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Występy nawiązywały tematyką do kultury francuskiej
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Powiat ciechanowski przebuduje dwie drogi  
z udziałem środków unijnych

Na kolejne wydanie Samorządowca Powiatu Ciechanowskiego 
zapraszamy we wrześniu 2017 r.

Podpisanie dwóch umów do-
tyczących realizacji projektów 
w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020 od- 
było się 13 czerwca 2017 r. 
w Starostwie Powiatowym  
w Ciechanowie. Umowy dotyczą 
przebudowy dróg powiatowych: 
Ciechanów – Młock i Pniewo – 
Czeruchy.

Zrealizowane zostaną inwestycje 
drogowe w ramach Regionalnego In-
strumentu Terytorialnego – RIT. Obie 
inwestycje będą kosztowały ponad  
11 mln zł.    Podpisanie umów na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Ope-

racyjnego. Od lewej: skarbnik powiatu E. Kwiatkowska, marszałek A. Struzik, sta-
rosta ciechanowski S. Morawski, wicestarosta A. Pawłowski

Spotkanie z kulturą francuską 
w DPS przy ul. Kruczej w Ciechanowie

Na scenie wystąpiły ze-
społy z 22 placówek pomo-
cy społecznej z całego Ma-
zowsza. Przyczynkiem do 
tego był Przegląd Kultury  
i Tradycji „Poznajemy świat”, 
odbywający się od pięciu lat 
w DPS w Krubinie.

Głównym punktem programu 
były występy artystyczne, oczywiście 
o tematyce kojarzącej się z Francją. 
Przeglądowi towarzyszył konkurs ku-
linarny, do którego zgłoszono potra-
wy pochodzenia francuskiego. 
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18 maja – Na terenie Oddziału Rejonowego Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Ciechanowie odbywały się Rejonowe 
Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK. Do zawodów przystą-
piły drużyny ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu ciecha-
nowskiego. W programie mistrzostw znalazło się ponadto 
podsumowanie programu pod nazwą: „Promocja zdrowia 
i bezpieczeństwa wśród młodzieży czerwonokrzyskiej”.  
A 25 maja, Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzy-
ża w Ciechanowie zorganizował zbiórkę  krwi, włączają się 
do  ogólnopolskiej akcji „Zbieramy krew dla Polski”. Podczas 
trwającej pięć godzin zbiórki prowadzonej na terenie galerii 
handlowej we Władysławowie k. Ciechanowa krew oddały  
34 osoby (łącznie prawie 18 litrów). Chętnych było więcej, 
ale ze względu na wymagania zdrowotne stawiane krwiodaw-
com nie od wszystkich można było ją pobrać, np. ze wzglę-
dów zdrowotnych.

Młodzież podczas zawodów wykazała się dużą znajomością zasad  
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

3 czerwca – Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmun-
ta Krasińskiego po raz zorganizowała „Noc Bibliotek”. Była 
to akcja adresowana do wszystkich – małych i dużych – czy-
telników i pasjonatów czytania. W wypożyczalni głównej przy  
ul. Warszawskiej, od godz. 17.00 do 22.00 odbywało się:  czy-
tanie książek przez znanych ciechanowian, robienie pamiąt-
kowych zdjęcie z ulubioną książką, konkurs – odgadywanie 
tytułów książek na podstawie rekwizytów z koszyka, literackie 
koło fortuny, warsztaty z bukieciarstwa, rodzinne gry planszo-
we i wymiana książek ph: „Uwolnij książkę” (przynieś dowolną 
książkę i zabierz drugą). Odbył się również Spacerek po ulicy 
Warszawskiej – opowieść o jej historii i wybranych obiektach.

5 czerwca – Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciecha-
nowie został zatwierdzony jako partner Planu Inwestycyjnego 

Regionalnych Inwestycji Terytorialnych subregionu ciechanow-
skiego. Taką decyzję podjął Zarząd Województwa Mazowieckie-
go. W ten sposób zapewniono szpitalowi możliwość aplikowania 
o środki unijne w ramach RPO WM na lata 2014-2020. Będą to: 
zakup aparatury i sprzętu medycznego dla kardiologii, w zakre-
sie onkologii oraz innych urządzeń, m.in.: tomografu kompute-
rowego, rezonansu magnetycznego, angiografu, mammografu 
cyfrowego. 

5 czerwca – W Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki  
w Ciechanowie rozbrzmiewały melodie musicalowe. A to 
wszystko  w ramach premiery widowiska muzyczno-tanecz-
nego „De veritate musica”. Na scenie wystąpiły: Zespół Tańca 
Nowoczesnego FUNNY, Teatr Tańca FAKT, Alicja Szempliń-
ska oraz Jakub Jeskie. W trakcie widowiska znanymi melodiami  
i tańcem młodzi artyści opowiedzieli publiczności, co jest ważne 
dla osób, które mają pasje i marzenia.

8 czerwca – W Gołotczyźnie odbyła się 28.  Wiosna Lite-
ratury. W ciągu całego dnia odbywały się: spotkania autorskie 
pisarzy w szkołach gm. Sońsk, złożenie kwiatów na grobach 
Aleksandra Świętochowskiego i Grzegorza Roszki na cmenta-
rzu w Sońsku, rozstrzygnięcie IV Ogólnopolskiego Konkursu 
Literackiego „O Laur Posła Prawdy”, promocja nowej poetyc-
kiej książki Zdzisława Zembrzyckiego „Co mi w duszy gra…”, 
koncert zespołu Black Horse z PSM I st. w Płońsku i spotkanie 
przy ognisku. 

