
Będzie przebudowa 
ulicy Sońskiej 
w Ciechanowie

Szacunkowa jej wartość wynosi  
7 262 221,81 zł. , z tego dofinansowanie 
wyniesie 3 mln zł. Za przeprowadzenie 
postępowań przetargowych na opraco-

wanie dokumentacji oraz za realizację 
inwestycji odpowiedzialny jest działają-
cy w imieniu samorządu powiatowego 
Powiatowy Zarząd Dróg. Dokumentacja 

projektowo-kosztorysowa jest goto-
wa. Inwestycja zostanie zrealizowana 
w przyszłym roku.

 Więcej str. 3

Podpisanie umowy między starostą ciechanow-
skim a prezydentem miasta Ciechanów w spra-

wie wspólnego finansowania remontu ulicy 
Sońskiej w Ciechanowie, wrzesień 2015 rok

W Starostwie Powiatowym w Ciechano-
wie wprowadzony został system zarzą-
dzania kolejką do załatwienia spraw  
z zakresu rejestracji pojazdów, w najczę-
ściej odwiedzanym przez mieszkańców 
Wydziale Komunikacji i Transportu. 
System został uruchomiony 9 listopada.

Zasada działania elektronicznej kolejki 
jest bardzo prosta. Dzięki pobranemu nume-
rowi z biletomatu każda osoba bez kłopotu 
trafi na właściwe stanowisko, w zależności od 
sprawy, jaką ma do załatwienia. 

Więcej str.10

Pierwsi klienci już skorzystali z nowej 
możliwości załatwienia sprawy 

w Wydziale Komunikacji i Transportu 

Przygotowany przez Po-
wiatowy Zarząd Dróg i złożo-
ny przez Powiat Ciechanowski 
w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infra-
struktury Drogowej na lata 
2016-2019 wniosek „Rozbu-
dowa drogi powiatowej nr 
2421W Nasielsk-Gąsocin-Cie-
chanów na odcinku ul. Soń-
skiej w Ciechanowie został 
pozytywnie oceniony przez 
Mazowiecki Urząd Wojewódz-
ki w Warszawie. Znalazł się on 
na wysokim drugim miejscu 
na wstępnej liście rankingo-
wej – drogi powiatowe. Uzy-
skał 37 punktów, tyle samo, 
ile znajdujący się na 1 miejscu 
wniosek Powiatu Ostrołęc-
kiego. Dzięki finansowemu 
wsparciu możliwa będzie re-
alizacja tej oczekiwanej od lat 
inwestycji.

System numerkowy
do Wydziału Komunikacji i Transportu 

już działa
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31 października – Samorząd województwa mazowieckiego 
zdecydował o przekazaniu ponad 7 mln zł mazowieckim szpita-
lom i instytucjom kultury. Środki zostaną przeznaczone na ko-
lejne remonty i modernizacje, a także zakup specjalistycznego 
sprzętu. Kwotę 208 tys. zł otrzyma Specjalistyczny Szpital Woje-
wódzki w Ciechanowie - na wymianę oświetlenia na energoosz-
czędne. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie.

2 listopada – Ciechanowscy policjanci podsumowali akcję 
„Znicz 2016”, która była prowadzona na terenie powiatu cie-
chanowskiego od piątku 28 października do późnych godzin 
wieczornych 2 listopada. W ciągu tych dni doszło do wypadku 
drogowego, w który ranna została 1 osoba i do 17 niegroźnych 
kolizji. Policjanci zatrzymali 5 nietrzeźwych kierujących oraz 3 
nietrzeźwych rowerzystów i 1 rowerzystę w stanie po użyciu 
alkoholu. Policjanci wystawili łącznie 160 mandatów karnych 
na kierujących za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym 
w tym 89 dotyczyło przekroczenia dopuszczalnej prędkości. 

2 listopada - Ciechanowski szpital ogłosił konkurs na stano-
wisko zastępcy dyrektora do spraw medycznych. Obecnie obo-
wiązki zastępcy pełni lekarz Maria Bala-Dzilińska. Zostały jej 
one powierzone po tym, jak 10 sierpnia z funkcji zrezygnowała 
Monika Szymańczyk.

8 listopada - Marszałek Adam Struzik wręczył nagrody 
10 laureatom XVII edycji konkursu Nagroda Marszałka Woje-
wództwa Mazowieckiego. Są one przyznawane osobom, których 
działalność twórcza, charytatywna czy społeczna promuje nasz 
region nie tylko w kraju, ale i za granicą, ludziom aktywnym 
społecznie oraz angażującym się w działania umacniające toż-
samość kulturową Mazowsza. W tym roku spośród zgłoszonych 
przez samorządy i organizacje pozarządowe 29 kandydatów wy-
łoniono 10 laureatów: Adam Jankowski z Ciepielewa (pow. ma-
kowski), Ryszard Kalkhoff z Warszawy, Jerzy Kijowski z Ostrołę-
ki, Jan Krajewski z Zawidza (pow. sierpecki), Adolf Krzemiński 
z Radomia, Beata Barbara Michalec z Warszawy, Ksiądz Jan Kra-
jewski z parafii Goźlin (pow. garwoliński), Marianna Anna Boruc 
z Węgrowa, „Bank Żywności w Płocku – Związek Stowarzyszeń”, 
Chór MIENIA RIVER z Wiązowny (pow. otwocki). Podczas uro-
czystej gali, która odbyła się w Muzeum Romantyzmu w Opino-
górze, każdy z wyróżnionych otrzymał statuetkę i dyplom oraz 
nagrodę pieniężną w wysokości 10 tys. zł. Tegoroczni laureaci to 
przedstawiciele różnych pokoleń, reprezentujący różne zawody 
i spojrzenie na rzeczywistość. W uroczystości uczestniczył sta-
rosta ciechanowski Sławomir Morawski. 

9 listopada – Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicz-
na w Ciechanowie zorganizowała konferencję szkoleniową pod 

hasłem „Narkotyki i dopalacze”. Jej celem było poinformowanie 
zainteresowanych o wpływie narkotyków i nowych substan-
cji psychoaktywnych na funkcjonowanie organizmu ludzkiego. 
Spotkanie miało miejsce w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej (Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych) 
w Ciechanowie. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, 
wzięło w nim udział ok 160 osób w tym: dyrektorzy i nauczy-
ciele wszystkich szkół, kuratorzy sądowi, pracownicy opieki 
społecznej i urzędów gmin z terenu powiatu ciechanowskiego 
oraz wszyscy pracownicy innych instytucji, którzy w swojej co-
dziennej pracy spotykają się z problemem uzależnień. Szkolenie 
prowadzili specjaliści-psychoterapeuci z Centrum Profilakty-
ki Społecznej - prof. Mariusz Jędrzejko i prof. Leszek Roszczen-
ko. Gospodarzem spotkania była Wiesława Krawczyk dyrektor 
PSSE w Ciechanowie. 

