wie-
sławy Machul z funkcji dyrektora Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej w Ciechanowie. Powodem decyzji było naruszenie 
przez dyrektor PPP przepisów Ustawy o ograniczeniu prowa-
dzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje 
publiczne, tzw. antykorupcyjnej. Wbrew zakazowi ustawowemu 
Pani Wiesława Machul posiada więcej niż 10 procent udziałów  
w spółce prawa handlowego oraz wykonywała inne zajęcia  
w spółce prawa handlowego, co mogło wywołać podejrzenie  
o stronniczość i interesowność. Sankcją za naruszenie takiego 
zakazu jest odwołanie ze stanowiska.

Zarząd Powiatu 31 sierpnia ogłosił konkurs na  stanowisko 
dyrektora Poradni. Do czasu jego rozstrzygnięcia pełniącą obo-
wiązki dyrektora tej jednostki jest Monika Zaremba-Łepkowska.

Pani Wiesława Machul pozostanie nadal pracownikiem Poradni.
red.
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Roboty budowlane związane z przebudową dawnego hotelu Polonia dobiegły końca. 12 września 
br. odbył się odbiór budynku przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego, a kilka dni 
później powiat otrzymał pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Budynek pod kątem bezpieczeństwa sprawdziły wcześniej 
wszystkie służby: straż pożarna, służby sanitarne, służby ko-
miniarskie i Urząd Nadzoru Budowalnego. Wszystkie opinie  
i decyzje są pozytywne. Dodatkowo zbadana została jakość wody 
w systemie wodno-kanalizacyjnym, system wentylacji, nośność 
windy, wykonano także pomiar hałasu. Budynek jest w pełni 
przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jest w nim 
nowoczesna winda, a do środka prowadzi podjazd dla wózków. 

Budynek jest obecnie monitorowany przez 11 kamer. Prze-
bieg robót budowlanych przez okres remontu był pod kontro-
lą Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który również 
nie miał zastrzeżeń do jakości wykonanych prac. Współpraca  
z biurem konserwatora układała się bardzo dobrze, wszystkie 
decyzje co do zachowania oryginalnych elementów zabytkowe-
go budynku były konsultowane i zyskały jego akceptację.

Warto dodać, że prace budowlano-remontowe wykona-
ła ciechanowska firma Usługi budowalne „Remirent” Cezary 
Smoleński. Na poszczególnych etapach modernizacji, powiat 
jako inwestor nie miał zastrzeżeń co do jakości wykonywanych  
robót. Firma była  terminowa i rzetelna. Miło jest podkreślić, że 
na ciechanowskim rynku usług budowlanych mamy tak dobrą 
firmę, specjalizującą się w remontach zabytkowych obiektów.

Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie budynku pozostało 
wyposażenie go w odpowiednie meble i przeniesienie zasobów 
bibliotecznych do nowego obiektu. 

Dodajmy także, że cała przebudowa dawnego hotelu koszto-
wała ponad 5,5 mln zł., a środki finansowe pochodziły z budżetu 
powiatu ciechanowskiego.

Barbara Tokarska-Wójciak

Elewacja i wnętrze Polonii przebudowane w ciągu ostatnich czterech lat na potrzeby Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie

Przebudowa Polonii zakończona!
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Powiat ciechanowski w czołówce samorządów pozyskujących środki unijne

Powiat ciechanowski został bardzo dobrze oceniony pod względem 
ilości środków unijnych pozyskanych przez samorząd w latach 2007-2015. 
Nasz powiat plasuje się w czołówce samorządów Mazowsza.

W latach 2007-2015 na rozwój powiatu samorząd pozyskał 52 106 550 zł. 
Pod względem łącznej wielkości wydatków sfinansowanych środkami 
unijnymi, w latach 2007-2015 zajmujemy czwarte miejsce w województwie, 
zaraz za powiatami: przasnyskim, ostrowskim i wołomińskim.

Powiat korzystał głównie z dwóch programów: Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (tzw. twarde inwesty-
cje) i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (tzw. miękkie środki).

W poszczególnych grupach pozyskaliśmy i wydaliśmy na inwestycje 
i usługi w powiecie:
• Transport i łączność – 13 444 480 zł. (24,45 proc. wszystkich pozyska-

nych funduszy)
• Działalność usługowa 447 053 zł. (0,81 proc. pozyskanych funduszy)
• Administracja 41 430 zł. (0,08 proc.) 
• Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 399 550 zł. 

