
W 2016 roku, na inwestycje powiat ciechanowski przeznaczył 
7 109 999 zł. Ta kwota pozwoli na przebudowę 9,75 km dróg 
powiatowych, budowę 912,3 m chodników, 1315 m ścieżek ro-
werowych oraz 633 m kanalizacji deszczowej w ul. Fabrycznej 
w Glinojecku. 

Niektóre drogi już zostały przebudowane, inne są w trakcie realizacji. 
Wszystkie otrzymają nowy wygląd i nową nawierzchnię do końca roku.

Więcej str. 7, 8

Trwają  intensywne prace budowlano-remon-
towe  w  budynku  dawnego  hotelu  Polonia  
w  Ciechanowie.  Realizowany  jest  trzeci  etap 
inwestycji.  Wszystkie  wykonane  zewnętrzne 
elementy budynku nawiązują do historyczne-
go pochodzenia i zawierają zabytkowe detale 
architektury, jak: balkon nad wejściem naroż-
nym, ozdobne wykończenie gzymsów i rozło-
żenie okien w budynku. Do tego dojdzie miły,  
w ciepłych odcieniach beżu, kolor elewacji. 

To właśnie w tym zabytkowym budynku samorząd 
powiatowy planuje lokalizację Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Ciechanowie. W przyszłym roku nowy obiekt 
zostanie przekazany na potrzeby powiatowej jednostki 
kultury. 

Więcej str. 5, 6

Polonia 
coraz piękniejsza

Budynek dawnej Polonii pięknieje z dnia na dzień. Nowa elewacja zostanie 
wykonana wczesną jesienią br.

Trwają remonty i modernizacje
 dróg powiatowych

Jedna z dróg - w Sarnowej Górze -  wybudowana w bieżącym roku przez samorząd powiatowy
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27 sierpnia - W Gołyminie odbyła się re-
konstrukcja słynnej bitwy z 1806 r. stoczo-
nej przez armie francuską i rosyjską. W role 
żołnierzy wcieliło się 140 rekonstruktorów. 
Ważnym elementem wydarzenia było złożenie 
kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym 
to krwawe starcie. Kwiaty złożyli m.in. wójt 
gminy Gołymin Andrzej Chrzanowski, staro-
sta ciechanowski Sławomir Morawski, attache 
obrony ambasady Francji płk Roland Delawar-
de i występujący w roli Napoleona Bonaparte 
Jean – Gerald Larcin z Belgii. Rekonstruktorzy 
oddali salwę honorową. Przy pomniku bitwy 
zabrzmiały hymny Francji i Polski. Oddano 
też hołd generałowi Karolowi Zielińskiemu 
– uczestnikowi wojen napoleońskich i Po-
wstania Listopadowego, zmarłemu w 1835 r. 
w Garnowie Starym, gm. Gołymin. 

28  sierpnia - W Ciechanowie odbyły się 
diecezjalne obchody 1050. rocznicy chrztu 
Polski. Rozpoczęły się w samo południe na 
farskiej górze inscenizacją przyjęcia chrześci-
jaństwa w Ciechanowie oraz przekazaniem 
symbolicznego ognia wiary. Z tego historycz-
nego miejsca wyruszyła procesja mieszkań-
ców  miasta, księży i gości na błonia zamkowe, 
gdzie  odprawiona została msza św. pod prze-
wodnictwem biskupa płockiego Piotra Libery. 
Po mszy odbył się koncert pieśni patriotycz-
nych. Następnie przy zamku wszyscy mogli 
podziwiać rekonstrukcję osady średniowiecz-
nej. Wieczorem na zamkowym dziedzińcu 
odbyła się projekcja filmu „Stara baśń. Kiedy 
słońce było bogiem” w reżyserii Jerzego Hoff-
mana. Samorząd powiatowy na uroczystych 
obchodach reprezentował starosta Sławomir 
Morawski.

1  września – W Ciechanowie, podobnie 
jak w całej Polsce odbyły się uroczystości 
upamiętniające 77. rocznicę wybuchu II woj-

ny światowej. Na cmentarzu komunalnym, 
w kwaterze Wojska Polskiego i Ofiar Terroru 
złożone zostały wiązanki kwiatów i odbył się 
apel poległych. Całość poprzedziła msza św. 
koncelebrowana przez ciechanowskich pro-
boszczów. W imieniu samorządu powiatowego 
wiązankę kwiatów złożyli: starosta ciecha-
nowski Sławomir Morawski oraz wicestarosta 
Andrzej Pawłowski.

2  września - W Ciechanowie, na ścianie 
budynku przy Pl. Piłsudskiego (tzw. Krzywa 
Hala) odsłonięto tablicę, poświęconą pamięci 
zmarłego przed 20 laty regionalisty Rober-
ta Bartołda. Organizatorem przedsięwzięcia 
było Towarzystwo Miłośników Ziemi Cie-
chanowskiej, a tablicę ufundował wiceprezes 
TMZC Bernard Grzankowski. W uroczystości 
wzięli udział przedstawiciele środowisk na-
ukowych (Ciechanowskiego Towarzystwa 
Naukowego), samorządowcy – m.in.: starosta 
Sławomir Morawski, prezydent miasta i jego 
zastępca, przedstawiciel delegatury MUW.