9 czerwca – Barwny korowód motyli i innych skrzydla-
tych przeszedł ulicami  Ciechanowa. Była to siódma edycja  
imprezy ph: „Wrzuć na luz i jeszcze plus”. Na Plac Jana Pawła 
II przybyło niemal pół tysiąca motyli różnej maści, wielkości 
i wieku. W trakcie imprezy ustanawiany został nowy rekord 
Guinessa w ilości ludzi przebranych za motyle. Udało się ze-
brać 450 motyli w jednym miejscu.

11 czerwca – W Ciechanowie odbył się Marsz dla Życia  
i Rodziny. Po mszy św. w kościele farnym, marsz  – ulicami 
miasta, dotarł na Plac św. Jana Pawła II, gdzie odbył się piknik 
rodzinny. 

11 czerwca – W Glinojecku odbyły się przedterminowe wy-
bory burmistrza miasta i gminy Glinojecka. Do II tury przeszli: 
Łukasz Kapczyński i Przemysław Iwański.  25 czerwca odbyła 
się II tura wyborów (w dniu ukazania się gazety samorządowej 
poznamy wyniki). W I turze uprawnionych do głosowania było 
6.344 osób. Do urn wyborczych poszło 3.017 mieszkańców gmi-
ny. Frekwencja wyborcza wyniosła 47,55 proc. Oddano 2.980 
ważnych głosów, 37 – nieważnych.

Barbara Tokarska-Wójciak

Wydarzyło się:
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nazjalnych prowadzonych przez powiat, odnoszących znaczące 
sukcesy w nauce i innych dyscyplinach; poprawy nawierzchni 
drogi z Sońska do Gąsocina; poprawy bezpieczeństwa pieszych 
i rowerzystów w ulicy Nowokolejowej w Ciechanowie (zwięk-
szył się tam ruch w związku z dowożeniem dzieci i młodzieży 
do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciecha-
nowie. Interpelacje zgłosił radny Adam Krzemiński); powołania 
specjalnej nagrody powiatowej dla działaczy kultury, tworzą-
cych na ziemi ciechanowskiej (radny Stanisław Kęsik). 

Odpowiadając na zapytania starosta Sławomir Morawski 
podkreślił, że  w tej chwili nagrody specjalne otrzymują nie tyl-
ko najlepsi maturzyści ze szkół powiatowych, ale również lau-
reaci olimpiad przedmiotowych. Kwestia ta zostanie omówiona 
przez Zarząd Powiatu.

Zdaniem starosty Morawskiego, odcinek drogi z Sońska  
do Gąsocina nie jest najpilniejszym zadaniem drogowym do wy-
konania. O wiele bardziej naprawy wymaga droga w kierunku 
miejscowości Cichawy i zostanie ona ujęta w planach remonto-
wych powiatu na 2018 rok.

Ulica Nowokolejowa w Ciechanowie jest drogą miejską i pro-
blem zwiększającego się natężenia ruchu zostanie przedstawio-
ny samorządowi miejskiemu. 

Propozycja przyznawania nagrody dla działaczy kultury bę-
dzie rozważona. 

Kolejna sesja odbędzie się 26 czerwca 2017 roku.
BTW

Obradowali radni powiatu ciechanowskiego
Kolejna w tym roku sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego odbyła się 29 maja br. w Starostwie 

Powiatowym w Ciechanowie. Była to  XXIV sesja Rady V kadencji. 
Obrady rozpoczęły się miłym akcentem – wręczeniem na-

gród laureatom szczebla powiatowego Ogólnopolskiego Kon-
kursu Plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi to podsta-
wa – środki chemiczne to nie zabawa”. Dwadzieścioro dzieci  
z klas 1-3 i 4-6 szkół podstawowych z powiatu ciechanowskie-
go odebrały dyplomy i nagrody za najciekawsze prace mówiące   
o zasadach bezpiecznego obchodzenia się ze środkami  
chemicznymi. 

Nagrody dzieciom wręczyli starosta Sławomir Morawski  
i przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski w towarzy-
stwie kierownik KRUS w Ciechanowie Marioli Kołakowskiej, 
kierownika delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
Krzysztofa Bieńkowskiego, dyrektora oddziału Agencji Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa Janusza Głuśniewskiego oraz 
przedstawiciela firmy sponsorującej nagrody.

Majowa sesja była wyjątkowa, gdyż radni nie głosowali nad 
przyjęciem uchwał. Za to przedstawione zostały dwie informa-
cje o pracy służb i inspekcji: informacja Stanisława Skrobisza 
– Powiatowego Lekarza Weterynarii  w Ciechanowie o stanie 
bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego  na obszarze powia-
tu ciechanowskiego w  2016 roku i informacja mł. bryg. Arka-
diusza Muszyńskiego – komendanta powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Ciechanowie na temat stanu bezpieczeństwa 
w powiecie ciechanowskim w 2016 roku. 

Interpelacje zgłoszone przez radnych dotyczyły: przygotowa-
nia regulaminu nagród dla zdolnych uczniów szkół ponadgim-

W bieżącym roku postępowania konkursowe wyłonią dyrek-
torów ciechanowskich szkół: Zespołu Szkół nr 2, Zespołu Szkół 
nr 1 i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Kandydaci dokumen-
ty mogli składać do 20 czerwca. Konkursy odbędą się w ostat-
nich dniach czerwca lub początku lipca br.

Zarząd Powiatu ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów 
szkół ponadgimnazjalnych

Dotychczasowi dyrektorzy mogą ubiegać się o ponowny 
wybór na stanowiska. Mają długi staż jako dyrektorzy: Tomasz 
Gumulak ZS nr 2 – 10 lat, Eugeniusz Maziński ZS nr1 – 10 lat  
i Wiesława Pełka CKU – 6 lat.