(4,36 proc. pozyskanych funduszy) 
• Oświata i wychowanie - 11 374 499 zł. (20,68 proc. pozyskanych funduszy) 
• Szkolnictwo wyższe 46 200 zł. (0,08 proc.)
• Pomoc społeczna 14 284 304 zł. (25,98 proc. wszystkich pozyskanych 

funduszy) 
• Pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej 4 336 398 zł. (7,89 proc.)
• Edukacyjna opieka wychowawcza - 8 617 578 zł. (15,67 proc. pozyska-

nych funduszy).

W sierpniu 2017 roku ukazał się raport wykonany 
na zlecenie Kancelarii Senatu RP nt. „Przeznaczenia  
i rozkładu terytorialnego środków wydatkowanych  
z funduszy pomocowych Unii Europejskiej w woje-
wództwie mazowieckim w latach 2007-2015”. Czwar-
te miejsce na Mazowszu pod względem ilości pozyska-
nych funduszy zajmuje powiat ciechanowski. 

Ciężki samochód ratownictwa chemicznego

Boisko w SOSzW

Droga Nieradowo-Pałuki Zmodernizowana droga Ciechanów-Modła

Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy KP PSP w Ciechanowie

Festyn dla osób niepełnosprawnych w Niestumiu
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Wśród inwestycji i usług, które zostały wykonane z udziałem środków 
pomocowych znalazły się m.in: remonty dróg - drogi powiatowej Ojrzeń-Gą-
socin-Łady na odcinku Ojrzeń-Gąsocin, drogi powiatowej Ciechanów-Mo-
dła-Niedzbórz na odcinku Ciechanów-Modła, drogi Wróblewo-Krasne na 
odcinku Wróblewo-Pałuki; projekt geodezyjny porządkujący mapy użytków, 
zasobów geodezyjnych i ewidencję budynków powiatu; projekt internetowy 
„E-integracja” dający darmowy dostęp do Internetu mieszkańcom powiatu 
ciechanowskiego oraz utworzenie pracowni internetowych we wszystkich 
placówkach i jednostkach powiatowych; modernizacja krytej pływalni typu 
rehabilitacyjnego w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” w Ciechano-
wie; zakup specjalistycznego sprzętu służącego KP PSP w Ciechanowie do 
prowadzenia akcji ratowniczych, czyli - ciężkiego samochodu ratowniczo-
-gaśniczego z wyposażeniem, ciężkiego samochodu do ratownictwa che-
miczno-ekologicznego z wyposażeniem oraz sprzętu dla grupy wodno-nur-
kowej służącego do prowadzenia działań podwodnych oraz na powierzchni 
zbiorników wodnych; projekty edukacyjne w szkołach ponadgimnazjalnych 
powiatu podnoszące kwalifikacje nauczycieli, rozwijające zainteresowania  
i zdolności uczniów a także wyposażające pracownie techniczne oraz obej-
mujące remonty i termomodernizacje szkół; projekt w zakresie pomocy 
społecznej - „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”, dają-
cy szanse osobom niepełnosprawnym oraz wychowankom domu dziecka 
i rodzin zastępczych na wejście na rynek pracy i aktywizację zawodową; 
największy projekt budowalny powiatu ciechanowskiego – remont i rozbu-
dowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie, dzię-
ki czemu wyremontowany został budynek szkoły specjalnej, wybudowany 
nowy budynek internatu oraz wielofunkcyjne boisko sportowe; wsparcie 
studentów stypendiami i wiele projektów aktywizujących osoby bezrobotne, 
zrealizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy.

Raport przygotowany na zamówienie Senatu RP obejmuje wszystkie 
kategorie samorządów: powiaty ziemskie, grodzkie, miasta i gminy.

Barbara Tokarska-Wójciak

SOSzW po zakończeniu projektu

Łódź do prowadzenia dzialań podwodnych i na powierzchi

SOSzW po rozbudowie

Festyn dla osób niepełnosprawnych w Niestumiu Aparatura sterująca urządzeniami basenowymi

Zmodernizowany basen w DPS Kombatant
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Remonty na drogach powiatowych dobiegają końca

Do połowy sierpnia 2017 r. wykonano i odebrano nastę-
pujące zadania inwestycyjne:
• przebudowa drogi powiatowej nr 1203W Przywilcz-Nieborzyn-

-Dzbonie na odcinku Lipa-Dzbonie o długości 2,97 km. Zreali-
zowany zakres robót obejmował poszerzenie istniejącej jezdni 
do 5,5 m, utwardzenie poboczy kruszywem, odmulenie i od-
tworzenie rowów przydrożnych, budowę zjazdów i przepustów 
pod drogą oraz wykonanie nowego oznakowania drogi. Roboty 
zakończono i rozliczono w lipcu br. Wartość zrealizowanego za-
dania wyniosła 1 274 537,08 zł. 