9 listopada – Starosta Sławomir Morawski został powołany 
na członka nowej Rady Społecznej w Specjalistycznym Szpitalu 
Wojewódzkim w Ciechanowie. Radę powołał Zarząd Wojewódz-
twa Mazowieckiego. W jej skład, oprócz starosty weszło 10 osób: 
Elżbieta Romana Latko, Dariusz Tomasz Węcławski, Józef Kaliński, 
Mieczysław Walęciak, Wiesława Krawczyk, Dariusz Stasiełuk, Ce-
zary Chodkowski, Robert Kołakowski, Dariusz Szczygielski, Marek 
Śmigielski. Rada Społeczna powoływana jest na 4-letnią kadencję. 
Jest organem inicjującym i opiniodawczym Zarządu Województwa 
oraz organem doradczym dyrektora szpitala.

17 listopada - W Opinogórze, w Muzeum Romantyzmu 
wręczono dyplomy o przyznaniu w roku szkolnym 2016/2017 
stypendiów prezesa Rady Ministrów 44 uczniom szkół ponad-
gimnazjalnych z terenów powiatów: ciechanowskiego, mław-
skiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego. Wśród nich byli 
uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez 
powiat ciechanowski: Mateusz Gregorek z klasy drugiej Tech-
nikum Mechatronicznego i Adam Ruścieński z kl. drugiej III LO 
w ZS nr 3 im. S. Staszica w Ciechanowie; Sandra Pszczółkowska 
z kl. trzeciej IV LO i  Paweł Korzeniewski kl. czwartej Technikum 
nr. 1 w ZS nr 1 im. Gen. J. Bema; Maciej Łebkowski z kl. drugiej 
II LO i Ewelina Grzybowska z kl. czwartej Technikum nr.2 z Ze-
społu Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza; Katarzyna Gralewicz 
z kl. drugiej Technikum nr.4 Zespołu Szkół Technicznych; Michał 
Chojnowski uczeń kl. trzeciej I LO im. Zygmunta Krasińskiego 
w Ciechanowie. Spośród nagrodzonych, dyplom, osobiście z rak 
premier Beaty Szydło odebrał w Warszawie Mateusz Gregorek. 
Stypendia wynoszą 258 zł. i wypłacane są przez dziesięć miesię-
cy. Wręczyli je: mazowiecki kurator oświaty Aurelia Michałow-
ska oraz przedstawiciele władz rządowych i samorządowych: 
starosta Sławomir Morawski, dyr., delegatury MUW Krzysztof 
Bieńkowski, radna wojewódzka Wiesława Krawczyk i dyr. Mu-
zeum Romantyzmu Roman Kochanowicz. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Wydarzyło się:
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Ulica Sońska w Ciechanowie 
do remontu już 

w 2017 roku!

Przygotowany przez Powiatowy Zarząd 
Dróg i złożony przez Powiat Ciecha-
nowski w ramach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019 wnio-
sek „Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na 
odcinku ul. Sońskiej w Ciechanowie od 
km 31+067 do km 33+116” został po-
zytywnie oceniony przez Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki w Warszawie. Znalazł 
się on na wysokim drugim miejscu na 
wstępnej liście rankingowej – drogi po-
wiatowe. Uzyskał 37 punktów, tyle samo, 
ile znajdujący się na 1 miejscu wniosek 
Powiatu Ostrołęckiego. Dzięki finanso-
wemu wsparciu możliwa będzie realiza-
cja tej oczekiwanej od lat inwestycji.

Szacunkowa jej wartość wynosi 7 262 
221,81 zł. , z tego dofinansowanie wyniesie 
3 mln zł. Planowana rozbudowa dotyczy ul. 
Sońskiej na odcinku o długości 2,049 km – 
od ronda Solidarności do kąpieliska Krubin. 
Rozbudowa obejmie wzmocnienie i posze-
rzenie jezdni do 7 m. Zostanie wykonana 
kanalizacja deszczowa oraz odtworzenie 
rowów. Wymieniona zostanie nawierzch-
nia, powstaną chodniki, dwukierunkowa 
ścieżka rowerowa i oświetlenie. Zagospo-
darowana i uporządkowana będzie przy-
drożna zieleń.

Należy przypomnieć, że we wrześniu 
ubiegłego roku władze powiatu zawarły po-
rozumienie z władzami miasta, na podsta-
wie którego obydwa samorządy po połowie 
podzielą się kosztami zapewnienia wkładu 

własnego. Porozumienie podpisane przez 
starostę Sławomira Morawskiego i prezy-
denta Krzysztofa Kosińskiego zakładało 
również, że samorządy wspólnie podejmą 
starania o środki zewnętrzne. Przy 3-milio-
nowym dofinansowaniu i podziale kosztów 
między miasto a starostwo, wkład Gminy 
Miejskiej Ciechanów jako partnera wyniesie 
2 305 473,00 zł.

Za przeprowadzenie postępowań prze-
targowych na opracowanie dokumentacji 
oraz za realizację inwestycji odpowiedzialny 
jest działający w imieniu samorządu powia-
towego Powiatowy Zarząd Dróg. Dokumen-
tacja projektowo-kosztorysowa jest gotowa. 
Inwestycja zostanie zrealizowana w przy-
szłym roku.

Zbigniew Ptasiewicz

Ulica Sońska prowadząca do dwóch osiedli mieszkaniowych, kąpieliska miejskiego, ogródków działkowych i będąca trasą wyloto-
wą do gminy Sońsk wymaga pilnego remontu

Kwiatowa będzie także remontowana!

Chodzi o fragment ulicy prowadzącej od 
ronda na pętli miejskiej do wylotu z miasta, 
gdzie zaczyna się zmodernizowana droga 
powiatowa Ciechanów-Chotum. Włodarze 
powiatu i miasta porozumienie podpisali 10 

listopada. Zakłada ono, że w 2017 roku po-
wstanie dokumentacja techniczna przebudo-
wy, a prace wykonane zostaną w 2018 roku. 

Podobnie, jak w przypadku remontu ulicy 
Sońskiej (piszemy wyżej) koszty przygotowa-

nia dokumentacji i wykonania inwestycji roz-
łożone zostaną po połowie na obydwa samo-
rządy. W spotkaniu z mieszkańcami tej ulicy 
uczestniczyli starosta S. Morawski, prezydent 
miasta K. Kosiński i kierownik Powiatowe-
go Zarządu Dróg (wykonawcy powiatowych 
inwestycji drogowych) Józef Borkowski oraz 
przedstawiciele policji.

BTW

Władze powiatu ciechanowskiego zawarły kolejne porozumienie z samorządem 
miejskim Ciechanowa w sprawie wspólnego remontu drogi powiatowej, poło-
żonej na terenie miasta. Tym razem wspólna inwestycja dotyczyła będzie ulicy 
Kwiatowej, która ma być modernizowana w 2018 roku.
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Jest pomoc dla bezdomnych w okresie zimowym!
69 placówek, 23 jadłodajnie oraz specjalny 
numer bezpłatnej infolinii to formy pomocy 
dla bezdomnych z Mazowsza podczas nad-
chodzącej zimy. Podczas najbliższej zimy 
na terenie województwa mazowieckiego 
bezdomni będą mieli do dyspozycji 69 pla-
cówek dysponujących łącznie 3 337 miej-
scami. Najwięcej - 1 541 miejsc jest w War-
szawie, 90 w Radomiu, 63 w Ostrołęce, 70 
w Płocku, 40 w Siedlcach i 160 w Turowie 
k. Ciechanowa. Są to noclegownie, schroni-
ska oferujące czasowe schronienie i pełne 
wyżywienie oraz hostele zapewniające sta-
łe lub czasowe zamieszkanie, wyżywienie 
i kompleksową opiekę wspomagającą.