3 września – W Ciechanowie, u zbiegu ulic 
Armii Krajowej i Harcerskiej, odsłonięto obe-
lisk upamiętniający setną rocznicę powołania 
do życia harcerstwa na ziemi ciechanowskiej. 
Na tablicy pamiątkowej, znajdującej się na 
obelisku, widnieje napis: „Wszystko co nasze 
Polsce oddamy. W 100-lecie ofiarnej służby 
ojczyźnie ciechanowskich harcerek i harcerzy 
wszystkich pokoleń – Ciechanowianie”. Przed 
odsłonięciem pomnika przewodniczący Kręgu 
Starszyzny Harcerskiej „Lamus”, prezes  To-
warzystwa Miłośników ziemi Ciechanowskiej 
oraz Komendant Hufca ZHP podpisali doku-
ment z przesłaniem dla wszystkich pokoleń, 
który następnie wspólnie wmurowali w pod-
stawę obelisku. Dziś ciechanowskie harcer-
stwo zrzesza 250 harcerzy, którzy działają 
w 15 grupach. Najczęściej są widoczni podczas 
uroczystości patriotycznych. Większość z nich 
angażuje się również w lokalny wolontariat. 

4 września - W powiecie ciechanowskim 
zaczęła funkcjonować sieć opiekunek środo-
wiskowych. Odział Rejonowy Polskiego Czer-
wonego Krzyża w Ciechanowie pozyskał dofi-
nansowanie na realizację projektu (ponad 1,7 
mln. zł.), który zakłada objęcie pomocą opie-
kunek środowiskowych 60 niesamodzielnych 
i niepełnosprawnych osób z terenu powiatu. 
Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 
przez ciechanowski oddział PCK w partner-
stwie z Gminą Miejską Ciechanów, w imieniu 
której działać będzie MOPS. Wartość całko-
wita projektu wynosi blisko 1,9 mln. zł. 

10-11 września - Ciechanów był gospo-
darzem XXV Dni Chorągwi Mazowieckiej. 
Harcerze z prawie całego województwa roz-
poczęli tym wydarzeniem nowy rok harcer-
ski. Miasto gościło blisko 1000 zuchów, har-
cerzy i instruktorów z całego województwa 
mazowieckiego. Brali oni udział w grze miej-
skiej „Wehikuł Czasu” oraz trasie seniorsko-
-instruktorskiej „Ciechanów 100 lat na har-
cerskim szlaku!”. Odbywały się też koncerty 
na Zamku Książąt Mazowieckich, ognisko 
pokoleń i ogniobranie, msza św. oraz defilada 
i apel.

11  września - W Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze odbył się wernisaż wystawy 
„Europejskie tradycje polowań konnych”. Moż-
na na niej obejrzeć sprzęt jeździecki i ubiory. 
Garderoba jest dziełem krawców, szyjących 
podobne mundury dla brytyjskiego dworu. 
Kolekcję dla Muzeum przekazał Stanisław Le-
dóchowski, który z kolei otrzymał ją od swoje-
go nieżyjącego już przyjaciela Karola Colonna 
Czosnowskiego – oficera 1. Pułku Ułanów Kre-
chowieckich, który po II wojnie światowej po-
został na emigracji w Anglii.

17  września – Odbyły się obchody 77. 
rocznicy napaści Związku Radzieckiego na 
Polskę. W Ciechanowie, na Cmentarzu Komu-
nalnym przy pomniku Sybiraków i Żołnierzy 
Armii Krajowej - upamiętniającym Polaków 
zamordowanych przez władze sowieckie 
przedstawiciele wielu środowisk złożyli wią-
zanki kwiatów, a w kościele św. Piotra odpra-
wiona została msza św. w intencji pomordo-
wanych.

Barbara Tokarska-Wójciak

Wydarzyło się:
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W  Centrum  Kształcenia  Ustawicznego 
przy  ul.  Kopernika  7  w  Ciechanowie,  3 
września  2016  r.  odbyło  się  uroczyste 
rozpoczęcie  nowego  roku  szkolnego. 
Dyrektor  Wiesława  Pełka  przedstawiła 
organizację  Centrum,  w  skład  którego 
wchodzi  Liceum  Ogólnokształcące  dla 
Dorosłych, Szkoła Policealna w Ciechano-
wie kształcąca w br. w zawodzie technik 
administracji  i  technik  bhp.  Poinformo-

wała słuchaczy, że mogą również uczęsz-
czać na kwalifikacyjne kursy zawodowe. 

Centrum oferuje wiele kursów w bardzo 
ciekawych zawodach. Słuchacze Centrum zda-
ją egzaminy zawodowe na wysokim poziomie. 
W czerwcu br. słuchacze, którzy przystąpili do 
egzaminu w zawodzie technik administracji, 
zdali go w 100% i to na bardzo wysokim po-
ziomie – ok. 94% punktów możliwych do uzy-

skania. Obecnie w szkołach Centrum Kształ-
cenia Ustawicznego naukę rozpoczyna blisko 
130 nowych słuchaczy. Kursy kwalifikacyjne 
cieszą się równie dużym zainteresowaniem. 
Dyrektor  Pełka wręczyła nagrody za bardzo 
dobre wyniki w nauce i 100 % frekwencję. 
Życzyła wszystkim słuchaczom i Gronu Peda-
gogicznemu wielu sukcesów w nowym roku 
szkolnym 2016/2017.

Red.