Dyrektorzy pełnią funkcje do 31 sierpnia 2017 r.
BTW

Dzieci nagrodzone w konkursie o zagrożeniach na wsi z przedstawicielami władz lokalnych i sponsorów
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Sesja Rady Powiatu - 29 maja 2017 r. 
FOTOREPORTAŻ

Majowa sesja Rady Powiatu

W ramach rozszerzonego zakresu remontów na bieżą-
cy rok Powiatowy Zarząd Dróg planuje prace remontowe 
na drogach powiatowych: 1241W Ciechanów – Młock – Wola 
Młocka – Luszewo w m. Strzeszewo – 953 m2; 1203W Przy-
wilcz – Nieborzyn – Dzbonie na odc. Przywilcz – Nieborzyn – 
1042 m2; 2421W Nasielsk – Gąsocin – Ciechanów w m. Cichawy 
– 1100 m2; 1206W Grudusk – Łusakowo- 517,41 m2.

Zakończenie wszystkich prac remontowych planuje się  
w III kwartale 2017 roku. Łączny koszt bieżących remontów wy-
niesie 396 138 zł.

W 2017 roku, w ramach prac bieżącego utrzymania 
dróg, wykonano między innymi: montaż i wymianę oznako-
wania pionowego (102 szt.), uzupełnienie i wzmocnienie pobo-
czy w ilości 350 m2, remont nawierzchni żwirowych (970 m2), 
remont cząstkowy nawierzchni mieszanką „na zimno” 683 m2, 
wykonanie ścieku podchodnikowego – 4 szt., renowację  

Powiatowy Zarząd Dróg wykonuje bieżące remonty
 i naprawy dróg powiatowych 

rowów przydrożnych 850 mb, wycinkę krzaków na powierzchni 
10830 m2, koszenie poboczy.

W ramach inwestycji wieloletnich przeprowadzono 
postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawców za-
dań realizowanych w ramach Regionalnych Instrumentów 
Terytorialnych, tj.: Przebudowę drogi powiatowej na odcinku 
Ciechanów – Młock. Wykonawcą jest firma STRABAG. Wartość 
zadania części  drogowej wynosi 10 796 776 zł, a remontu mostu  
97 170 zł. Termin realizacji czerwiec 2018 roku; Przebudowa 
drogi powiatowej na odcinku Pniewo Czeruchy – granica powia-
tu (rezerwat Lekowo). Wykonawcą zadania jest Przedsiębior-
stwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowiec-
kim. Koszt inwestycji wynosi 2 072 025 zł, a termin zakończenia 
to maj 2018 roku.

Rozpoczęcie prac na tych drogach planuje się w III kwartale br.  
 Więcej str. 6

BTW
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Podpisanie umów na realizację inwestycji drogowych

Powiat ciechanowski przebuduje dwie drogi  
z udziałem środków unijnych 

Podpisanie dwóch umów dotyczących realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 odbyło się 13 czerwca 2017 r. w Staro-
stwie Powiatowym w Ciechanowie. Umowy dotyczą przebudowy dwóch dróg powiatowych: Ciecha-
nów – Młock i Pniewo – Czeruchy.

Zrealizowane zostaną inwestycje drogowe w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckie-
go na lata 2014-2020 (RPO WM)
• Poprawa mobilności komunikacyjnej Ciechanowa 

(ośrodka subregionalnego) z drogą krajową nr 7 (TEN-T) 
poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2352 W Strze-
gowo – Niedzbórz – Pniewo Czeruchy na odcinku Pniewo 
– Czeruchy – granica powiatu (rezerwat Lekowo).
W ramach projektu zostanie wykonany remont nawierzchni, 

wybudowane zjazdy, pobocza, a także uzupełnione oznakowanie 
pionowe.

Inwestycja prowadzona będzie na odcinku o długości 
2,89 km, od miejscowości Pniewo Czeruchy – skrzyżowanie  
z drogą wojewódzką nr 615 – do granicy powiatu ciechanowskie-
go z powiatem mławskim.  Jest to teren gminy Regimin.

Wartość inwestycji wyniesie 2 714 105,01zł, wnioskuje-
my o dofinansowanie 1 620 000 zł. 
• Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz 

mobilności komunikacyjnej kolejowo-drogowego węzła 
multimedialnego przy trasie TNT-T w Ciechanowie po-
przez przebudowę drogi powiatowej nr 1241W na od-
cinku Ciechanów-Młock. 
Przebudowa zostanie wykonana na przełomie 2017 i 2018 

roku. Prace obejmą wymianę konstrukcji jezdni wraz z jej po-
szerzeniem, budowę poboczy, peronów przystankowych, chod-
ników w miejscowościach: Ciechanów, Kownaty Żędowe, Go-
stomin i Młock; przebudowę zjazdów, zatok autobusowych:  
w m. Ciechanów, Niechodzin, Kownaty Żędowe, Niechodzin, Go-
stomin. Powstaną w ten sposób ciągi pieszo-rowerowe: Ciecha-
nów, Niechodzin, a także przejścia dla pieszych przejazdy przez 
jezdnię: Ciechanów, Niechodzin, Młock. W samym Młocku zo-

stanie wyremontowany most. Poza tym wykonane zostaną nowe 
oznakowania i wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu. 

Odcinek drogi o długości 9,6 km, łączy Ciechanów z węzłem 
drogowym w Młocku.

Wartość prac to 8 842 516,99 zł. Wniosek o dofinan-
sowanie opiewał na kwotę 5 219 999 zł. 

Obydwa projekty otrzymały unijne dofinansowanie w ramach 
konkursu z Działania 7.1 Infrastruktura drogowa. Nabór ogłosiła 
i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów 
Unijnych

W uroczystym podpisaniu umów wzięli udział: Adam Struzik 
–marszałek województwa mazowieckiego, Sławomir Morawski 
– starosta powiatu ciechanowskiego, Andrzej Pawłowski – wi-
cestarosta powiatu ciechanowskiego, Elżbieta Kwiatkowska – 
skarbnik powiatu ciechanowskiego. W spotkaniu uczestniczyli 
też: Krzysztof Kosiński – prezydent Ciechanowa i Halina Pasi-
kowska-Pikus – kierownik oddziału w Ciechanowie Mazowiec-
kiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 

Po uroczystym podpisaniu umów odbył się briefing praso-
wy z udziałem marszałka A. Struzika, starosty ciechanowskiego  
S. Morawskiego i dziennikarzy z mediów lokalnych i regionalnych.