 Dodatkowo, wyodrębniono oddzielne pla-
cówki dla kobiet, mężczyzn, matek z dziećmi 
i dorosłych. Na zapewnienie działań w czasie 
zimy, wojewoda mazowiecki przekazał orga-
nizacjom pozarządowym blisko 350 tys. zł. 
Udzielenie schronienia, zapewnienie posiłku 
oraz niezbędnego ubrania osobom tego po-
zbawionym należy do zadań własnych gminy 
i ma charakter obowiązkowy.

Na Mazowszu działają również 23 jadło-
dajnie i punkty żywienia (9 w stolicy), wyda-
jące dziennie ponad 4,5 tys. posiłków (ok. 2,5 
tys. w Warszawie). W czasie nadchodzącej 
zimy będą także działały wyspecjalizowane 

punkty pomocy medycznej – w Łaźniewie 
w powiecie warszawskim zachodnim (al. 
Księży Orionistów 1) oraz w Warszawie (ul. 
Wolska 172). W stolicy do dyspozycji bezdom-
nych jest także pralnia (ul. Grochowska 259a).

Mazowiecki Urząd Wojewódzki uru-
chomił bezpłatną infolinię 987. Pracownicy 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kry-

zysowego udzielają informacji na temat moż-
liwych form wsparcia. Wskazują najbliższe 
schroniska, jadłodajnie, czy punkty pomocy 
medycznej. Na infolinie zadzwonić może każ-
dy, kto zna miejsce przebywania osób bez-
domnych. Odpowiednie służby zostaną o tym 
natychmiast poinformowane.

BTW

Każdy obywatel może zgłosić osobę, która potrzebuje pomocy w okresie zimowym pod bezpłatnym 
numerem telefonu 987

Pierwsze w tym sezonie opady śniegu 
jak zawsze zaskoczyły kierowców. Po-
licja apeluje o rozwagę oraz zmniej-
szenie prędkości jazdy samochodem. 
- Apelujemy także do pieszych o zwraca-
nie baczniejszej uwagi na poruszające 
się pojazdy i dalekowzroczność w swoim 
zachowaniu. Pamiętajmy, że na śliskiej 
jezdni pojazd nie od razu się zatrzyma! - 
przypominają funkcjonariusze.

Policjanci przypominają kierującym o pa-
nujących na zewnątrz trudnych warunkach 
drogowych. Podczas każdej jazdy pamiętaj-
my, że jakiekolwiek manewry związane ze 
zmianą prędkości i kierunku jazdy na śliskiej 
nawierzchni wymagają znacznie więcej czasu. 
Poruszajmy się wolniej i nie przeceniajmy wła-
snych umiejętności. Utrzymujmy bezpieczną 

odległość między jadącymi pojazdami i pamię-
tajmy, że droga hamowania przy śliskiej na-
wierzchni i padającym deszczu lub śniegu jest 
wydłużona.

Pamiętajmy zatem:
- jedźmy wolniej, na śliskiej nawierzchni
droga hamowania znacznie się wydłuża, 

nawet, gdy jest ono wspomagane przez syste-
my pojazdu;

- zachowujmy bezpieczną odległość od po-
przedzającego pojazdu;

- koniecznie wymieńmy letnie opony na zi-
mowe. Radykalnie poprawi to bezpieczeństwo 
i komfort jazdy;

- korzystajmy z zimowych płynów do 
spryskiwaczy, pamiętając jednocześnie o ich 
sprawności. Za niesprawny spryskiwacz kie-
rujący może zostać ukarany mandatem;

- przed rozpoczęciem jazdy koniecznie 
oczyśćmy szyby oraz światła.

I co najważniejsze - nic nie zastąpi zdrowe-
go rozsądku i ostrożności! 

Szerokiej i bezpiecznej jazdy.
BTW

Przed nami zima. Kierowco jedź ostrożnie!
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Spotkanie starosty Sławomira Moraw-
skiego, wicestarosty Andrzeja Pawłow-
skiego oraz kierownika Wydziału Eduka-
cji, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa 
Powiatowego Jolanty Obidzińskiej z dy-
rektorami szkół ponadgimnazjalnych 
prowadzonych przez powiat odbyło się 
18 października br. w Starostwie Powia-
towym. Okazją do tego był obchodzony
Dzień Edukacji Narodowej i wręczenie 
nagród, przyznawanych corocznie z oka-
zji tego święta.

Nagrody finansowe otrzymali dyrek-
torzy: Marzanna Zmysłowska - I Liceum 
Ogólnokształcące, Eugeniusz Maziński – ZS 
nr 1, Tomasz Gumulak – ZS nr 2, Marzena 
Chodkowska – ZS nr 3, Sławomir Kubiński – 
Zespół Szkół Technicznych, Wiesława Pełka 
– Centrum Kształcenia Ustawicznego i Wie-
sława Machul - Poradnia Psychologiczno-Pe-
dagogiczna. 

Następnie dyrektorzy szkół rozmawiali 
ze swoimi przełożonymi o planowanej re-
formie oświaty i wszyscy zgodnie uznali, że 
szkoły średnie są przygotowane do zapo-
wiadanych zmian.

Samorząd powiatu ciechanowskiego od 
kilku lat z trudem odbudowuje szkoły zawo-
dowe, angażując znaczne środki finansowe 
w stworzenie odpowiedniej bazy dydaktycz-

nej dla kształcenia zawodowego. Udało się 
też zachować sieć szkół z okresu wyżu de-
mograficznego. Szkoły powiatowe są gotowe 
do przyjęcia w roku szkolnym 2019-2020 
podwójnego rocznika kończącego III klasę 
gimnazjum i klasę VIII szkoły podstawowej 
oraz wydłużonego czasu nauki w 4-letnim 
liceum ogólnokształcącym i 5-letnim techni-
kum.

Szkoły mają dostateczną bazę lokalową 
oraz potencjał dydaktyczny, aby sprostać 
nowej sytuacji. 

Włodarze powiatu oczekują jednak od 
rządu RP opracowania dobrego systemu fi-
nansowania oświaty, gdyż bez pieniędzy nie 
będzie nowoczesnej szkoły. To nie koniec ob-
chodów resortowego święta, dawniej nazy-
wanego „dniem nauczyciela”. 

Odznaczenia państwowe i resortowe 
oraz nagrody przedstawiciele oświaty z po-
wiatów: ciechanowskiego, mławskiego, 
płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego 
odebrali podczas uroczystości z tej okazji, 
zorganizowanej 20 października br. w Oran-
żerii Muzeum Romantyzmu w Opinogórze - 
przez delegaturę ciechanowską Kuratorium 
Oświaty w Warszawie. 