• przebudowa drogi powiatowej nr 1248W Gołotczyzna-Zawady-
-Nowe Miasto na odcinku 2,066 km. Zakres prac obejmował pro-
filowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie dwóch warstw bitu-
micznych jezdni szerokości o 5,5 m oraz utwardzenie poboczy 
tłuczniem. Skorygowano i uzupełniono istniejące oznakowanie 
drogi. Roboty zakończono i rozliczono w lipcu. Wartość inwesty-
cji wyniosła 530 419,19 zł, przy dofinansowaniu z budżetu gminy 
Sońsk w kwocie 200 tys. zł oraz środków z wyłączenia z produkcji 
gruntów rolnych w kwocie 150 tys. zł.
Obecnie realizowane są następujące zadania:

• przebudowa drogi powiatowej nr 1242W Ojrzeń-Gąsocin-Łady Kraję-
czyno – ul. Główna w Gąsocinie o długości 300 m. Zakres prac obej-
mował frezowanie korekcyjne jezdni oraz jej wzmocnienie konstruk-
cyjne poprzez ułożenie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej.  
W ramach robót przebudowano 2 skrzyżowania i przepust pod dro-
gą. We wrześniu planowane jest wykonanie oznakowania poziome-
go przebudowanego odcinka drogi – ul. Głównej oraz wprowadzenie 
nowej organizacji ruchu. Wartość inwestycji wyniosła 258 801,16 zł, 
przy dofinansowaniu z budżetu gminy Sońsk w kwocie 100 tys. zł.

Powiatowy Zarząd Dróg  w Ciechanowie realizuje w 2017 roku siedem zadań, w tym pięć inwestycji i dwa 
opracowania dokumentacji technicznej. Wielkość wydatków wyniesie 10 016 066,82 zł. Za tę kwotę łącznie 
wykona się 8,3 km dróg powiatowych, budowę 3,8 km chodników, 2,04 km ścieżek rowerowych i budowę  
mostu.

• przebudowa mostu na rzece Sona Wschodnia w ciągu drogi 
powiatowej nr 1237W Ciechanów-Opinogóra-Długołęka-Zielo-
na wraz z dojazdowymi odcinkami drogi (1 km). Zakres prac 
obejmuje przebudowę istniejącego mostu o konstrukcji żelbe-
towo-płytowej i długości 10,60 m na projektowany most stalowy 
o konstrukcji ramowo-łukowej z blach falistych posadowiony na 
ławach fundamentowych (długość 16,65 m, rozpiętość pozio-
ma w miejscach oparcia na ławach fundamentowych 9,14 m). 
Ponadto w ramach robót przewidziano przebudowę drogi po-
legającą na poszerzeniu jezdni do 6 m oraz utwardzenie po-
boczy, korektę zjazdów indywidualnych wraz z przepustami, 
odmulenie rowów przydrożnych. Planowany termin zakończe-
nia inwestycji wrzesień 2017 roku. Wartość inwestycji  wynosi  
1 306 973,70 zł, przy dofinansowaniu z rezerwy subwencji 
ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w kwocie  
584,1 tys. zł i budżetu gminy Opinogóra w kwocie 200 tys. zł.

• przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-
-Ciechanów na odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie o długości 
2,047 km. Planowany zakres prac obejmuje kompleksową prze-
budowę ulicy tj. poszerzenie istniejącej jezdni do 7 m, budowę 
kanalizacji deszczowej, budowę ścieżki rowerowej oraz obu-
stronnych chodników. W ramach inwestycji wykonywana jest też 
przebudowa ośmiu skrzyżowań, wprowadzenie nowej organizacji 
ruchu i zagospodarowanie powierzchni nieutwardzonych pasa 
drogowego poprzez urządzenie zieleni przydrożnej. Planowany 
termin zakończenia inwestycji koniec września br. Wartość robót 
wyniesie 6 570 367,19 zł, przy dofinansowaniu z Programu Rozwo-
ju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej kwotą 3,0 mln 
oraz budżetu gminy miejskiej Ciechanów kwotą 2,3 mln zł.