Naukę czas zacząć. Początek nowego roku 
w ciechanowskim CKU

Uroczyste wręczenie aktów nadania na wyż-
szy stopień awansu zawodowego odbyło się 
w  Starostwie  Powiatowym  w  Ciechanowie 
25 sierpnia 2016 r. Dokumenty, potwierdza-
jące  awans  wręczył  wicestarosta  Andrzej 
Pawłowski.  Tradycyjnie,  przed  wręczeniem 
aktów awansu,  nauczyciele  złożyli  ślubowa-
nie słowami: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą po-
winność nauczyciela wychowawcy i opiekuna 
młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowo-
ści ucznia i własnej, kształcić i wychowywać 
młode  pokolenie  w  duchu  umiłowania  Oj-
czyzny,  tradycji  narodowych,  poszanowania 
Konstytucji  Rzeczypospolitej  Polskiej”.  Na-
uczyciel mógł  zakończyć  ślubowanie  słowa-
mi: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Po uroczystym wręczeniu dyplomów, nauczy-
ciele i dyrektorzy szkół rozmawiali z wicestarostą 
A. Pawłowskim o pracy nauczycieli, planowanej 
reformie szkolnictwa, oczekiwaniach, i swoich pla-

nach zawodowych.
W spotkaniu wzięli też udział kierownik Wy-

działu Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Jolanta 
Obidzińska oraz dyrektorzy szkół, które repre-
zentowali nauczyciele: Sławomir Kubiński (ZST), 
Wiesława Pełka (CKU), Arkadiusz Śpiewak (ZS nr 
2) i Barbara Kekenmajster (SOSW).

Przypomnijmy, iż w sierpniu br. w Starostwie 
Powiatowym w Ciechanowie do egzaminu na sto-
pień nauczyciela mianowanego przystąpiło 8 na-
uczycieli. Wszyscy pedagodzy zdali egzamin przed 
komisją powołaną przez Zarząd Powiatu Ciecha-
nowskiego, uzyskując tym samym awans na sto-
pień nauczyciela mianowanego. 

Nauczyciele,  którym  nadano  stopień  na-
uczyciela mianowanego: 

Sylwia Parólska - nauczyciel przedszkola spe-
cjalnego i szkoły podstawowej specjalnej w Spe-
cjalnym  Ośrodku  Szkolno – Wychowawczym 
w Ciechanowie,

Agnieszka  Milewska - nauczyciel języka 

angielskiego w Zespole Szkół nr 3 im. S. Staszica 
w Ciechanowie,

Olga Szerszeń - nauczyciel języka angielskie-
go w Zespole Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Cie-
chanowie,

Ks. Marcin Zboiński - nauczyciel religii w Ze-
spole Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza  w Ciechano-
wie,

Mariusz Jasiński - nauczyciel wychowania fi-
zycznego w Zespole Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza 
w Ciechanowie,

Mariusz Mikłowski - nauczyciel wychowania 
fizycznego w Zespole Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza 
w Ciechanowie,

Anna Mysiakowska - nauczyciel  teoretycz-
nych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół  
Technicznych im. S. Płoskiego w Ciechanowie,

Dorota Potyrała - nauczyciel  teoretycznych 
przedmiotów zawodowych w Centrum Kształce-
nia  Ustawicznego w Ciechanowie.

BTW

Kolejni nauczyciele odebrali akty awansu
na stopień nauczyciela mianowanego

Pamiątkowa fotografia mianowanych nauczycieli oraz przedstawicieli samorządu powiatowego i dyrektorów szkół
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Muzeum Romantyzmu w Opinogórze zo-
stało nominowane w 6. edycji plebiscytu 
pn. 7 nowych cudów Polski, organizowa-
nym przez miesięcznik National Geogra-
phic Traveler. 

O wyróżnienie walczą w tym roku 32 
wyjątkowe miejsca w całym kraju. W wyróż-
nienie tak bliskiej i pięknej Opinogóry mogli 

włączyć się także mieszkańcy powiatu cie-
chanowskiego, głosując online od 15 lipca do 
31sierpnia przez stronę http://7cudow.natio-
nal-geographic.pl/.

Każdy, kto oddał głos w plebiscycie i uza-
sadnił swój wybór, ma szansę zdobyć nagro-
dy: 20 zestawów obejmujących sportową 
torbę podróżną oraz półroczną prenumeratę 

National Geographic Traveler. Wyniki zosta-
ną opublikowane na łamach październiko-
wego numeru National Geographic Traveler, 
który ukaże się 23 września br.

Miejmy nadzieję, że ta mazowiecka perła, 
dzięki naszym głosom  zajmie dobre miejsce 
w plebiscycie. 

Red.

Plebiscyt 7 nowych cudów Polski

Od wielu  już  lat  tradycją  jest,  iż  pod-
czas  wrześniowej  sesji  Rady  Powiatu 
Ciechanowskiego  najlepsi  maturzyści 
ze  szkół  prowadzonych  przez  powiat 
otrzymują nagrody od władz samorzą-
dowych. W tym roku w tym gronie zna-
lazło się sześć osób. 