Specjalne wyróżnienie „Za zasługi dla 
turystyki” otrzymał starosta ciechanowski 
Sławomir Morawski. Odznaka honorowa 
przyznawana jest przez ministra sportu i tu-

rystyki.
W gronie kilkudziesięciu pedagogów, ze 

szkół prowadzonych przez powiat ciecha-
nowski wyróżnieni zostali: 

- Złotym Krzyżem Zasługi, przyznawa-
nym przez Prezydenta RP, za osiągnięcia 
w działalności oświatowej Marek Komo-
rowski – emerytowany pracownik Wydzia-
łu edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia 
Starostwa Powiatowego, nauczyciel i wice-
dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Gen. J. Bema 
w Ciechanowie;

- Brązowym Krzyżem Zasługi Dariusz 
Sekowski ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Ciechanowie;

- Złotym Medalem za Długoletnią Służbę 
Ewa Boniakowska z Zespołu Szkół nr 1 im. 
Gen. J. Bema w Ciechanowie;

- Srebrnym Medalem Michał Korzybski – 
z Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie; 

Ponadto Nagrody kuratora oświaty ode-
brali: Jacek Hryniewicz – nauczyciel historii 
w ZS nr 1 w Ciechanowie i LO im. Wł. St. Rey-
monta w Glinojecku oraz Wioletta Kamińska 
z I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie.

Medale Komisji Edukacji Narodowej za 
zasługi dla oświaty i wychowania nadano 
kilkudziesięciu osobom z regionu.

Dla najlepszych pedagogów z regionu 
wystąpił LZA „Mały Ciechanów”.

Barbara Tokarska-Wójciak

Święto nauczycieli i pracowników oświaty

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat ciechanowski nagrodzeni z okazji Dnia Edukacji Narodowej 2016 r.
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Odsłonięcie „Ściany Pamięci Ciechanowskich 
Przedwojennych Policjantów”

Wyjątkowa i historyczna uroczystość 
odsłonięcia „Ściany Pamięci Ciecha-
nowskich Policjantów” odbyła się 7 
listopada 2016 r. na terenie Komen-
dy Powiatowej Policji w Ciechanowie. 
Symboliczne przecięcie wstęgi zapo-
czątkowało społeczną aktywność funk-
cjonariuszy z Komendy w Ciechanowie 
w upamiętnianiu historii Policji Pań-
stwowej. 

Bohdan Żukowski – syn przedwojennego 
policjanta, poseł Anna Cicholska i Komendant 
Powiatowy Policji mł. insp. Grzegorz Grabow-
ski symbolicznym przecięciem wstęgi odsłonili 
„Ścianę Pamięci Ciechanowskich Przedwojen-
nych Policjantów”. Zaraz potem poświęcił ją po-
licyjny kapelan ks. infułat Ludomir Kokosiński.

Na ścianie w holu głównym Komendy Po-
wiatowej Policji można obejrzeć fotografie 
przedstawiające przedwojennych ciechanow-
skich stróżów prawa oraz przeczytać wspo-
mnienia opisujące losy Stefana Żukowskiego 
st. przodownika P.P. a także Aleksandra Ko-
rzybskiego ofiary mordu katyńskiego. 

Tworzenie „Ściany Pamięci” zapoczątko-
wał syn przedwojennego ciechanowskiego 
policjanta Pan Bohdan Żukowski. - To po jego 
wizycie rozpoczęliśmy zbierać informacje o na-
szych poprzednikach. Dzięki współpracy z lokal-
nymi samorządami powiatu i miasta, powstały 
ulotki oraz w gazecie samorządowej ukazała 
się  informacja o społecznej inicjatywie – powie-
dział komendant Grabowski. 

W kolejnej części uroczystości Komendant 
Powiatowy Policji w Ciechanowie mł. insp. 

Grzegorz Grabowski podpisał porozumienie 
z zastępcą dyrektora Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej w Ciechanowie dr Antonim Krzysz-
tofem Sobczakiem, dotyczące współpracy 
w zakresie kultywowanie pamięci o przedwo-
jennej służbie i ludziach, którzy niejednokrot-
nie poświęcili swoje życie w obronie wolnej 
i bezpiecznej Polski. 

Na koniec spotkania podinsp. Piotr Mitter, 
przedstawił prezentację, która przybliżyła 
wszystkim uczestnikom losy przedwojennych 
policjantów.

W uroczystości uczestniczył starosta cie-
chanowski Sławomir Morawski oraz przedsta-
wiciele samorządów i instytucji z terenu mia-
sta i powiatu.

Red., KPP

Dzięki wystawie można poznać losy przedwojennych policjantów



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www .ciechanow .powiat.pl

7

Nowe samochody dla ciechanowskiej policji

Na drogi Ciechanowa i powiatu, dzię-
ki wsparciu finansowemu samorządów 
wyjechały trzy nowe radiowozy. Pojazdy 
zostały sfinansowane w połowie ze środ-
ków samorządu powiatowego, samorządu 
gminy miejskiej Ciechanów oraz samorzą-
du gminy wiejskiej Regimin. To już kolejne 
radiowozy, które zostały dofinansowane 
przez lokalne władze. W ubiegłym roku 
tabor ciechanowskiej policji zasiliły 4 
nowe radiowozy. 

W uroczystym przekazaniu pojazdów 
uczestniczył starosta ciechanowski Sła-
womir Morawski oraz inni goście: posłan-
ka na Sejm RP Anna Cicholska, kierownik 
Delegatury Mazowieckiego Urzędu Wo-
jewódzkiego w Ciechanowie Krzysztof 
Bieńkowski, prezydent Miasta Ciechanów 
Krzysztof Kosiński, wójt Gminy Regimin 
Lech Zduńczyk. 

Przedstawiciele władz wraz Komen-
dantem Powiatowym Policji mł. insp. 
Grzegorzem Grabowskim wręczali klu-
czyki od pojazdów funkcjonariuszom, któ-
rzy będą je użytkować. Zanim auta wyje-
chały w teren, zostały poświęcone przez 
księdza infułata Ludomira Kokosińskiego. 

Red. KPP
Nowe samochody będą służyły stróżom prawa na terenie powiatu ciechanowskiego

 Resortowe odznaczenia dla ciechanowskich policjantów
Uroczystość wręczenia mazowieckim poli-
cjantom odznaczeń resortowych odbyła się 8 
listopada 2016 r. w Urzędzie Miasta i Gminy 
Żuromin. Obecni na niej byli: zastępca Ko-
mendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Ra-
domiu młodszy inspektor Mirosław Jedynak, 
samorządowcy z regionu oraz wyróżnienie 
policjanci. Jedno z odznaczeń otrzymał sta-
rosta ciechanowski Sławomir Morawski.

Z Komendy Powiatowej Policji w Ciechano-
wie brązowe odznaczenia odebrało 4 policjan-
tów: kom. Wiesław Blekicki, asp. szt. Andrzej 
Kołakowski, asp. Grzegorz Koziatek, asp. szt. 
Mariusz Żukowski. 