Dodajmy, iż Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 mld zł 
unijnego wsparcia w ramach RPO WM na lata 2014-2020, skiero-
wanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego 
i organizacji pozarządowych. Za wydatkowanie środków odpo-
wiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 
oraz wojewódzki Urząd Pracy. Maksymalne dofinansowanie 
wynosi 80 proc. wartości projektu. Na 2017 rok zaplanowano po-
nad 40 konkursów na przeszło 1,1 mld zł. Wśród realizowanych 
zadań są opisane wyżej dwie drogi z powiatu ciechanowskiego. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Obecny stan dróg do miejscowości Pniewy-Czeruchy i Młocka



200 000 zł. Wykonawcą zadania inwestycyjnego jest firma STRA-
BAG z którą podpisano umowę z terminem realizacji realizacji  
w III kwartale br.

• przebudowy ulicy Głównej w Gąsocinie zakres prac przewidu-
je wymianę istniejącej nawierzchni i podbudowy drogi na odcinku 
300 m. Wartość zadania inwestycyjnego wynosi 253 725 zł wraz  
z dofinansowaniem Gminy Sońsk w kwocie 100 000 zł. Wykonaw-
cą inwestycji jest firma STRABAG. 

Przebudowana ulica w Gąsocinie

• przebudowa drogi powiatowej nr 1248 W Gołotczyzna – 
Zawady – Nowe Miasto. Modernizacja objęła: wyrównanie ist-
niejącej nawierzchni oraz wykonanie nowej nawierzchni z masy 
bitumicznej na odcinku 2,06 km. Wykonawcą zadania była  firma 
STRABAG. Prace zostały zakończone w czerwcu br. Wartość in-
westycji wyniósł 534 443 zł.

• W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna na 
przebudowę drogi nr 1240 W Ciechanów – Modła – Nie-
dzbórz – Drogiszka – Dalnia na odcinku ulicy Kwiatowej  
w Ciechanowie. Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzch-
ni bitumicznej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę chodnika, 
budowę ciągu pieszo-rowerowego, oświetlenia drogi. Wartość 
przygotowania dokumentacji wynosi 49 077 zł, przy dofinansowa-
niu z budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów w 50 proc.

• W końcowej fazie projektowania jest dokumentacja na 
przebudowę ostatniego odcinka ulicy Wojska Polskiego 
w Glinojecku. Projekt przewiduje poszerzenie nawierzchni do  
6 m, budowę chodników, odwodnienia drogi i ułożenie nowej 
nawierzchni. Wartość dokumentacji technicznej wynosi 9 840 zł  
i będzie  sfinansowana ze środków własnych powiatu. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Zgodnie z planem budżetowym na rok 2017 Powiatowy Zarząd 
Dróg w Ciechanowie realizuje 7 zadań inwestycyjnych w tym: pięć 
związanych z przebudową dróg i  dwa opracowania dokumentacji tech-
nicznej pod przyszłe inwestycje. Wielkość wydatków inwestycyjnych 
wyniesie 10 670 240 zł. Łączny zakres prac inwestycyjnych obejmu-
je: przebudowę 8,4 km dróg powiatowych, budowę 5 km chodników,  
1,9 km ścieżki rowerowej oraz ok. 2,5 km kanalizacji deszczowej.

Obecnie realizowane są następujące zadania na drogach powiato-
wych:
• przebudowa drogi powiatowej nr 2421 W Nasielsk – Gąso-

cin – Ciechanów na odcinku ulicy Sońskiej w Ciechanowie 
(piszemy o tym na str. 5); 

• przebudowa drogi powiatowej nr 1203 W Przywilcz – Nie-
borzyn – Dzbonie na odcinku Lipa – Dzbonie o długości 
ok. 3 km. W ramach inwestycji wykonano poszerzenie istnieją-
cej nawierzchni do szerokości 5,5 m., przebudowano zjazdy do 
sąsiadujących z drogą nieruchomości oraz przepusty poprzecz-
ne pod koroną drogi. Oczyszczono i pogłębiono rowy. Inwe-
stycja została zakończona w maju br. Wartość zadania wynosi  
1 268 632 zł i zostało finansowane w całości ze środków powiatu 
ciechanowskiego.

Wyremontowana droga powiatowa Lipa -Dzbonie 

• przebudowa mostu na rzece Sona Wschodnia w cią-
gu drogi powiatowej nr 1237 W Ciechanów – Opinogó-
ra – Długołęka – Zielona wraz z dojazdowymi odcinkami 
dróg. Prace obejmują kompleksową wymianę konstrukcji mo-
stu, nawierzchni na moście i drogach dojazdowych – o długości  
1 km. Wartość zadania inwestycyjnego szacowana jest na kwotę  
1 292 275 zł., przy współfinansowaniu z rezerwy subwencji 
ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w kwocie  
584 100 zł oraz z budżetu Gminy Opinogóra Górna w kwocie  
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Remonty i przebudowy na drogach powiatowych 
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Ulica Sońska w Ciechanowie w remoncie
Dzięki porozumieniu samorządów powiatowego i miejskiego oraz wsparciu środkami zewnętrznymi,  

ulica Sońska w Ciechanowie będzie zmodernizowana. To droga powiatowa, ale jednocześnie ważna miejska 
ulica, która wiedzie do miejskich osiedli mieszkaniowych, miejskiego kąpieliska, ogródków działkowych  
i jest główną drogą prowadzącą do gminnej miejscowości Sońsk.