Droga Gołotczyzna-Zawady po remoncie Przebudowana droga Opinogóra-Długołęka

Remontowana droga Ciechanów-Młock Ulica Sońska w Ciechanowie w czasie przebudowy
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W ramach zadań projektowych planowanych na 2017 r. 
zaawansowanie prac jest następujące:
• w końcowej fazie opracowania jest dokumentacja techniczna na 

rozbudowę końcowego odcinka ul. Wojska Polskiego w Glinojecku 
(droga powiatowa nr 1231W Glinojeck-Żeleźnia-Krusz na odcinku 
0,465 km). Projekt przewiduje poszerzenie pasa drogowego oraz 
wykonanie wzmocnienia i poszerzenia istniejącej nawierzchni bi-
tumicznej, budowę chodnika i przebudowę istniejącego przepustu. 
Koszt przygotowania dokumentacji wyniesie 16 730,00 tys. zł.

• opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi po-
wiatowej nr 1240W Ciechanów-Modła-Niedzbórz-Drogiszka-Dal-
nia na odcinku ul. Kwiatowej w Ciechanowie. Aktualnie oczeku-
jemy na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. Projektowany zakres robót obejmuje poszerzenie pasa 
drogowego oraz kompleksową przebudową ulicy obejmującą na-
wierzchnię jezdni, budowę chodnika i ciągu pieszo-rowerowego, 
oświetlenia i wykonania kanalizacji deszczowej. Koszt opracowa-
nia dokumentacji projektowej wyniesie 65 128,50 zł, przy dofinan-
sowaniu z budżetu gminy miejskiej Ciechanów w wysokości 50 %.
Niezależnie od zadań jednorocznych Powiatowy Zarząd 

Dróg w Ciechanowie realizuje zadania objęte wieloletnią pro-
gnozą finansową i dofinansowane w ramach  Regionalnego 
Instrumentu Terytorialnego (RIT), których wartość wyniesie  
13 163 730,92 zł. Inwestycje obejmują:

a) przebudowę 12,5 km dróg powiatowych,
b) budowę 3,2 km chodników,
c) budowę 1,5 km ścieżek i ciągów pieszo-rowerowych,
d) przebudowę 1 mostu,
e) przebudowę 5 skrzyżowań i 245 zjazdów,
f) budowę 4 zatok autobusowych i 6 peronów przystankowych.

Zakres ten realizowany jest w ramach następujących inwestycji:
• poprawa mobilności komunikacyjnej Ciechanowa (ośrodka 

subregionalnego) z drogą krajową nr 7 (TET-T) poprzez prze-
budowę drogi powiatowej Nr 2352W na odcinku Pniewo – Cze-
ruchy – granica powiatu (rezerwat Lekowo) o długości 2,9 km. 
Planowany zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni do 5,5 m, 
utwardzenie poboczy i odmulenie rowów przydrożnych. W lipcu 
podpisano umowę z wykonawcą robót oraz inspektorem nadzo-
ru inwestorskiego. Planowany termin wykonania robót to maj 
2018 r. Wartość inwestycji wyniesie 2 097 952,61 zł, przy plano-
wanym dofinansowaniu w ramach RIT w kwocie 1,248 mln. zł.

• poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobilno-
ści komunikacyjnej kolejowo – drogowego węzła multimodalne-
go przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez przebudowę drogi 
powiatowej Nr 1241W na odcinku Ciechanów – Młock (trzecio-
rzędny węzeł drogowy) o długości 9,6 km. Planowany zakres 
prac obejmuje poprawę odwodnienia poprzez korektę i udrożnie-
nie rowów przydrożnych, przebudowę i budowę nowych przepu-
sów i kanalizacji deszczowej oraz rowów krytych. Zakres ten re-
alizowany jest w ramach następujących inwestycji: wzmocnienie 
nawierzchni jezdni, budowę chodników, ścieżek i ciągów pieszo-
-rowerowych w miejscowości Ciechanów i Niechodzin, przebu-
dowę zjazdów, zatok autobusowych w miejscowości Ciechanów, 
Niechodzin, Kownaty Żędowe i Gostomin oraz utwardzenie po-
boczy i budowę peronów przystankowych. Ponadto w miejsco-
wości Młock planowana jest przebudowa  mostu, wymiana jego 
nawierzchni, wzmocnienia konstrukcji i wymiana barierek. 
Planowany termin wykonania robót to maj 2018 r.
Wartość inwestycji wyniesie 11 065 778,31 zł, przy planowanym 

dofinansowaniu w ramach RIT w kwocie 5,215 mln zł.
Ponadto, w ramach rozszerzonego zakresu remontów pro-

wadzone są następujące prace na drogach powiatowych:
• remont drogi powiatowej nr 1241W Ciechanów - Młock - Wola 