W sposób szczególny również podzięko-
wano osobom, które od lat wspierają realizację 
ustawowych zadań policji. W tej grupie zostali 
wyróżnieni samorządowcy, prokuratorzy, na-
uczyciele, którzy od wielu lat swoimi działa-
niami i inicjatywami wspierają ustawowe dzia-
łania policji garnizonu mazowieckiego w tym 
Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie. 
Złotymi medalami za zasługi dla policji wy-
różniono starostę ciechanowskiego Sławomira 
Morawskiego i infułata ks. Ludomira Kokosiń-
skiego oraz brązowymi medalami za zasługi 
dla policji - wójta gminy wiejskiej Ciechanów 
Marka Kiwita i prokuratora rejonowego w Cie-

chanowie Przemysława Bońkowskiego .
W uzasadnieniu wyróżnienia dla gospoda-

rza powiatu czytamy: Starosta ciechanowski, 
wieloletni samorządowiec, aktywnie uczestni-
czący w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa 
i porządku publicznego w powiecie ciechanow-
skim. Jako Przewodniczący Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego wspólnie z Policją 
oraz innymi instytucjami powiatowymi, przy-
czynia się ograniczenia przestępczości i innych 
zjawisk kryminogennych. Dzięki jego osobiste-
mu zaangażowaniu ciechanowska Policja jest 
wspierana finansowo między innymi zakupem 
pojazdów, psów służbowych, remontów budynku 
komendy i instalacji monitoringu. 

A już 9 listopada 2016r. w Komendzie Wo-
jewódzkiej Policji zs. w Radomiu odbyła się 
uroczystość wręczenia mazowieckim policjan-
tom odznaczeń państwowych i resortowych. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się również poli-
cjanci z Ciechanowa: asp.szt. Jolanta Kowalska 
- złoty medal za długoletnia służbę; podinsp. 
Robert Stawiski - srebrny medal za długoletnią 
służbę; asp. Cezary Zdunek - brązowy medal 
za długoletnią służbę. Medale za Długoletnią 
służbę są nadawane za wzorowe, wyjątkowo 
sumienne wykonywanie obowiązków wynika-
jących z pracy zawodowej w służbie państwa.

Red., KPP

Nagrodzeni i wyróżnieni za zasługi dla policji

Kolejne nowe radiowozy zasiliły tabor ciechanowskiej policji. Dwie skody yeti i kia ceed będą wykorzystywane w codzien-
nej służbie przez policjantów z Wydziału Ruchu Drogowego i Wydziału Prewencji. Przekazanie pojazdów odbyło się na 
terenie KPP 8 listopada br.
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Mieszkańcy Domu Pomocy Społecz-
nej „Kombatant” z Ciechanowa wzięli 
udział w I Targach Seniora, które od-
były się 20 października br. W Mławie. 
Przygotowali i zaprezentowali stoisko 
z rękodziełem artystycznym, które po-
wstaje w warsztacie terapii zajęciowej.

 
Kilkanaście gatunków kwiatów w ozdobnych 

wazonach cieszyło oczy zwiedzających, a bezpo-
średnio na stołach mieszkańcy tworzyli piękne 
kwiatowe kompozycje. Drugim bardzo cieka-
wym elementem stoiska były grafiki autorstwa 

mieszkańca „Kombatanta” Władysława Jurkie-
wicza. Trzy wystawowe sztalugi zatrzymywały 
zwiedzających, a obok autor rysował obrazki 
przydrożnych kapliczek czy dworów. Ta forma 
prezentacji stoiska zyskała uznanie zwiedzają-
cych i organizatorów. Nagrodą za prezentację był 
dyplom wręczony przez starostę mławskiego. 

To wyjazdowe całodzienne spotkanie poza 
DPS-em zostało nagrodzone występem znanej 
artystki Haliny Frąckowiak. Pełni zachwy-
tu z dobrze wykonanej pracy i jej prezentacji, 
mieszkańcy dopiero wieczorem wrócili do 
swojego Domu.

SK, DPS „Kombatant”

Prezentacja elementów rękodzieła, to tylko część udziału w mławskich targach. Był też czas na chwilę rozrywki

Stoisko „Kombatanta” w Mławie

Dzieci chętnie uczestniczyły w lekcji nt. bezpieczeństwa 
w domu

W Komendzie Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Ciechanowie, w pią-
tek 28 października br. otwarta została 
salka edukacyjna „OGNIK”. To miejsce, 
gdzie dzieci będą poznawały zasady za-
chowania się podczas sytuacji niebez-
piecznej: pożaru i zatrucia tlenkiem 
węgla, wezwania pomocy i ewakuacji 
z miejsca zdarzenia. To piąta taka sala 
na Mazowszu, gdzie strażacy uczą dzie-
ci właściwego zachowania, aby mogły 
uniknąć tragicznych skutków w czasie 
zagrożenia.

Salka „Ognik” mieści się w jednym z po-
mieszczeń Komendy PSP przy ul. Płockiej 
w Ciechanowie. W specjalnie przystosowanym 
pokoju najmłodsze dzieci będą uczestniczyły 
w lekcjach nt. bezpiecznych zachowań. Rolą 
strażaków jest wytłumaczenie dzieciom, jak 
ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem), 
jak należy dbać o prawidłową wentylację po-
mieszczeń, do jakich zagrożeń może doprowa-
dzić niewłaściwe użytkowanie sprzętu domo-
wego oraz jak powinna przebiegać ewakuacja 
z miejsca objętego pożarem. Ponadto dzieci 
mogą zobaczyć, jak w warunkach pożaru roz-
przestrzenia się dym, jak działają czujki dymu 
oraz tlenku węgla, jak nagrzewają się drzwi, za 
którymi powstał pożar.

W dniu inauguracji sali ćwiczeń, bardzo 
dobrze spisały się dzieci z klasy I integracyjnej 

Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie, któ-
re chętnie zgłaszały się do zadań i w ten spo-
sób nauczyły się reagowania na pożar. W na-
grodę dzieci otrzymały dyplomy, plany lekcji 
i specjalne odznaki za aktywność oraz zwie-
dziły komendę – dyżurkę i halę z samochoda-
mi strażackimi.

Na zrealizowanie programu Komenda Po-
wiatowa PSP otrzymała z Ministerstwa Edu-
kacji Narodowej blisko 22 tys. zł. Pomógł także 
starosta ciechanowski, wojewoda mazowiecki, 
prezydent miasta Ciechanowa i prywatna fir-
ma z branży stolarskiej. W ramach programu 
zostało przeszkolonych dwóch strażaków – 
Radosław Osiecki i Michał Wiśniewski, którzy 
będą prowadzić zajęcia szkoleniowe z zakre-
su bezpieczeństwa, zarówno teoretyczne, jak 
i praktyczne. 