Z pierwszego Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Z. Krasieńskiego na podium znalazła 
się – Emilia Ryfka z Ciechanowa, która osią-
gnęła najwyższy wynik maturalny (j. polski 
– 100 proc., j. angielski – 100 proc., j. polski 
rozszerzony – 100 proc., matematyka – 88 
proc.); Zespół Szkół nr 1 im. Gen. J. Bema 
w gronie zwycięzców reprezentuje Paweł 
Chrzustek z m. Pokrytki, gm. Niedzbórz (j. 

polski – 93 proc. j. angielski – 77 proc., mate-
matyka 72 proc.); W Zespole Szkół nr 2 im. A. 
Mickiewicza – najlepszym maturzystą został 
Karol Brzezinski z m. Olszewka, gm. Sońsk. 
Uzyskał on 100 procentowy wynik matu-
ralny z egzaminów ustnych z  j. polskiego i j. 
angielskiego oraz bardzo wysokie wyniki z 
egzaminów pisemnych (100 proc. z matema-
tyki, 98 proc. z j. angielskiego i 79 proc. z j. 
polskiego); Najlepszym maturzystą z Zespo-
łu Szkół nr 3 im. S. Staszica okazał się Mate-
usz Kalinowski z Ciechanowa, uzyskując 100 
proc. wyniki z egzaminów ustnych oraz bar-
dzo dobre wyniki z  egzaminów pisemnych 
– 70 proc. - j. polski, poziom rozszerzony, j. 
angielski - 96 proc i poziom podstawowy 
i 60 proc. – poziom rozszerzony); W Zespole 

Szkół Technicznych im. S. Płoskiego najle-
piej zdała maturę Magda Wawrzonkowska 
z klasy IV Tgś. W części ustnej osiągnęła 100 
proc. z j. polskiego i 83 proc. z j. angielskiego 
oraz w części pisemnej - 76 proc. z j. polskie-
go, 56 proc. z j. angielskiego i 54 proc. z ma-
tematyki. Wśród dorosłych maturzystów, 
najlepszy wynik osiągnął Damian Gron-
czewski z Centrum Kształcenia Ustawiczne-
go, który osiągnął wyniki z poszczególnych 
przedmiotów powyżej 60 proc.

Absolwenci szkół, lub w ich imieniu rodzi-
ce, odbiorą nagrody podczas sesji 26 września 
br. Tradycją jest też także, że sami wybierają 
sobie nagrodę, jaką chcą otrzymać. Jest to naj-
częściej sprzęt elektroniczny.

BTW

Nagrody dla najlepszych maturzystów 2016

Dzieci z Gołotczyzny i okolic wypoczywały 
z Muszkieterami

Niemal 1000 dzieci z całej Polski uczestniczyło w 10-dnio-
wych  koloniach  zorganizowanych  przez  Fundację Musz-
kieterów.  Wśród  nich  znalazło  się  niemal  30  „Małych 
Muszkieterów”  z  województwa mazowieckiego  –  w  tym 
dzieci z Gołotczyzny i okolic. Dzieci odwiedziła Pierwsza 
Dama RP Agata Kornhauser - Duda, która objęła akcję ho-
norowym patronatem oraz wielu  innych gości  ze  świata  
kultury i sportu.

„Wakacje z Muszkieterami”, to ogólnopolska akcja społeczna or-
ganizowana przez Fundację Muszkieterów. Jej celem jest zapewnienie 

dzieciom dostępu do wypoczynku letniego poza miejscem zamiesz-
kania. Tegoroczna edycja akcji kierowana była do uczniów w wieku 
8-12 lat zamieszkujących miasta lub okolice miast. 

Akcja została zrealizowana dzięki wsparciu finansowemu ze 
strony właścicieli dwóch znanych supermarketów, założycieli i dar-
czyńców Fundacji Muszkieterów. W koloniach uczestniczyli pod-
opieczni Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Socjalizacyjnej w Go-
łotczyźnie. Dzieci wypoczywały w Murzasichlu, w Tatrach gdzie 
mogły wypoczywać i podziwiać polskie góry.

Red.

Uczestnicy akcji „Wakacje z Muszkieterami”
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Trwają  intensywne  prace  budowlano-
-remontowe  w  budynku  dawnego  ho-
telu  Polonia.  Realizowany  jest  trzeci 
etap  inwestycji.  Wszystkie  wykonane 
zewnętrzne  elementy  budynku  nawią-
zują do historycznego pochodzenia i za-
wierają zabytkowe detale architektury, 
jak:  balkon  nad  wejściem  narożnym, 
ozdobne wykończenie gzymsów i rozło-
żenie okien w budynku. Do tego dojdzie 
miły, w ciepłych odcieniach beżu, kolor 
elewacji. 

To właśnie w tym zabytkowym budynku 
samorząd powiatowy planuje lokalizację Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie. 
W przyszłym roku nowy obiekt zostanie prze-
kazany na potrzeby powiatowej jednostki kul-
tury. 

Trzeci etap remontu obejmuje wykona-
nie: nowej, atrakcyjnej elewacji budynku, 
drzwi zewnętrznych, instalacji zewnętrz-
nych (deszczowej, kanalizacyjnej, central-
nego ogrzewania - obiekt będzie ogrzewany 
z ciepłowni miejskiej), ogrodzenia obiektu. 
Prace te są wykonywane pod nadzorem Ma-
zowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Warszawie – Delegatury w Cie-
chanowie. 

Wszystkie prace wykonywane są ze środ-
ków budżetowych powiatu ciechanowskiego. 
Do tej pory na ten cel wydano ponad 3,5 mln zł. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Polonia coraz piękniejsza
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Przebieg remontu budynku, w którym znajdzie siedzibę PBP

Taki widok Polonii już dawno przeszedł do historii
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W 2016 roku, na inwestycje powiat cie-
chanowski  przeznaczył  7  109  999  zł. 
Ta kwota pozwoli na przebudowę 9,75 
km  dróg  powiatowych,  budowę  912,3 
m chodników, 1315 m ścieżek rowero-
wych oraz 633 m kanalizacji  deszczo-
wej.  Wydatki  inwestycyjne  mogą  się 
zmniejszyć  ze  względu  na  korzystne 
wyniki postępowań przetargowych. 