Stan ulicy przed remontem i przebieg przebudowy ul. Sońskiej w Ciechanowie

Prace remontowe prowadzone są na odcinku o długości 2,047 km.  
Zakres prac obejmuje: poszerzenie jezdni do 7 m; budowę chodni-
ków po obu stronach jezdni i jednostronnej ścieżki rowerowej; od-
wodnienie drogi poprzez kanalizację deszczową o długości 2,5 km; 
renowację rowów: budowę oświetlenia ulicy; budowę parkingu  
na 27 miejsc postojowych; wykonanie nowych nasadzeń drzew i urzą-
dzenie zieleni przydrożnej; przebudowę zjazdów indywidualnych 
wraz z przepustami. 

Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec września 2017 
roku. Wykonawcą przebudowy jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  
i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.                                                               

Wartość inwestycji szacowana jest na kwotę 7 262 212 zł, przy 
współfinansowaniu z budżetu Gminy Miejskiej Ciechanów w kwocie  
2 305 473 zł oraz z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruk-
tury Drogowej na lata 2016 – 2019 w kwocie 3 mln zł. Pozostałe środki 
w kwocie 1 956 739 zł pochodzą z budżetu powiatu ciechanowskiego.

Dodajmy, iż remontem objęty jest fragment drogi powiatowej  
w granicach miasta, od ronda Solidarności do kąpieliska Krubin. Dal-
szy odcinek – od lasu krubińskiego do Sońska – został przebudowany 
przez samorząd powiatowy w latach ubiegłych, z pomocą środków 
zewnętrznych. 

Wszystkie prace nadzoruje Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie. 
Barbara Tokarska-Wójciak
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W trosce o dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Wykładowcy, którzy uczestniczyli  
w konferencji to uznane autorytety w tej 
dziedzinie. Prof. dr hab. Ewa Pisula zajmu-
jąca się głównie funkcjonowaniem osób  
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, psy-
chologiczną sytuacją rodzin dzieci z trudno-
ściami rozwojowymi, a także aktywnie dzia-
łająca na rzecz wypracowania standardów 
diagnozy i terapii zaburzeń ze spektrum 
autyzmu w Polsce. Dr Radosław Piotrowicz, 
którego zainteresowania naukowe dotyczą 
jakości życia rodzin i osób z niepełnospraw-
nością intelektualną oraz wczesna interwen-
cja, czyli, jak wspomagać rozwój małego 
dziecka. Dr Katarzyna Sedivy-Mączka to lo-
gopeda specjalizująca się w pracy z dziećmi 
z zaburzeniami słuchu, autyzmem, zespo-
łem Aspergera i z zaburzeniami komuni-
kacji językowej oraz dysleksją. Mgr Adrian 
Borowik to pedagog, trener i terapeuta, któ-
ry popularyzuje wśród rodziców oraz tera-
peutów pracujących z osobami z autyzmem 
terapie wypływające z głębokiej refleksji, 
akceptacji i wyrozumiałości dla drugiego 

człowieka. Na zakończenie konferencji 
wyemitowano film zrealizowany w fundacji 
„Być jak inni” oraz w Specjalnym Ośrodku 
Szkolno-Wychowawczym w Ciechanowie, 
przedstawiający w skrócie opracowanie dia-
gnozy oraz terapię dzieci w placówkach. 

W konferencji uczestniczyło ok. 150 na-
uczycieli, pedagogów, psychologów, a także 
rodziców dzieci, u których występują róż-
norodne zaburzenia rozwojowe. Wszyscy 
z zainteresowaniem wysłuchali wystąpień 
prelegentów. Konferencji towarzyszył pokaz 
sprzętu do terapii metodą EEG Biofeedback. 
Można było także kupić książki związane te-
matycznie z treściami konferencji (publikacje 
przeznaczone dla nauczycieli, logopedów, tera-
peutów, rodziców i dzieci) wystawione przez 
wydawnictwa HARMONIA oraz WiR.

Uczestnicy konferencji wyrażali duże za-
dowolenie zarówno z organizacji, jak i war-
tości merytorycznej konferencji. Również 
organizatorzy z dużą satysfakcją oceniają 
przedsięwzięcie jako sukces i zapowiadają 
kontunuowanie pomysłu w kolejnych latach.

19 maja 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbyła się konferencja nauko-
wa pt. „Im wcześniej tym lepiej – diagnoza i terapia małego dziecka z zaburzeniami rozwojowymi”. Tematyka 
konferencji była bliska codziennej działalności obydwu instytucji – kompleksowe wsparcie terapeutyczne 
dziecka z zaburzeniami rozwoju i jego rodziny. 

Pokaz sprzętu EEG Biofeedback podczas konfe-
rencji w Ciechanowie

Honorowym patronatem konferencję 
objęli: starosta ciechanowski Sławomir 
Morawski, rektor Akademii Pedagogiki 
Specjalnej w Warszawie prof. Stefan Michał 
Kwiatkowski oraz prezydent Ciechanowa 
Krzysztof Kosiński. 

Organizatorami konferencji byli: Funda-
cja „Być jak inni” oraz placówka zajmująca 
się kształceniem osób z niepełnospraw-
nością intelektualną – Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie.

BTW

Rekordowa liczba uczestników  
na Rajdzie Rowerowym Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych

Pod honorowym patronatem starosty ciechanowskiego Sławomira Morawskiego oraz patronatem medial-
nym Samorządowca Powiatu Ciechanowskiego odbyła się kolejna edycja wydarzenia sportowo-rekreacyjne-
go – Rajdu rowerowego, organizowanego corocznie przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych  
w Ciechanowie. To była szesnasta z kolei edycja tej sportowej i krajoznawczej imprezy. W tym roku Rajd 
został zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka.