W otwarciu „Ognika” w Ciechanowie 
uczestniczył wicestarosta Andrzej Pawłowski. 
Obecni byli także: poseł Anna Cicholska, dy-
rektor delegatury MUW Krzysztof Bieńkowski, 
zastępca mazowieckiego komendanta woje-
wódzkiego straży pożarnej st. bryg. Mirosław 
Jasztal, komendant powiatowy policji mł. insp. 
Grzegorz Grabowski, przedstawiciel prezy-
denta miasta Ciechanów Renata Jeziółkowska 
oraz nauczycielki ze szkoły podstawowej nr 7 
w Ciechanowie. Gospodarzem był komendant 
powiatowy PSP st. bryg. Arkadiusz Muszyński.

BTW

Sala Ognik już działa
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Na podstawie analizy zagrożeń w rejonie, 
zgłoszeń od mieszkańców oraz wniosków 
z debat i konsultacji społecznych przepro-
wadzonych w pierwszej połowie 2016 roku, 
zdiagnozowano zagrożenia w miejscu za-
mieszkania. Ocena stopnia realizacji zadań 
będzie dokonywana raz na pół roku.

REJON SłUŻBOWy NR 1
(Ul. POWSTAńCóW WIElKOPOlSKICh, 

WOJSKA POlSKIEGO, PRZASNySKA, GRU-
DUSKA, PUłTUSKA, 17 STyCZNIA), 

na które należy zwrócić uwagę i wyeliminować 
w przyszłości należą:

• spożywanie alkoholu w godzinach wieczo-
rowo – nocnych w rejonie boiska szkolnego i placu 
zabaw przy ul. Powstańców Wielkopolskich

REJON SłUŻBOWy NR 2 
(UlICE 17 STyCZNIA, GOSTKOWSKA ):

• kradzieże mienia w sklepach przy ul. 17 
Stycznia

• spożywanie alkoholu w rejonie zbiornika 
wodnego ul. Gostkowska 

REJON NR 3 (UlICE 11-GO PUłKU UłANóW 
lEGIONOWyCh, PUłTUSKA, ARMII KRAJOWEJ, 

RZECZKOWSKA):
• spożywanie alkoholu w godzinach wieczo-

rowo-nocnych, zakłócanie porządku publicznego 
oraz dewastacja klatek schodowych w budynkach 
wielorodzinnych w rejonie ul. Sikorskiego 4A, ul. 
Armii Krajowej 20,22

• uszkodzenia mienia w rejonie ul. Witosa 
4,5,7,9,

• nie przestrzeganie Ustawy Prawo o Ruchu 
Drogowym ul. Armii Krajowej

REJON NR 4 ( CENTRUM ):
• ul. Orylska 22 i 24 – zakłócenie porządku pu-

blicznego i niszczenie mienia
• ul. Wyrzykowskiego – nieprawidłowe parko-

wanie pojazdów

REJON NR 5 (Ul. BATAlIONóW ChłOPSKICh, 
GWARDII lUDOWEJ, PUłTUSKA, ARMII KRA-

JOWEJ, KAMIńSKIEGO, ŚW. ANNy, ŚW. MARKA, 
RZECZKOWSKA, RANIECKIEJ):

• ul. Batalionów Chłopskich 19 – ul. Gwardii 
Ludowej 16a – spożywanie alkoholu w miejscach 
objętych zakazem, tj. rejon pasażu handlowego, 
w godzinach popołudniowych

• ul. Armii Krajowej – nieprzestrzeganie Usta-
wy Prawo o Ruchu Drogowym tj. nieprzestrzega-
nie przez kierujących dozwolonej prędkości jazdy, 
nie przestrzeganie zasady udzielania pierwszeń-
stwa osobom pieszym na pasach dla pieszych

• ul. Sikorskiego 12,13,14,16 oraz Gwardii Lu-
dowej 8,10 – uszkodzenia mienia tj. uszkodzenia 

zaparkowanych pojazdów, uszkodzenia i dewasta-
cja klatek schodowych bloków jednorodzinnych

REJON NR 6 W CIEChANOWIE, TJ. OSIEDlE 
OSADA FABRyCZNA:

• zakłócanie spokoju i porządku publicznego 
oraz ciszy nocnej przez lokatorów oraz inne osoby 
na terenie tego osiedla

REJON NR 7 (BlOKI):
• ul. Narutowicza, Moniuszki, Hallera – spo-

żywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem 
w rejonie sklepów monopolowych oraz w rejonie 
klatek schodowych i podwórek szczególnie w go-
dzinach popołudniowych i wieczornych,

• ul. Okrzei - uszkodzenia mienia w prawi-
dłowo zaparkowanych pojazdach, wybicia szyb 
w sklepach przez osoby znajdujące się pod wpły-
wem alkoholu, gromadzenie się młodzieży w rejo-
nie Powiatowej Biblioteki Publicznej i zakłócanie 
spokoju w godzinach wieczorowo-nocnych

• ul. 17 Stycznia 17 (Gimnazjum nr 3) – spo-
żywanie alkoholu i dewastacje mienia na terenie 
szkoły mające miejsce w godzinach wieczornych

REJON NR 8 ( UlICE SIENKIEWICZA,  
WyZWOlENIA, GOJAWICZyńSKIEJ):

• spożywanie alkoholu i zakłócanie porządku 
przez osoby gromadzące się na schodach przed 
wejściem do budynku przy ul. Wyzwolenia w go-
dzinach wieczorowo-nocnych

• kradzieże sklepowe
 

REJON NR 9 (ŚMIECIN):
• przekraczanie dopuszczalnej prędkości 

przez auta ciężarowe i osobowe na ul. Kwiatowej 
w Ciechanowie. Poruszanie się aut ciężarowych 
o niedozwolonym nacisku na oś i z niezabezpieczo-
nym właściwie ładunkiem

• spożywanie alkoholu w Ciechanowie na ul. 
Górnej

GMINA WIEJSKA CIEChANóW:
• spożywanie alkoholu w rejonie sklepu spo-

żywczego w miejscowości Chotum
• przekraczanie dozwolonej prędkości w m. 

Niechodzin (trasa Niechodzin- Kownaty Żędowe, 
Niechodzin- Nużewo)

 
GMINA GOłyMIN-OŚRODEK:

• zakłócanie porządku i spożywanie alkoholu 
na terenie Gimnazjum w miejscowości Gołymin-
-Ośrodek

• spożywanie alkoholu w rejonie sklepu przy 
ul. gen. Zielińskiego w miejscowości Gołymin-
-Ośrodek

GMINA GRUDUSK:
• spożywanie alkoholu w rejonie sklepu spo-

żywczego w miejscowości Grudusk, ul Ciechanow-
ska, niszczenie mienia w rejonie Zespołu Szkół 
w Grudusku

• przekraczanie dozwolonej prędkości w m. 
Leśniewo Dolne, Grudusk, ul. Ciechanowska, Gru-
dusk, ul. Żeromskiego

GMINA OJRZEń ( MIEJSCOWOŚć OJRZEń Ul. 
CIEChANOWSKA TRASA K-50 NA ODCINKU 
MIEJSCOWOŚCI KRASZEWO-OJRZEń-KICIN 

WOlA WODZyńSKA):
• spożywanie alkoholu w godzinach wieczoro-

wo-nocnych w rejonach sklepów spożywczo-mo-
nopolowych w miejscowości Ojrzeń

• niszczenie mienia w godzinach wieczorowo-
-nocnych oraz spożywanie alkoholu w miejsco-
wym parku w Ojrzeniu

• przekraczanie podwójnej linii ciągłej na tra-
sie K-50 na odcinku między miejscowościami Kra-
szewo-Ojrzeń

GMINA OPINOGóRA GóRNA:
• spożywanie alkoholu w miejscach objętych 

zakazem (w szczególności sklepy spożywcze), 
zwłaszcza w soboty i niedziele w miejscowości Pa-
łuki

• przekraczanie dozwolonej prędkości przez 
kierujących na obszarze zabudowanym w miej-
scowości Wola Wierzbowska. Dotyczy to zarówno 
drogi wojewódzkiej nr 617 jak również całej miej-
scowości na trasie Wola Wierzbowska – Lipa

GMINA REGIMIN:
• spożywanie alkoholu w rejonie sklepu spo-

żywczego w miejscowości Klice
• przekraczanie dozwolonej prędkości w m. 