Jedną z ważniejszych inwestycji tego 

roku jest przebudowa drogi powiatowej 
Polesie-  Luszewo-Glinojeck  na  odcinku 
Garwarz  Stary  –  Glinojeck, na długości 
1,7 km. Koszt inwestycji to 2 474 999 zł. 
Udział środków zewnętrznych z Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016 – 2019 wyniósł 
1 473 854 zł. Zadanie wspierał samorząd 
miasta i gminy Glinojeck kwotą 505 000 zł.

Prace objęły: wzmocnienie i posze-
rzenie jezdni do 6 metrów oraz poboczy, 

wykonanie kanalizacji deszczowej, od-
budowę 85 zjazdów, przebudowę chod-
nika, wykonanie ponad tysiąc trzysta 
metrów ścieżki rowerowej, oświetlenie 
drogi i przebudowę 4 skrzyżowań z dro-
gami gminnymi. Inwestycja zakończona 
została we wrześniu br. Przypomnijmy, iż 
w ubiegłych latach, w ramach rządowego 
dofinansowania przebudowano m.in. dro-
gi: Ojrzeń – Ościsłowo; Ościsłowo-Sule-
rzyż i Sulerzyż – Chotum.

Remonty i modernizacje dróg powiatowych

Kolejną  inwestycją, wykonywaną w tym 
roku jest  przebudowa drogi powiatowej 
Przywilcz -Nieborzyn – Dzbonie na odcinku 
Lipa – Dzbonie. Ponad 4 km odcinek drogi bę-
dzie zmodernizowany do końca października 
br., a wykonawca już wszedł na plac budowy. 
Inwestycja wspierana jest również ze środ-
ków samorządów gmin, tj. gminy Opinogóra 
w kwocie 100 tys. zł. i gminy Regimin, rów-
nież 100 tys. zł. Łączna wartość inwestycji 
wyniesie ponad 1,8 mln zł. 
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Przebudowa drogi powiatowej Kryszpy – Bądkowo na odcinku Sarnowa Góra – Bądko-
wo, to już zrealizowane zadanie inwestycyjne w 2016 roku. Wartość prac wyniosła około 600 
tys. zł., w tym środki z samorządu gminy Sońsk -300 tys. zł. Na inwestycję tę pozyskano również 
dofinansowanie w kwocie 150 tys. zł. z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Łączna długość 
przebudowanego odcinka  - 2, 7 km. 

Ostatnia ważną drogą, przebudowywaną w tym roku jest 1,1 km odcinek drogi powiatowej 
Opinogóra – Pałuki – Nieradowo. Wartość inwestycji 475 000 zł. Zakończenie robót planuje się 
w październiku br. 

Ważnym zadaniem tegorocznego budżetu drogowego jest przygotowanie dokumentacji 
technicznej na przebudowę ulicy Sońskiej w Ciechanowie. Koszty wykonania dokumentów wy-
niosą około 70 000 zł., i rozłożą się w równych częściach na  powiat i miasto  Ciechanów. 

Jest to niezwykle ważna inwestycja, planowana do wykonania w 2017 roku. Ulica Sońska ob-
sługuje miejskie osiedla mieszkaniowe, miejskie kąpielisko i dojazd do dwóch ogrodów działko-
wych. W 2015 roku starosta ciechanowski podpisał porozumienie  z prezydentem Ciechanowa, 
które zakłada, że droga może być zmodernizowana w obecnej szerokości pasa drogowego, który 
spełnia wszelkie wymagania drogi publicznej.

Ponadto, w ramach rozszerzonego zakresu remontów, Powiatowy Zarząd Dróg zrealizował 
następujące prace na drogach powiatowych:

- budowa nowej nawierzchni bitumicznej o dług. 350 metrów,  z wykonaniem odwodnienia, 
odtworzenia rowów przydrożnych i zjazdów do nieruchomości w miejscowości Wróblewo;

- wykonanie nowej nawierzchni o dług. 365 m, wraz z odwodnieniem drogi w miejscowości 
Stryjewo gm. Grudusk;

- ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej o długości 900 m na odcinku drogi Koziczyn-Lipa, 
gmina Regimin;

- ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej o długości 900 m, na odcinku Sońsk-Marusy, na 
terenie gminy Sońsk. Na wymienione zadania przeznaczono blisko 530 tys. zł.

Łącznie, w ramach realizowanych inwestycji i remontów przebudowanych zostanie 12,3 km 
dróg, co wpłynie na poprawę stanu i bezpieczeństwo sieci dróg powiatowych.   

Barbara Tokarska-Wójciak Nowa droga we Wróblewie
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Zespół Wiarus  działający w DPS  „Kom-
batant” w  Ciechanowie,  po  raz  czwarty 
wziął  udział  w  Ostrowskim Festiwalu 
Piosenki Odczarowanej Osób Niepełno-
sprawnych  w  Ostrowi  Mazowieckiej. 
W poprzednich edycjach Wiarusy z Kom-
batanta  też  lokowali  się  w  czołowych 
miejscach,  zdobywając  pierwszą,  drugą 
i nagrodę specjalną. 

Tym razem otrzymali drugą nagrodę i była to 
nagroda szczególnie słodka, w postaci dwóch po-

kaźnych koszy ze słodyczami. Tak więc, nie tylko 
radość dla ducha, ale i wiele słodkości tak potrzeb-
nych do uśmiechu.