Młocka - Luszewo  w miejscowości Strzeszewo na powierzchni 
1 042,45 m2,

• remont drogi powiatowej Nr 1206W Grudusk – Łysakowo  na 
powierzchni 517,41m2,

• remont drogi powiatowej nr 1203W Przywilcz - Nieborzyn - Dzbo-
nie na odcinku Przywilcz – Nieborzyn i powierzchni 953,15 m2. 
Zakres robót obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni bitu-

micznej w miejscach przełomów oraz wykonanie konstrukcji na-
wierzchni z kruszywa z zamknięciem warstwą bitumiczną ścieralną 
gr. 5 cm.
• remont drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciecha-

nów w miejscowości Cichawy na powierzchni 1100 m2. Zakres ro-
bót obejmował frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na 
odcinku ok. 300 m oraz wykonanie nowych warstw bitumicznych. 
Zakończenie trwających prac remontowych planuje się we 

wrześniu 2017 roku. Łączny koszt bieżących remontów wyniesie 
390 tys zł.

Barbara Tokarska Wójciak 
Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie

Znaczącym wydarzeniem dla przebiegu działań wojen-
nych 1920 było zniszczenie przez 203. Ochotniczy Pułk 
Ułanów radiostacji w Ciechanowie, co pozbawiło dowódz-
two wojsk bolszewickich możliwości odbierania i przeka-
zywania rozkazów Frontu Zachodniego na kilka dni – dni, 
w których rozstrzygnęły się losy Bitwy Warszawskiej. Źró-
dła historyczne podają różne miejsca położenia radiosta-
cji. Mówią, że znajdowała się ona na tyłach hotelu Polonia 
(w którym stacjonowali oficerowie sowieccy), na terenie 
cukrowni Ciechanów, w okolicy kamienicy Brudnickich. 
Zdaniem Jerzego Olszewskiego radiostacja była postawio-
na na Targu zbożowym naprzeciwko synagogi żydowskiej  
- obecnie znajduje się tam osiedle wojskowe. Taką wiedzę 
posiada Pan Jerzy z przekazów mieszkańców Ciechano-

O wojnie 1920 roku na Mazowszu podczas  
spotkania w Muzeum Szlachty Mazowieckiej

wa, m.in., swojego dziadka Stanisława Lenca oraz innych 
osób. 

Zaangażowanie Jerzego Hieronima Olszewskiego  
w tematykę wojny 1920 roku nie jest przypadkowe. To 
właśnie w 1920 w czasie walki pod Strzegowem ciężko 
ranny został jego ojciec - Higin Olszewski, walczący w 201 
Pułku Szwoleżerów, zorganizowanym na bazie 1 Pułku 
Szwoleżerów Warszawskich. Zmarł w wyniku zakażenia, 
jakie rozwinęło się po zadanej przez bolszewika ranie gło-
wy. Osierocił dwójkę maleńkich dzieci – Jerzego i Annę 
oraz żonę Zofię (z domu Lenc), zostawiając jednocześnie 
majątek ziemski w Rykaczewie.

Obecnie Pan Jerzy Olszewski jest mieszkańcem DPS 
„Kombatant” w Ciechanowie.

BTW

Gościem spotkania był Jerzy Hieronim Olszewski, farmaceuta, pedagog, działacz sportowy i społeczny. 
Ciechanowski Nestor, który oprócz pracy zawodowej w farmacji i działalności pedagogicznej oraz sportowej 
angażuje się w działalność społeczną, przybliżył wydarzenia wojny polsko-bolszewickiej w rodzinnym Ciecha-
nowie i na Mazowszu.

Jerzy Hieronim 
Olszewski  
podczas spotkania 
w Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej  
w Ciechanowie
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Po dwuletniej przerwie organizatorom 
udało się wrócić do lubianej i cieszącej się 
popularnością formy aktywności. Było to 
możliwe dzięki realizowanemu przez PCPR w 
2017 roku projektowi pn. „Aktywność szansą 
na zatrudnienie i usamodzielnienie” – współ-
finansowanemu ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w bieżącym roku   
w ramach Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2014-2020. 

Organizacja tej imprezy w ubiegłych 
latach pozwoliło  zintegrować środowisko 
osób niepełnosprawnych zarówno z gmin, jak  
i placówek działających na rzecz tych osób  
z terenu naszego powiatu. W Niestumiu obec-
ni byli przede wszystkim uczestnicy projektu 
w 2017 r., (osoby z niepełnosprawnością) bez 
udziału których, projekt nie mógłby być reali-
zowany. Ale ważnym celem jest także integra-
cja społeczna grup osób z różnych placówek 
pomocy społecznej, tak istotna w życiu spo-
łecznym każdego człowieka.  