W tym roku do uczestnictwa w rajdzie 
zgłosiła się rekordowa liczba uczestników, 
bo blisko 150 uczniów ze szkół: SP nr 7,  
SP nr 5, SP nr 4 w Ciechanowie, SP w Glino-
jecku, Gimnazjum nr 1 w Glinojecku, Gim-
nazjum w Ościsłowie, Społecznego Gimna-
zjum STO w Ciechanowie i Gimnazjum nr 4  
w Ciechanowie. Uczniowie wraz z opiekuna-
mi z opiekunami wyruszyli na trasę: Ciecha-
nów – Gąski – Rutki Marszewice – Rydzewo 
– Rutki Borki – Sulerzyż.

Oficjalne powitanie uczestników oraz 
otwarcie imprezy odbyło się na terenie Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Ciechanowie. Wszystkich powitała 
Wiesława Pogorzelska – prezes Zarządu 
Okręgowego PTSM,  Komendant PSP st. 
bryg. Arkadiusz Muszyński oraz inni zapro-
szeni goście. Uczniowie poznali zasady rajdu 
oraz usłyszeli życzenia dobrej zabawy. Miłym 
akcentem było wręczenie odznaki PTSM 
komendantowi KP PSP w Ciechanowie Ar-

kadiuszowi Muszyńskiemu, którą przekazał 
Mieczysław Walęciak – dyrektor oddziału 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Ciechanowie.

Następnie cała grupa wyruszyła w trasę. 
Peleton zabezpieczały samochody policyjne 
oraz wóz techniczny. 

Na zakończenie przejazdu, w Sulerzyżu 
odbyły się piknik i zawody sportowe. Wśród 
konkurencji znalazły się: mecz piłki nożnej, 
ringo, przeciąganie liny, bieg w parach, ro-
werowy tor przeszkód, konkurs z zakresu 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i krzy-
żówka rajdowa. Na koniec wszyscy zjedli 
wojskową grochówkę. Najlepsi otrzymali 
nagrody rzeczowe. 

Droga powrotna uczestników wiodła przez 
Gorysze i Gąski, a zakończenie wyjazdu odby-
ło się na terenie Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 
przy ul. Czarnieckiego w Ciechanowie.

Pogoda tego dnia dopisywała. Jak zauwa-
żyliśmy wśród uczestników – humory także. 
Młodzież wróciła do miejsc zamieszkania  
z niezapomnianymi wrażeniami.

BTW

Rajd wyruszył z terenu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie 
ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach 
pilotażowego programu „Aktywny samorząd”  2017   

Surowsze kary dla piratów drogowych  
od 1 czerwca 2017 roku

Ustawa Prawo o ruchu drogowym, która weszła w życie 1 czerwca, wprowadza zmiany w Kodeksie kar-
nym, Kodeksie wykroczeń, Kodeksie postępowania karnego, Kodeksie postępowania w sprawach o wykro-
czenia oraz w Prawie o ruchu drogowym. Regulacje wymierzone są w skrajnie nieodpowiedzialnych kierow-
ców, którzy powodują śmierć i zniszczenia na polskich drogach, a ich ofiarami są niejednokrotnie dzieci.

Nowe przepisy
• Pijany lub odurzony narkotykami sprawca śmiertelnego wy-

padku lub powodującego ciężkie uszkodzenia ciała pójdzie do 
więzienia na co najmniej 2 lata. Kara nie będzie mogła zostać 
zawieszona.

• Wydłużono termin przedawnienia wykroczenia (art. 45 §1 
Kodeksu wykroczeń). W przypadku wszczęcia postępowania  
w sprawie o wykroczenie jego przedawnienie nastąpi po 3 latach 
od daty popełnienia czynu.

• Kto będzie kierował samochodem, choć zabrano mu prawo 
jazdy decyzją administracyjną, narazi się nie tylko na karę do 
dwóch lat więzienia, obowiązkowo zostanie orzeczony w stosun-
ku do niego  zakaz prowadzenia pojazdów od roku do 15 lat.

• Kto złamie sądowy zakaz prowadzenia pojazdów zostanie ska-
zany na karę nawet do 5 lat więzienia. Obowiązkowo zostanie 
orzeczony w stosunku do niego przez sąd zakaz prowadzenia 
pojazdów od roku do 15 lat.

• Kierowca, który świadomie zmusi policję do pościgu i chcąc 
uciec, nie zatrzyma się pomimo sygnałów świetlnych i dźwię-
kowych ze ścigającego go radiowozu, popełni przestępstwo za-
grożone karą do 5 lat więzienia. Sąd obligatoryjnie zakaże mu 
prowadzenia pojazdów na okres od roku do 15 lat.

• Przy orzekaniu w sprawach o przestępstwa drogowe sądy będą ob-
ligatoryjnie powiadamiane o wcześniejszych ukaraniach oskarżo-
nego za wykroczenia w ruchu drogowym oraz czy zatrzymywano 
mu w przeszłości prawo jazdy. Dostaną informacje na ten temat 
(mandaty, punkty karne itp.) z centralnej ewidencji kierowców.

• W Prawie o ruchu drogowym znalazła się uszczegółowiona 
regulacja dotycząca poddawania kierujących pojazdami (lub 
innych osób, w stosunku do których zachodzi uzasadnione po-
dejrzenie, że mogły kierować pojazdem) rutynowemu badaniu  
w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub obecno-
ści środka działającego podobnie do alkoholu, np. narkotyków 
lub dopalaczy.
Zaostrzenie przepisów pomoże Policji na skuteczne ściganie 

sprawców przestępstw drogowych i wykroczeń. Tylko w 2016 roku 
nietrzeźwi kierowcy spowodowali 1686 wypadków drogowych, w któ-
rych śmierć poniosło 221 osób, a 2100 odniosło obrażenia ciała.