Czwarta edycja konkursu związana była 
z 1050. rocznicą Chrztu Polski. Tematem przewod-
nim festiwalu były pieśni patriotyczne. Mieszkańcy 
DPS „Kombatant” wykonali pieśni konkursowe 
w strojach z  epoki Księstwa Warszawskiego oraz 
strojach krakowskich. Ten ważny element występu 
możliwy był dzięki wsparciu i pomocy kierownik 
LZA Ciechanów pani Rity Tarczyńskiej, której 
mieszkańcy i instruktorzy serdecznie dziękują. 

Dodatkowym walorem i nagrodą samą w so-
bie było rywalizowanie z  aktywnie działającymi 
domami pomocy z  Łomży, Ostrołęki, Przasnysza, 
Ostrowi czy Wyszkowa.

Uczestnictwo i  nagrody w  wielu wyjazdach 
poza miasto i powiat dają wiele radości mieszkań-
com placówki, pozwalają na nawiązywanie kon-
taktów z mieszkańcami innych DPS-ów i są zna-
komitą formą terapii zajęciowej.

SK 
DPS „Kombatant”

Ciągle w dobrej formie artystycznej

Członkowie zespołu Wiarus podczas występu

Narodowe Czytanie w Ciechanowie odbyło się po raz piąty i cieszyło się dużą popularnością. Foto: Archiwum PCKiSz

Pierwsza  sobota września  br.  należa-
ła w  całej  Polsce  do miłośników  lite-
ratury.  Także  Ciechanów  włączył  się 
do  akcji  Narodowe Czytanie,  której 
patronuje  prezydent  RP. W  tym  roku 
prezentowana była powieść   Henryka 
Sienkiewicza „Quo vadis”.  

Na placu przed Powiatowym Centrum 
Kultury i  Sztuki, w  scenerii nawiązującej do 
starożytnego Rzymu zebrali się przedstawicie-
le różnych środowisk: twórczych, samorządo-
wych, kościelnych, medialnych, politycznych, 
muzealnych, bibliotecznych, pedagogicznych. 

Czytanie trwało do późnych godzin wieczor-
nych. Wszyscy, którzy przynieśli ze sobą dzieła 
„Quo Vadis”, mogli zyskać na nim okoliczno-
ściową pieczęć, którą nadesłano z  Kancelarii 
Prezydenta RP. W przerwach wspólnego czy-
tania wystąpiła  Agata Lusawa  - skrzypaczka, 
członkini Kapeli LZA „Ciechanów”, absol-
wentka PSM w Ciechanowie i uczennica I LO 
w Ciechanowie. Całość prowadziła Małgorza-
ta Kaczorek z PCKiSz.

To była już piąta edycja ogólnopolskiej 
akcji publicznego czytania polskich dzieł li-
teratury. Akcję zapoczątkował prezydent Bro-

nisław Komorowski, a  kontynuuje ją obecna 
głowa państwa Andrzej Duda. W ubiegłych 
edycjach Polacy wspólnie czytali: dzieła Ada-
ma Mickiewicza i Aleksandra Fredry, „Trylo-
gię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława 
Prusa. W tym roku wyboru książki na Naro-
dowe Czytanie dokonano w  formie głosowa-
nia, zwyciężyła wybitna powieść „Quo vadis”. 

Współorganizatorem ciechanowskiego 
wydarzenia jest Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciecha-
nowie.

BTW

Narodowe Czytanie coraz popularniejsze
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Dzieci  i młodzież  rozpoczęły  nowy  rok 
szkolny,  a  policjanci  akcję  „Bezpieczna 
droga do szkoły”. Podobnie jak w latach 
ubiegłych, na początku września patrole 
Policji  będą  towarzyszyć  najmłodszym, 
którzy rozpoczynają nowy rok szkolny.

Z  policyjnych statystyk wynika, że w  tym 
czasie odnotowuje się wzrost zagrożenia wypad-
kami i kolizjami z udziałem dzieci i młodzieży, 
szczególnie w okolicach szkół. Dlatego wzmożo-
ne działania Policji w okresie pierwszych dni no-
wego roku szkolnego są jednym z ważniejszych 
przedsięwzięć mających na celu zapewnienie 
bezpieczeństwa dzieciom.

W  trakcie prowadzonych działań policjanci 
ruchu drogowego będą kontrolować tzw. gim-
busy, a więc autobusy dowożące dzieci do szkół. 
Sprawdzany będzie stan techniczny tych pojaz-
dów, wyposażenie oraz uprawnienia kierujących 
tymi pojazdami. Drogówka skontroluje też, 
w jaki sposób rodzice dowożą dzieciaki do szkół, 
czy stosowane są foteliki, podwyższenia oraz 
pasy bezpieczeństwa.

Przez cały okres „Bezpiecznej drogi do szko-
ły” większość policjantów będzie pełnić służbę 
przy szkołach, zwłaszcza tam, gdzie występuje 
duże natężenie ruchu drogowego. Munduro-
wi będą sprawdzać prawidłowość oznakowania 
w  ich rejonach. Funkcjonariusze drogówki po-
mogą najmłodszym przejść przez jezdnię i poka-
żą, jak najbezpieczniej to zrobić. Odwiedzą też 
szkoły, gdzie spotkają się z dziećmi, aby nauczyć 

je bezpiecznego poruszania się po drodze. Szcze-
gólną uwagę funkcjonariusze poświęcą tym dzie-
ciakom, które po raz pierwszy rozpoczną naukę.