Jak powiedziała podczas otwarcia spotka-
nia Anna Karaś kierownik PCPRP - pragniemy 
zwrócić w ten sposób uwagę na problematykę 
osób z niepełnosprawnością i żywimy głębo-
ką   nadzieję, iż takie spotkania przyczynią 
się do kształtowania pozytywnego wizerunku  
osób niepełnosprawnych i życzliwych postaw 
społecznych wobec nich. – Witam więc bar-
dzo serdecznie 14-osobową grupę – uczestników 
naszego Projektu wraz z opiekunami; prawie 
70-osobową grupę niepełnosprawnych miesz-
kańców gmin naszego powiatu wraz z opieku-
nami i pracownikami ośrodków pomocy spo-
łecznej, a także 50-osobową grupę mieszkańców 
domów pomocy społecznej oraz uczestników 
Ośrodka Wsparcia, środowiskowego domu sa-
mopomocy typu A i B , Warsztatu Terapii Zaję-
ciowej z Ciechanowa wraz z pracownikami tych 
placówek – podkreśliła kierownik. Zaraz po-
tem kierownik Anna Karaś powitała zaproszo-
nych na spotkanie gości, którzy na co dzień  
wspierają  inicjatywy na rzecz osób z niepeł-
nosprawnością, m.in.: gospodarza starostę 
Sławomira Morawskiego, Elżbietę Szymanik 
– zastępcę dyrektora Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych w Warsza-
wie, Andrzeja  Pawłowskiego – wicestarostę, 
Krzysztofa Bieńkowskiego – kierownika dele-
gatury w Ciechanowie Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego, Barbarę Kucharską – za-
stępcę dyrektora Mazowieckiego Centrum 
Polityki Społecznej, Lilianę Kałczyńską, Annę 
Kuc – Lenartowicz i Tomasza Wierzbickiego 

Festyn w Niestumiu chwilą oderwania się  
od codziennych problemów osób niepełnosprawnych

Do tej pory PCPR na aktywizację osób niepełnosprawnych pozyskało z funduszy unijnych po-
nad 6 mln zł. To efekt realizacji projektu „Aktywność szansą na zatrudnienie i usamodzielnienie”. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, zorganizowało w środę 30 sierpnia br.  
w Niestumiu k. Ciechanowa  Festyn dla osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia z terenu  
powiatu ciechanowskiego.

– przedstawicieli Oddziału Mazowieckiego 
PFRON w Warszawie, Halinę Pasikowską – 
Pikus – kierownika oddziału MJWPU w Cie-
chanowie, Janusza Kowalskiego i Mieczysła-
wa Leszczyńskiego – wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu Ciechanowskiego, Agnieszkę 
Bukowską – przewodniczącą Komisji Rodzi-
ny, Pomocy Społecznej i Zdrowia Rady Powia-
tu, Annę Żebrowską – zastępcę prezydenta 
Miasta Ciechanów, Łukasza Kapczyńskiego 
– burmistrza Miasta i Gminy Glinojeck, Ro-
berta Morawskiego – przedstawiciela Woje-
wódzkiego Urzędu Pracy w Ciechanowie, Elż-
bietę Latko – dyrektora Powiatowego Urzędu 
Pracy w Ciechanowie, Teresę Kaczorowską 
– dyrektora Pow. Centrum Kultury i Sztuki 
w Ciechanowie, podinspektora Piotra Mittera  
- Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Cie-
chanowie,  Arkadiusza Muszyńskiego – Ko-
mendanta Powiatowego Państwowej Straży 
Pożarnej w Ciechanowie, Bożenę Podleńską 
– dyrektora biura Zarządu PCK w Ciecha-
nowie, Hannę Murawską – przewodniczącą 
oraz Jadwigę Paprocką, Katarzynę Kowalską, 
Barbarę Wojciechowską  i Martę Piecychna  
– członków Powiatowej Społecznej Rady ds. 
Osób Niepełnosprawnych. Anna Karas powi-
tała także dyrektorów i kierowników powiato-
wych i miejskich jednostek organizacyjnych 
pomocy społecznej oraz dyrektorów i kierow-
ników otoczenia pomocy społecznej z terenu 
powiatu, redaktorów z lokalnych mediów  
i  pozostałych zaproszonych gości.

Miłym akcentem było wręczenie Annie 
Karaś medalu za aktywność w pozyskiwaniu 
środków unijnych, wydanego z okazji 10-lecia 

powołania Mazowieckiej Jednostki Wdraża-
nia Programów Unijnych w Warszawie. Pa-
miątkowy medal wręczyła dyrektor Elżbieta 
Szymanik, podkreślając jednocześnie, że 
ciechanowskie PCPR należy do krajowej czo-
łówki centów, które aktywizują osoby niepeł-
nosprawne. 