Na podstawie inf. Ministerstwa Sprawiedliwości i portalu policja.pl

BTW

Policjanci z KPP w Ciechanowie

W 2017 roku, w ramach pilotażowego programu „Aktywny  
samorząd” realizowane będą następujące formy wsparcia:
Moduł I:
• Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowa-

nia do posiadanego samochodu,
• Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
• Obszar B, zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego 

lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi 

nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i opro-
gramowania,

• Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicz-
nej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

• Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w któ-
rej zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy 
co najmniej na III poziomie jakości,

• Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności tech-
nicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano no-
woczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie 
jakości),

• Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez 
zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod 
opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przed-
szkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, 

niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego,  
zespołu wychowania przedszkolnego),

Moduł II 
• pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym po-

przez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, 
kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, stu-
dia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia po-
dyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe  
w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym – 
wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również 
za pośrednictwem Internetu).
Zainteresowane pomocą osoby niepełnosprawne proszone są 

do zapoznania się ze szczegółowymi „Zasadami przyznawania dofi-
nansowania w ramach programu pilotażowego  Aktywny Samorząd   
w 2017 roku w powiecie ciechanowskim”.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami będą przyjmowane do 
30 sierpnia 2017 roku, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Ciechanowie, 06-400 Ciechanów pokój nr 101, w godzi-
nach: poniedziałek od 09.00 do 17.00; wtorek-piątek od 8.00 do 16.00.

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w  Ciechanowie w linku  „Aktyw-
ny Samorząd  2017”  lub do pobrania w pokoju nr 101, w godzinach 
pracy Powiatowego Centrum.

Red.
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Już 40 raz przedstawiciele różnych 
środowisk spotkali się, aby towarzyszyć 
wręczeniu lauru ciechanowskiego. Jest 
on przyznawany przez TMZC osobom 
szczególnie zasłużonym za działalność 
na rzecz ciechanowskiej społeczności.  
Z nagrodą wiąże się tytuł Ciechanowia-
nina Roku w dziedzinie kultury. Nagrody 
im. dr. Franciszka Rajkowskiego są przy-
znawane od 36 lat.

Ks. prałat Eugeniusz Graczyk  
laureatem nagrody im. dr Franciszka Rajkowskiego

Statuetka symbolizująca nagrodę została wręczona 27 maja br. w kościele p.w. Chrystusa Miło-
siernego parafii św. Piotra Apostoła w Ciechanowie Uroczystość wręczenia nagrody księdzu prałatowi 
Eugeniuszowi Graczykowi związana była z  60-leciem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej.

Uroczystość połączona została z Jubi-
leuszem 60 – lecia Towarzystwa Miłośni-
ków Ziemi Ciechanowskiej i z tej okazji 
organizacja otrzymała przyznawany przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego 
Medal Pamiątkowy „Pro Masovia” za cało-
kształt działalności społecznej i publicznej 
na rzecz Województwa Mazowieckiego.

List gratulacyjny i kwiaty w imieniu 
swoim i samorządu powiatowego wręczył 

ks. prałatowi Eugeniuszowi Graczykowi 
i prezesowi TMZC Eugeniuszowi Sadow-
skiemu starosta ciechanowski Sławomir 
Morawski. Obecny był także członek Za-
rządu Powiatu Włodzimierz Fetliński oraz 
liczna grupa przedstawicieli różnych in-
stytucji, stowarzyszeń, placówek kultury  
i mieszkańców miasta. Laudację przedsta-
wił ks. kan. dr Ryszard Kamiński – pro-
boszcz parafii św. Stanisława BM w Mławie. 

BTW

Spotkanie z kulturą francuską  
w DPS przy ul. Kruczej w Ciechanowie

Na scenie wystąpiły zespoły aż z 22 placówek pomocy społecznej  
z całego Mazowsza. Przyczynkiem do tego był V Przegląd Kultury i Trady-
cji „Poznajemy świat  - przystanek Francja” w DPS w Krubinie.

Głównym punktem programu były 
występy artystyczne, oczywiście o tema-
tyce kojarzącej się z Francją. Na scenie 
zobaczyliśmy: Napoleona, Asterixa i Obe-
lixa, Édith Piaf, paryskich rzezimieszków 
i trzech muszkieterów. Przeglądowi to-
warzyszył konkurs kulinarny, do którego 
zgłoszono aż 10 potraw kojarzących się  
z Francją. Wystąpiły też gwiazdy – Łukasz 
Juszkiewicz z zespołem oraz Marianna Ja-
strzębowska z Makowa Mazowieckiego, 
która w mistrzowski sposób wykonała 
utwory Édith Piaf.

Gościem specjalnym Przeglądu była psycholog 
Mirosława Niewińska – Polka mieszkająca w Paryżu 
i zajmująca się pracą z osobami chorymi psychicznie. 

Przegląd odbywał się pod patronatem starosty 
ciechanowskiego Sławomira Morawskiego, który 
razem z dyrektor Jolantą Przybyłowską otworzył im-
prezę. Oprócz wielu uczestników z placówek pomo-
cy społecznej, gościem był także starosta makowski 
Zbigniew Deptuła, który towarzyszył mieszkańcom 
placówki ze swojego powiatu oraz dyrektorzy wie-
lu firm i instytucji, szefowie ciechanowskich służb  
i inspekcji.

                                                                          BTW

Impreza odbywała się w klimacie kultury francuskiej
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Słynne przeboje muzyki rozrywkowej  
zabrzmiały w Ciechanowie

II Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Urszuli Rzeczkowskiej „Cała sala śpiewa z nami” Ciecha-
nów 2017 odbył się w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechano-
wie oraz na terenie rodzinnej gminy kompozytorki – Sońsk.