Pawłowo trasa W-615
• biegające po miejscowości Zeńbok psy bez 

uwięzi

GMINA SOńSK
• uszkodzenia i kradzieże mienia, spożywanie 

alkoholu w godzinach wieczorowo nocnych w re-
jonie dworców PKP w miejscowościach Gąsocin 
i Kałęczyn

MIASTO I GMINA GlINOJECK:
• spożywanie alkoholu oraz zakłócenia po-

rządku publicznego na terenie miasta, w rejonie 
sklepów przy ul. Fabrycznej, ul. Płockiej oraz w re-
jonie parku przy ul. Parkowej.

Jak zapowiada szefostwo Komendy Powiato-
wej Policji w Ciechanowie, dzielnicowi poszcze-
gólnych rejonów służbowych, aby poprawić stan 
bezpieczeństwa oraz komfort życia mieszkańców, 
kontrolę najbardziej zagrożonych miejsc potraktu-
ją priorytetowo.

Red.

Mapa zagrożeń w powiecie ciechanowskim
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Do Wydziału Komunikacji w Ciechanowie szybciej i prościej
W Starostwie Powiatowym w Ciecha-
nowie wprowadzony został system za-
rządzania kolejką do załatwienia spraw 
związanych z rejestracją pojazdów, w naj-
częściej odwiedzanym przez mieszkań-
ców Wydziale Komunikacji i Transportu. 
System został uruchomiony 9 listopada.

Zasada działania systemu kolejkowego jest 
bardzo prosta. Dzięki pobranemu numerowi 
z biletomatu, każda osoba bez kłopotu trafi na 
właściwe stanowisko, w zależności od sprawy, 
jaką ma do załatwienia. 

Należy pobrać numerek z biletomatu i cze-
kać na swoją kolejkę. Informacja wywołująca 
daną osobę pojawi się na monitorze, a jednocze-
śnie zostanie podana dźwiękowo. Na monitorze 
w korytarzu głównym widoczna jest informacja 

o ilości aktualnie oczekujących osób i obsługiwa-
nych w danej chwili klientach w danej kategorii. 
Ważne, żeby wybrać wcześniej rodzaj sprawy 
z dwóch kategorii: 

A – sprawy związane z rejestracją i wyre-
jestrowaniem pojazdów; 

B – odbiór dowodów rejestracyjnych, zgło-
szenie zbycia pojazdów, wpis adnotacji, infor-
macja (hak, gaz, VAT); 

Numerkowy system kolejkowy ma 
usprawnić załatwianie spraw związanych 
z rejestracją pojazdów w Wydziale Komunika-
cji i Transportu. Dzięki systemowi nie będzie 
już sytuacji omijania kolejki. Takie przypadki 
zgłaszali nam sami klienci. Teraz wszystko jest 
przejrzyste, a klienci i pracownicy będą mieli 
zapewnioną bezkonfliktową atmosferę. 

Barbara Tokarska-Wójciak

System numerkowy do załatwienia sprawy w Wydziale 
Komunikacji jest prosty i znacznie usprawni obsługę 

klientów

Praktyki zagraniczne uczniów Zespołu Szkół 
Technicznych w Ciechanowie

„Samodzielnie w przyszłość” – taki jest ty-
tuł i idea projektu realizowanego przez  
21 uczniów Technikum Budownictwa 
i Zasadniczej Szkoły Zawodowej w ZST 
w Ciechanowie. Projekt jest realizowany 
w ramach programu ERASMUS+. Wartość 
dofinansowania projektu to 154 880 zł. 
Projekt składa się z dwóch etapów: pierw-
szy, przed wyjazdem miał formę zajęć z za-
kresu kultury Niemiec, języka zawodowego 
niemieckiego, przygotowania pedagogicz-
no – psychologicznego. Drugi etap to pobyt 
i praktyki zawodowe w Niemczech w dniach 
25 sierpnia 9 września 2016 r.

Uczniowie odbywali praktyki zawodowe 
w Ośrodku Kształcenia Zawodowego Berlina 
i Brandenburgii w Brandendurgu nad Havelą. 
Głównym celem praktyk było nabycie nowych 
umiejętności w zakresie prac murarskich (muro-
wanie ścian w różnych wątkach), wykonywania 
łuków z cegieł, przygotowania deskowań trady-
cyjnych, montażu szkieletów zbrojeniowych, mon-
tażu deskowań systemowych. Praca odbywała się 
w grupach dwuosobowych. Uczniowie otrzymy-
wali dokumentację techniczną, zgodnie z którą 
musieli wykonać postawione zadanie. Nad prze-
biegiem zajęć praktycznych i bezpieczeństwem 
pracy czuwali instruktorzy niemieccy oraz polscy 
opiekunowie. Zadania musiały być wykonane po-
prawnie i podlegały ocenie instruktorów niemiec-
kich. Uczniowie pracowali w godzinach od 7 do 16 
w dni powszednie. 

Pobyt w Niemczech to okazja do poznania 
kultury, historii, architektury regionu, zwłaszcza 
Berlina i Poczdamu. W dni wolne od pracy ucznio-
wie podróżowali po Brandenburgii zwiedzając cie-

kawe obiekty i miejsca, między innymi Reichstag, 
Lotnisko Tempelhof, Stadion Olimpijski w Berlinie, 
Pałac Sanssoucie i ogrody w Poczdamie. 

Ważnym celem projektu było posługiwanie się 
przez uczniów językiem niemieckim w życiu co-
dziennym i podczas zajęć praktycznych, opanowa-
nie sztuki samodzielności i funkcjonowania w gru-
pie. Sprzyjały temu warunki bytowe. Uczniowie 
mieszkali w przyzakładowym, bardzo wygodnym, 
dobrze wyposażonym domu gościnnym.

Po powrocie z praktyk przyszedł czas na pod-
sumowania i refleksje. Co uczniowie chcieliby 
przenieść na polski grunt szkolnictwa zawodo-
wego? Praktyki warsztatowe na dobrze wyposa-
żonych w sprzęt i materiały stanowiskach pracy, 
możliwość korzystania z maszyn i elektronarzę-
dzi, jasno postawione cele w praktycznej nauce 
zawodu, zarządzanie czasem zajęć praktycznych 
(zadania dostosowane do możliwości praktykan-
tów, przerwy w pracy).