Kierujący, którzy będą popełniać w tym czasie 
wykroczenia, nie będą mogli liczyć na pobłażli-
wość stróżów prawa. Wobec osób, które będą wy-
przedzać na przejściach dla pieszych, omijać po-
jazdy które zatrzymają się przed tymi przejściami 
lub nie ustąpią pierwszeństwa pieszym policjanci 
będą wyciągać surowe konsekwencje.

Pamiętajmy, że prowadząc dziecko do szkoły 
uczymy je jednocześnie zachowania i poruszania 
się po drodze. Jeżeli rodzic lub opiekun przejdzie 
przez jezdnię w miejscu niedozwolonym, dziecko 
będzie postępować tak samo. Jeżeli mama czy tata 
przechodzą jezdnię na czerwonym świetle, dzieci 
powtórzą ten błąd. Jeżeli dorośli bagatelizują zapi-
nanie pasów bezpieczeństwa, tym bardziej zrobią 
to dzieci. To my dorośli jesteśmy przykładem dla 
najmłodszych i  poprzez nasze zachowanie i  po-
stępowanie przyczyniamy się do poprawy bez-
pieczeństwa najmłodszych, bądź też stwarzamy 
kolejne zagrożenia.

Warto też przy okazji przypomnieć, że dzie-
ci, które nie ukończyły siódmego roku życia, po 
drodze publicznej mogą poruszać się wyłącznie 
pod opieką osoby, która ukończyła co najmniej 
10 lat. Rowerem można jechać dopiero, gdy zdo-
będzie się kartę rowerową, a to jest możliwe po 
ukończeniu 10 roku życia.

Niebezpieczeństwa związane z ruchem dro-
gowym nie są oczywiście jedynymi, na jakie 
narażone są dzieci w  drodze do szkoły. Już od 
pierwszych zajęć w  szkole musimy wykształcić 

u dzieci nawyki, które spowodują, że nowy rok 
szkolny będzie spokojny.

P A M I Ę T A J !
•	nie każda droga do szkoły jest bezpieczna. Na-

leży wybrać miejsca uczęszczane, a nie ustron-
ne, tak aby w  razie potrzeby nasze dziecko 
mogło zwrócić się o pomoc;

•	unikać należy pokazywania dziecku tzw. 
skrótów, które z  reguły wiodą przez miejsca 
odludne, ustronne, niejednokrotnie bywa, że 
niebezpieczne, np. tory kolejowe, lasy, itp.;

•	bezwzględnie zakazuj dzieciom przyjmowa-
nia od obcych osób jakichkolwiek rzeczy, pre-
zentów, słodyczy, napojów;

•	zakaż im wsiadania do pojazdów kierowanych 
przez obcych i oddalania się z nieznajomymi. 
Musisz zrobić wszystko, aby Twoje dziecko 
było nieufne wobec innych, nieznanych mu 
osób;

•	dziecku idącemu do szkoły, bądź bawiącemu 
się na podwórku nigdy nie wieszaj kluczy na 
szyi;

•	dzieci nie powinny przynosić do szkoły cen-
nych rzeczy;

•	jeśli dziecko w szkole spotka jakaś przykrość 
powinno wiedzieć, że pomocy może szukać 
u wychowawcy lub szkolnego pedagoga;

•	ucz dzieci rozwagi i sam bądź przewidujący;
•	traktuj swoje dziecko poważnie, nie bagateli-

zuj jego problemów. Codziennie znajdź czas 
na rozmowę z własnym dzieckiem.

 Red.
Na podstawie inf. KPP w Ciechanowie

W trosce o dzieci i młodzież szkolną

Jednostka policji w Ciechanowie włączy-
ła  się w ogólnopolski program dla poprawy 
bezpieczeństwa.  Jest nim Krajowa Mapa Za-
grożeń.  To  innowacyjne  narzędzie,  mające 
służyć  głównie  poprawie  bezpieczeństwa 
mieszkańców.

Program będzie funkcjonował na terenie po-
wiatu ciechanowskiego już od października br. 
Mapy zostały opracowane w oparciu o dane własne 
i  statystyki policji, a  także informacje przekazane 
przez podmioty biorące udział w  konsultacjach 
społecznych. Na mapie znajdą się wiadomości m.in. 
o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecz-
nie - kradzieżach oraz włamaniach. Uwzględnione 
zostały także wybrane kategorie przestępstw go-
spodarczych, informacje o  zagrożeniach w  ruchu 
drogowym i wypadkach drogowych.

Za pomocą interaktywnej strony można prze-
kazywać informacje o zagrożeniach występujących 
w naszej okolicy. Policja będzie te sygnały weryfi-
kować. Jeśli informacje się potwierdzą służby wpro-
wadzą je do systemu. Dzięki temu na mapach znaj-
dą się szczegółowe informacje.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawo-

wych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący 

wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. 
Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które 
pozwolą na rzetelne i  czytelne zidentyfikowanie 
i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, 
skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpo-
wiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego. Identyfikacja ta nie może prze-
biegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. 
Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń 
bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować 
jako istotny element procesu zarządzania bezpie-
czeństwem publicznym, realizowanym w  part-
nerstwie międzyinstytucjonalnym  i  społecznym. 
Powinny one służyć również optymalnej alokacji 
zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczegól-
ności do podejmowania decyzji co do tworzenia 
komisariatów i posterunków Policji.