Festyn obfitował w szereg atrakcji. Pierw-
szą z nich był występ gwiazdy - Zespołu 
„Beyer Full”. Po koncercie, podczas którego 
nie było ani jednej osoby, która by nie wy-
szła na parkiet taneczny, przyszedł czas na 
zdobywanie autografów i fotografowanie się  
z muzykami. Następnie wszyscy uczestnicy 
zjedli obiad, po którym rozpoczęła się zabawa 
integracyjna, wspólne śpiewanie, taniec przy 
muzyce zespołu na żywo, przejażdżki brycz-
kami, ciuchcią, spacery po terenie Zajazdu 
TUR oraz zwiedzanie Mini ZOO. Nad profe-
sjonalnym przygotowaniem sceny do wystę-
pu gwiazdy i całym nagłośnieniem czuwał 
Jan Lipski, z Powiatowego Centrum Kultury 
i Sztuki w Ciechanowie, które nieodpłatnie 
udostępniło sprzęt.

Doskonały nastrój potęgowała ładna let-
nia pogoda, która pozwoliła uczestnikom 
na udział we wszystkich atrakcjach zabawy. 
Emocji i wrażeń nie zabrakło. A to wszystko 
odbywało się pod hasłem integracji społecz-
nej osób z niepełnosprawnością i ich otocze-
nia. Zapewne przez najbliższy rok będą oni 
wspominać to niezwykłe spotkanie, które 
oderwało ich na chwileczkę od codziennych 
problemów i trosk.

Barbara Tokarska-Wójciak

Przebieg festynu dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w Niestumiu
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Delegacja powiatu ciechanowskiego  
na Dożynkach Wojewódzkich w Sierakowie

Były to 19. Dożynki Województwa Mazowieckiego i Diecezji Płockiej, a w tym roku również  
Ziemi Przasnyskiej. Powiat ciechanowski reprezentował: starosta ciechanowski, przewodniczący 
Rady Powiatu i pracownicy Starostwa Powiatowego.

W ostatnią niedzielę sierpnia br.,  
w Sierakowie koło Przasnysza odbyła 
się największa impreza rolnicza roku – 
Dożynki Województwa Mazowieckiego  
i Diecezji Płockiej. W tym roku gospoda-
rzem uroczystości był powiat przasnyski, 
a miejscem teren lotniska w Sierakowie.

Uroczystej mszy świętej dziękczynnej 
przewodniczył biskup płocki ks. Piotr Li-
bera w koncelebrze z proboszczami de-
kanatów z naszego regionu. Niezwykle 
ciepło przyjęty został tradycyjny obrzęd 
dzielenia się chlebem. Były też przemó-
wienia gospodarzy - starosty przasnyskie-
go Zygmunta Szczepankowskiego, wójt 
gminy Przasnysz Grażyny Wróblewskiej 
i marszałka województwa mazowieckiego 
Adama Struzika oraz gości, m.in. byłego 
prezydenta Bronisława Komorowskiego, 
byłego posła Mirosława Koźlakiewicza, 
senatora Jana Marii Jackowskiego, mini-
stra Rafała Romanowskiego i innych za-
proszonych gości.  

W delegacji powiatu 
ciechanowskiego znaleźli 
się: starosta ciechanowski 
Sławomir Morawski, prze-
wodniczący Rady Powiatu 
Zbigniew Gutowski, staro-
stowie powiatowi dożynek 
Monika i Piotr Morawscy 
ze Strzelni w gminie Gru-
dusk (producenci zbóż pa-
szowych, rzepaku, pszeni-
cy i trzody chlewnej oraz, 
od niedawna, właściciele 
własnej pasieki), pracowni-
cy Starostwa Powiatowego 
w Ciechanowie z Wydzia-
łów Rozwoju, Promocji  
i Funduszy Strukturalnych, Środowiska, 
Rolnictwa i Działań Antykryzysowych 
oraz czworo tancerzy Ludowego Zespołu 
Artystycznego „Ciechanów”. 

Chleb dożynkowy przygotowała dla 
nas produkcyjno-Handlowa Spółdziel-

nia Samopomocy przy ul. Śmiecińskiej  
w  Ciechanowie a wieniec w kształcie sty-
lizowanej studni wiejskiej Pani Agnieszka 
Brańska z miejscowości Ostrzeniewo.

Podziękowaniu za plony towarzyszy-
ły koncerty, pokazy sprzętu rolniczego, 
rozmowy z pracownikami instytucji oko-
łorolniczych,  wystawy płodów rolnych, 
kiermasze sztuki ludowej oraz konkursy 
i atrakcje dla najmłodszych, czyli dobra 
zabawa dla wszystkich.