Nad realizacją projektu czuwa Zespół Projek-
towy w składzie: koordynator projektu Ewa Kraj-

za; opiekunowie podczas pobytu w Niemczech: 
Ewa Krajza, Łukasz Merle, Renata Dublewska-
-nauczycielka j. niemieckiego. Wszyscy uczest-
nicy praktyk otrzymali certyfikaty od instytucji 
przyjmującej oraz dokument Europass Mobilność 
zawierający opis zdobytych umiejętności - warto-
ściowy dodatek do zawodowego CV.

Red, ZST 

Praktyki zawodowe w Niemczech są już tradycją dla 
uczniów ZST. Pozwalają na zdobywanie umiejętności, 

które pomogą im w pracy zawodowej
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Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie zwraca się do wszystkich artystów-plasty-
ków z regionu, którzy chcą wesprzeć młode talenty, aby przekazali do końca listopada swoje dzieła na Fundusz „Sztuka 
Młodych”. Pierwsza aukcja dzieł sztuki na rzecz Funduszu „Sztuka Młodych”, który wspiera stypendiami utalentowaną 

artystycznie młodzież, odbyła się w styczniu tego roku, podczas XXVI Koncertu charytatywnego GALA ‘2016. Okazała się 
ona wielkim sukcesem, również pod względem zebranych pieniędzy. Dzięki kweście, sprzedaży cegiełek oraz aukcji dzieł sztu-

ki udało się pozyskać 14.860,80 zł. Cieszymy się, że zdolna łodzież mogła z nich w tym roku skorzystać, aby sfinansować 
warsztaty artystyczne, zajęcia dodatkowe, czy materiały niezbędne do rozwoju swoich talentów. Pragniemy ponownie zwrócić 
się do artystów o pomoc w przygotowaniu aukcji dzieł sztuki. Wszystkie prace, podobnie jak ostatnio, będą najpierw prezen-
towane na wystawie w Galerii im. Bolesława Biegasa (31 grudnia 2016 – 14 stycznia 2017), znajdą się również w wydanym 
Katalogu. Podczas antraktu XXVII Koncertu Noworocznego GALA ‘2017 zostaną wystawione na licytację. Dochód z aukcji 

będzie przeznaczony na Fundusz „Sztuka Młodych”.  GALA ‘2017 odbędzie się 14 stycznia!

IX Ciechanowskie Zaduszki Poetyckie w PCKiSz
W ostatnim roku największe straty 
z ciechanowskiej sfery kultury ponio-
sło środowisko literackie – na drugą 
stronę światła odeszło aż pięcioro po-
etów: troje ze Związku literatów na 
Mazowszu i dwoje niezrzeszonych. 
Podczas Zaduszek 4 listopada uczczo-
no ich pamięć fotografiami, wspomnie-
niami, muzyką i poezją.

 Po raz pierwszy Ciechanowskie Zadusz-
ki Poetyckie odbyły się nie w Kawiarni Ar-
tystycznej PCKiSz, a w Galerii im. B. Biegasa 
Trudno w niej było w piątek, 4 listopada 2016 
r., pomieścić gości, gdyż ludzie pióra i przyja-
ciele zmarłych przybyli z Ciechanowa, Mławy, 
Przasnysza, Strzegowa i okolic. Rekompensatą 
była wystawa malarstwa Marii F. Mazanow-
skiej - duże płótna artystki doskonale  kom-
ponowały się z nastrojem miesiąca Zmarłych. 
Po modlitwie ks. Jarka Szumańskiego (arty-
sty z LZA Ciechanów) wspominano najpierw 
członków Związku Literatów na Mazowszu 
(ZLM), który ma siedzibę w PCKiSz, w kolej-
ności ich odchodzenia: Mieczysława Stusiń-
skiego, poetę, nauczyciela matematyki z Prza-
snysza. Jego biografię i utwory zaprezentował 
historyk, poeta, animator kultury i sekretarz 
ZLM Piotr Kaszubowski z Przasnysza, zaś mu-
zycznie pożegnał młody akordeonista Staszek 
Kowalski z PSM I st. w Ciechanowie; Zenonę 
Cieślak-Szymanik, znaną poetkę z Ciechanowa. 
Spotykała się na spotkaniach autorskich naj-
częściej z uczniami Szkoły Podstawowej nr 5 
i to właśnie oni recytowali jej wiersze. Sylwet-
kę poetki przybliżyła Barbara Sitek-Wyrem-
bek, zaś hołd muzyczny oddały młode skrzy-
paczki: Agata Mysiakowska i Ala Śmigowska, 
przy akompaniamencie ich nauczyciela Adama 
Sychowskiego z Warszawy, wszyscy z PSM I st. 
w Ciechanowie; Janusza Dylewskiego, poetę 
i działacza kultury z Mławy. W imieniu przy-

byłych jego kolegów z Mławy wystąpił Artur 
Dębski, a więcej wierszy tego poety prze-
czytali aktorzy Teatru „Rozmyty Kontrast” 
z PCKiSz. Muzyką fortepianową pożegnał go 
Krzysztof Malinowski z PSM I st. w Ciecha-
nowie. Uczczono też pamięć dwojga poetów 
mniej znanych, ale uczestniczących w impre-
zach literackich w PCKiSz - pedagoga i poetki 
Barbary Kamińskiej z Rydzewa oraz Dariusza 
Rykowskiego (zwanego Piorunem). Ich sylwet-
ki przybliżyła Barbara Sitek-Wyrembek, zaś 
wiersze - aktorzy Teatru „Rozmyty Kontrast”.  
Hołd muzyczny oddali im: Adam Sychowski 
oraz młode flecistki: Zofia Wachnik, Iza Wi-

chowska i Oliwia Stępkowska z PSM I st. w Cie-
chanowie.

Podczas IX Ciechanowskich Zaduszek Po-
etyckich w PCKiSz odbyła się też promocja 
poetyckiej książki Barbary Sitek-Wyrembek 
„Samotność przychodzi nocą”, poświęconej 
zmarłym, w tym wielu postaciom kultury. 
Ostatnim akordem muzycznym był występ 
dwóch pianistek: młodziutkiej Zosi Dmochow-
skiej oraz znanej już naszej publiczności dr 
Ireny Podobas, rodem z Wilna (obecnie Ulku), 
mieszkającej w Stambule.

Cały wieczór prowadziła dr Teresa Kaczo-
rowska, a organizatorami - poza PCKiSz – byli 
Związek Literatów na Mazowszu oraz Stowa-
rzyszenie Pracy Twórczej. Na pewno ten Zadusz-
kowy wieczór - nostalgiczny, pełen zadumy, bo-
gaty w muzykę i poezję – był potrzebny. Pamięć 
o tych, którzy odeszli to bowiem ważny element 
naszej tożsamości kulturowej regionu, zwłasz-
cza w miejscu gdzie szlifowali swoje talenty.

(pckisz)
Foto: Jerzy Ratowski
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