Festiwal ma na celu przypomnienie 
postaci zapomnianej, ale wybitnej twór-
czyni polskiej kultury muzycznej, akor-
deonistki i kompozytorki, pochodzącej 
z ziemi ciechanowskiej – Urszuli Rzecz-
kowskiej (1934–1978). Stworzyła ona wie-
le piosenek, które stały się przebojami,  
a śpiewali je popularni wykonawcy pol-
skiej muzyki rozrywkowej.

Podczas Festiwalu odbyły się bez-
płatne warsztaty artystyczne prowadzo-
ne przez piosenkarki i jurorki – Joannę 
Rawik oraz Danutę Stankiewicz, które 
wspólnie z muzykiem Maciejem Ostro-
meckim przyznało nagrody i wyróżnie-
nia: I nagroda – Julia Zajkowska – Gim-
nazjum nr 4 w Ciechanowie, II nagroda 
– Maja Mędrek – Miejski Ośrodek Kul-

tury w  Słupsku, III nagroda Zespół „La-
-Ti-Do” – Gimnazjum nr 4 w Ciechanowie 
i wyróżnienie – Zespół „Sweet  Angels” – 
Miejski Dom Kultury w  Siedlcach.

Pierwszego festiwalowego dnia miał 
miejsce wyjazd na grób Urszuli Rzeczkow-
skiej oraz msza św. w kościele w Sońsku. 
Następnie uczestnicy integrowali się przy 
ognisku  w Muzeum Pozytywizmu w Gołot-
czyźnie, gdzie pełniła honory wójt Gminy 
Sońsk – Marzena Ślubowska. W drugim 
dniu Festiwalu odbył się Koncert Galowy 
laureatów oraz recital Danuty Stankiewicz, 
która zachwyciła wszystkich swoją kreacją 
sceniczną. Nagrody dla laureatów ufun-
dowali starosta ciechanowski, dyrektor 
PCKiSz oraz wójt Gminy Sońsk. Nagrodzo-
na pierwszym miejscem, ciechanowianka 
Julia Zajkowska, otrzymała statuetkę UR-
SZULKA 2017, zaprojektowaną w zeszłym 
roku przez artystę Jerzego Tepera.

BTW

Dzień Działacza  
Kultury i Drukarza

W Kawiarni Artystycznej 
Powiatowego Centrum Kul-
tury i Sztuki w Ciechano-
wie, w niedzielę 28 maja br. 
wszyscy pracownicy i działa-
cze kultury z PCKiSz święto-
wali Dzień Działacza Kultury 
i Drukarza. 

Na spotkanie przybyli również wi-
cestarosta Andrzej Pawłowski, poseł 
na Sejm RP Robert Kołakowski oraz 
Honorowa Obywatelka Ciechanowa 
prof. Bibiana Mossakowska. Wszyscy 
goście, na ręce dyrektor Teresy Ka-
czorowskiej złożyli podziękowania za 
twórczą pracę oraz życzenia dalszych 
sukcesów. 

Po części oficjalnej  goście obejrze-
li sztukę w trzech aktach „Moralność 
Pani Dulskiej” w wykonaniu Teatru 
„Rozmyty Kontrast” z PCKiSz, w reży-
serii Andrzeja Liszewskiego. 

Na zakończenie odbył się ban-
kiet dla wszystkich działaczy kultury, 
podczas którego toczyły się rozmowy  
o dalszych planach PCKiSz.

BTW

Nowa impreza kulturalna  
w Ciechanowie – Przegląd kultur  
z powiatu ciechanowskiego

W niedzielne parne popołudnie 4 czerwca na placu przed 
PCKiSz odbyła się impreza, która planowana była od kilku mie-
sięcy, a mianowicie I Przegląd Kultury Gmin Powiatu Ciecha-
nowskiego pod honorowym patronatem starosty ciechanowskie-
go Sławomira Morawskiego. W przeglądzie wzięły udział gminy: 
Glinojeck, Grudusk, Opinogóra Górna i Sońsk. 

Gospodarze prezentujących się gmin 
przyjechali na przegląd razem z artysta-
mi. Samorząd powiatowy reprezentował 
wicestarosta Andrzej Pawłowski.  

W czasie prawie czterogodzinnego 
przeglądu publiczność obejrzała prezen-
tację poszczególnych ośrodków kultury 
z terenu powiatu: MGOK Glinojeck (dyr. 
Wojciech Bruździński) zaprezentował 
fragmenty spektaklu „Igraszki z diabłem” 
Jana Drdy w wykonaniu Teatru amator-
skiego działającego przy MGOK w Glino-
jecku oraz Orkiestrę Dętą i trzy wokalist-
ki: Ilonę Rudnicką, Natalię Jakubowską, 
Anetę Fabiszewską; GOK Opinogóra Gór-
na (dyr. Zofia Pikus) zaprezentował Orkie-
strę Trzech Pokoleń, Zespół wokalny „Na-

dzieja”, wokalistów Kingę Miklaszewską  
i Mirosława Laskowskiego; GOK Grudusk 
(dyr. Marek Szpakut) przedstawił także 
Orkiestrę Dętą oraz Chór z Klubu Seniora 
z GOK; GOK Sońsk (dyr. Izabela Ulatow-
ska) to Chór „Sonata” z tamtejszego Klubu 
Seniora oraz Orkiestra Dęta. Nagła burza 
zmusiła organizatorów do przeniesienia 
części przeglądu do Kawiarni Artystycz-
nej, co pozwoliło na delektowanie się wy-
stępami do późnego wieczora.

Dyrektor PCKiSz i dyrektorzy gmin-
nych domów kultury postanowili  postano-
wili kolejne edycje Przeglądu zorganizo-
wać w poszczególnych gminach powiatu.

Red.

Fotorelacje z imprez prezentujemy na str. 12.
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