Podczas imprezy wręczone zostały pu-
chary i dyplomy dla najlepszych rolników 
powiatu przasnyskiego oraz najlepszych 
absolwentów szkół powiatu przasnyskie-
go i gminy Przasnysz.

Podczas 19. Dożynek Województwa 
Mazowieckiego i Diecezji Płockiej było 
także coś dla ducha.  Zatańczył Państwowy 
Zespół Pieśni i Tańca „Mazowsze”, zaśpie-
wał gwiazdor włoskiej muzyki rozrywko-
wej Francesco Napoli i zespoły „Przeciąg”, 
Kapela „Kumple” z Zawad, a także laureaci 
konkursu „Sołtysiada 2017”. Imprezę za-
kończyła gala disco polo. Ciekawostką te-
gorocznych obchodów święta plonów były 
przasnyskie pokazy lotnicze. Dla odważ-
nych, lotnicy z Aeroklubu przasnyskiego 
oferowali przeloty samolotami oraz skoki 
spadochronowe - oczywiście pod opieką 
doświadczonych skoczków z tamtejszego 
klubu. 

Współorganizatorami tegorocznego 
wydarzenia byli: samorząd województwa 
mazowieckiego, powiat przasnyski i gmi-
na wiejska Przasnysz.

Uroczystość była transmitowana na 
żywo na antenie Katolickiego Radia Die-
cezji Płockiej.

Barbara Tokarska-Wójciak
Święto plonów województwa mazowieckiego na lotnisku w Sierakowie



Narodowe Czytanie  
„Wesela” Stanisława Wyspiańskiego
FOTOREPORTAŻ
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Przedsięwzięcie zostało zorganizo-
wane wspólnie z Powiatową Biblioteką 
Publiczną im. Zygmunta Krasińskiego 
w Ciechanowie. W tym roku – „Wesele” 
– najważniejszy dramat Stanisława Wy-
spiańskiego, Polacy czytali w 2,5 tysią-
cach  miejscowości – w kraju i za  granicą.  

W obsadzie, w ciechanowskiej akcji 
czytania znaleźli się m.in.: Gospodyni - dr 
Teresa Kaczorowska - dyrektor PCKiSz, 
Gospodarz - Andrzej Pawłowski - wicesta-
rosta Powiatu Ciechanowskiego, Panna 
Młoda - Aleksandra Barańska - aktorka 
Teatru „Rozmyty Kontrast” z PCKiSz, Pan 

Ciechanów, 2 września 2017 r.

Foto: Arch. PCKiSz

W ten sposób Ciechanów włączył się w ogólnopolską akcję czy-
tania dzieł narodowych. W role wcielili się przedstawiciele róż-
nych środowisk z miasta i powiatu. Była to czwarta edycja Naro-
dowego Czytania w Galerii im. Bolesława Biegasa. 

Młody - Piotr Czaplicki - redaktor radiowy, 
Wojtek - ks. Jan Jóźwiak - proboszcz Para-
fii Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, 
Ojciec - Roman Kochanowicz - dyrektor 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, Ja-
siek - Piotr Rzeczkowski - komendant Huf-
ca ZHP w Ciechanowie, kierownik  zespo-
łu 3. CWDH „Żywioły Art”, Kasper - Piotr 
Kaszubowski - prezes Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Przasnyskiej, poeta, członek 
ZLM, Poeta - Dziekan ks. Zbigniew Adam-
kowski - proboszcz Parafii św. Józefa w Cie-
chanowie, Dziennikarz - Marek Żbikowski 
- redaktor „Tygodnika Ciechanowskiego”, 

Nos - Marek Szpakut - dyrektor Gminne-
go Ośrodka Kultury i Sportu w Grudusku, 
Ksiądz -  ks. Grzegorz Kaczorowski z Kato-
lickiego Radia Diecezji Płockiej, Radczyni - 
Teresa Sadowska - dyrektor PBP, Czepiec 
- Dariusz Węcławski - dyrektor Krajowego 
Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego 
dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsia-
ne w Dąbku, Upiór/Wernyhora - Wojciech 
Bruździński - dyrektor Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Glinojecku  i wielu in-
nych przedstawicieli życia społecznego. 

Ciekawostką było to, że goście nie 
tylko czytali dramat Wyspiańskiego, ale 
momentami nawet wcielali się w postaci, 
które prezentowali. Narodowe Czytanie  
w Ciechanowie trwało prawie 4 godziny,  
a dzieło zostało przeczytane w całości! 

BTW