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera 
się o informacje skatalogowane w trzech płaszczy-
znach:

1. informacje gromadzone w policyjnych syste-
mach informatycznych,

2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa 
w trakcie: 

•	 bezpośrednich	 kontaktów	 z  obywatelami,	
z przedstawicielami samorządu terytorialnego, or-
ganizacji pozarządowych itp.;

•	realizowanych	debat	społecznych	poświęco-
nych bezpieczeństwu  publicznemu,

3. informacje pozyskiwane od obywateli (in-
ternautów) z wykorzystaniem platformy wymiany 
informacji.

Informacje prezentowane na mapach będą 
uwzględniały zarówno wybrane kategorie prze-
stępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w su-
biektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie 
wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej 
interwencji Policji. 

W tego typu przypadkach należy korzystać 
z numerów alarmowych 112, 997.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła 
odpowiednią reakcję Policji.

https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZB-
Public.html

Red.
Na podstawie inf. KPP w Ciechanowie

Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie
w krajowej mapie zagrożeń
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Tradycyjnie we wrześniu, w powiatowej 
jednostce kultury wznawiane są zajęcia 
artystyczne  dla  wszystkich  chętnych 
mieszkańców  powiatu  ciechanowskie-
go. Propozycje spędzania wolnego cza-
su kierowane  są  zarówno do najmłod-
szych, jak i do dorosłych. 

CO PRZyGOTOWAŁ DOM KULTURy 
NA 2016/2017 ROK?

*  Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów” 
(prowadzą Rita Tarczyńska, Agnieszka 
Koncewicz-Rogulska, Jerzy Szpojankowski)

*  Zespół Tańca Nowoczesnego „FUNNy” 
(prowadzi Jolanta Szlagowska)

*  Teatr Tańca „FAKT” (prowadzi Jolanta 
Szlagowska)

*  Teatr Dziecięcy „Klapsik” (prowadzi Edyta 
Bojkowska-Kolak)

*  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 z rysunku (prowadzi Władysław 
Ludwik Jurkiewicz) NOWOŚĆ!

*  Zajęcia baletowe dla dzieci (prowadzi Mar-
ta Chudzyńska) NOWOŚĆ!

*  Zajęcia z gitarą (prowadzi Jan Lipski)
*  Studio Piosenki „dEs” (prowadzi Grzegorz 

Chodkiewicz)
*  Zespół Muzyki Barokowej (prowadzi Zbi-

gniew Dembowski) NOWOŚĆ!
*  Zajęcia telewizyjne dla młodzieży (prowa-

dzi Małgorzata Janina Berwid)
*  Zumba kids (prowadzi Anna Szczepankow-

ska) NOWOŚĆ!
*  Zumba dla dorosłych (prowadzi Anna 

Szczepankowska)
*  Slavica Dance dla dorosłych (prowadzi 

Małgorzata Kaczorek) NOWOŚĆ!
*  Taniec towarzyski (prowadzi Andrzej 

Żukowski) NOWOŚĆ!
*  Akademia Fitness (prowadzi Joanna Iwasz-

ko).
Szczegółowych informacji na temat zajęć 
udziela Dział Kultury i Sztuki, tel. 23 672 35 
09, informacje można znaleźć także na www.
pckisz.pl   

Red.

Trwają zapisy na zajęcia i do grup artystycznych
w PCKiSz

Sierpniowy wernisaż w  Galerii im. Bo-
lesława  Biegasa  PCKiSz,  19  sierpnia 
2016 r., było nie tylko wydarzeniem ma-
larskim, ale i muzycznych. Otwarcie wy-
stawy  malarstwa  Krzysztofa  Koniczka 
„Energia/Energy”,  połączono  bowiem 
z  koncertem  bluesowym  liderów  le-
gendarnego zespołu bluesowego „Kasa 
Chorych”.   Jak powiedziała na otwarciu 
dyrektor  PCKiSz,  dr  Teresa  Kaczorow-
ska  – wernisaż miał  jeszcze  charakter 
jubileuszowy,  gdyż  PCKiSz  świętowało 
tego lata swoje 50 urodziny w budynku 
przy ul. Strażackiej.

Artysta malarz Krzysztof Koniczek pochodzi 
z Białegostoku. Tworzy świetne obrazy, z których 
emanuje  - energia. Abstrakcyjne, wysmakowane 
kompozycje koloru i światła tego artysty, przeno-
siły widzów w inną tajemniczą przestrzeń. Oprócz 
zdecydowanych kolorów artysta stosuje też 
w swoich obrazach ciekawą fakturę, dzięki czemu 
przypominają one często płaskorzeźby, które jesz-
cze bardziej skłaniają do refleksji. Ma na swoim 
koncie 60 wystaw indywidualnych, ok. 70 wystaw 
zbiorowych – w kraju i za granicą.

W  ciechanowskiej Galerii widzowie mogli 
obejrzeć 27 płócien, po kilka z różnych tematów 
– ekspresyjne abstrakcje, tajemnicze przestrze-
nie, nostalgiczne pejzaże, zmysłowe akty. Ażeby 
samo oglądanie prac nie było nudne, wystąpili 
muzycy, prywatnie przyjaciele malarza - Jarosław 
Tioskow i  Włodek Dudek. Przy ich gitarowym 
wykonaniu wielu znanych przebojów, oglądanie 
prac Koniczka nabierało innych emocji i  sprzy-
jało spotkaniu wielbicieli sztuk plastycznej i mu-
zycznej. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Artysta „od energii” zachwycił widzów

Wernisaż prac K. Koniczka, to wydarzenie artystyczne tego lata
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