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Umowa na transport publiczny  
w powiecie ciechanowskim podpisana!

Umowę ze strony samorządu 
podpisali: starosta ciechanowski 
Sławomir Morawski i wicestaro-
sta Andrzej Pawłowski, a ze stro-
ny firmy jej współwłaścicielka Mo-
nika Sosnowska. 

Umowa na przewóz osób do-
tyczy okresu od 1 lipca 2018 do 

Umowę podpisali: starosta S. Morawski, wicestarosta A. Pawłowski i M. Sosnowska

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego podpisał 19 czerwca br. umowę z firmą „Sanimax 
– Transport S.C” Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska z siedzibą w Warszawie, która 
zapewni od 1 lipca 2018 roku transport zbiorowy na terenie powiatu ciechanowskiego. 

30 czerwca 2019 r. Zapewniony 
zostanie dojazd na 9 trasach, wię-
cej niż samorząd zakładał w zapro-
szeniu do składania ofert. Zgodnie  
z umową, powiat ciechanowski nie 
dokłada do organizacji przejazdów 
żadnych środków.  

Na zaproszenie do składania 

ofert ogłoszone przez powiat cie-
chanowski odpowiedziały 3 firmy:  
z Warszawy, Płońska i Raciąża. Naj-
korzystniejsze warunki przedstawi-
ła firma „Sanimax – Transport S.C”  
Janusz Sosnowski i Monika Sosnow-
ska z Warszawy.  

Barbara Tokarska-Wójciak
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5 czerwca – Podczas akcji honorowego oddawania krwi  
w Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie zebrano ponad 

15 litrów krwi. Zgłosiło się bli-
sko 50 osób, krew oddały 34. 
Trafiła ona do Regionalnego 
Centrum Krwiodawstwa. Szcze-
gólnie w okresie wakacyjnym 
krew jest bardzo potrzebna. 
Często przeznaczona jest do ra-
towania życia ofiar wypadków 
drogowych. Kolejna zbiórka 
krwi już we wrześniu.

8 czerwca – Setki ciechanowian wzięły udział w imprezie 
plenerowej ph: „Wrzuć na luz”. Już po raz ósmy ulicą Warszaw-
ską przeszedł barwny i głośny korowód rycerzy, par królew-
skich,  książąt, paziów, giermków, dam dworu, czyli postaci 
związanych z dworek królewskim.  Ten  motyw przewodził wy-
darzeniu. Kulminacyjnym momentem imprezy było odsłonięcie 
rzeźby pierwszego ciechanowskiego rycerzyka, autorstwa arty-
sty plastyka Marka Zalewskiego, którego można zobaczyć pod 
Zamkiem Książąt Mazowieckich.  

9 czerwca – Około 350 osób wzięło udział w VI Marszu dla 
Życia i Rodziny w Ciechanowie. W tym roku spotkaniu przyświe-
cało hasło „Polska Rodziną Silna”. Jego organizatorem były 
organizacje katolickie w diecezji płockiej. Rodzinną inicjatywę  
w Ciechanowie rozpoczęto mszą św. w kościele farnym. Po niej 
Marsz przeszedł ulicami miasta. Uczestnicy nieśli flagi naro-
dowe i papieskie oraz logo marszu. Całość poprzedziła akcja 
ewangelizacyjną „Strefa Chwały”, która była inicjowana przez 
wydział ds. nowej ewangelizacji Kurii Diecezjalnej Płockiej.

 22 czerwca – Pociąg „Słoneczny” pojedzie na Wybrzeże 
po raz czternasty! „Słoneczny’ tradycyjnie już w ostatni week-
end czerwca rusza na szlak Warszawa Zachodnia - Ustka. Ceny 
biletów pozostają takie, jak przed rokiem. Za przejazd na trasie 
Warszawa Zachodnia - Ustka zapłacimy 60 zł, studenci zapłacą  
29,40 zł. Do Trójmiasta bilet normalny kosztuje - 45 zł, a studenc-
ki 22,05 zł. Start „Słonecznego” ze stacji Warszawa Zachodnia 
zaplanowany jest o godz. 6.29. Do Gdańska „Słoneczny” dotrze 
o godz. 9.41 i pojedzie w dalszą podróż do Ustki, gdzie dotrze na 
godz. 12.08. Podróż „Słonecznym” z Warszawy Wschodniej do 
Gdańska trwa zaledwie 3 h, a do Ustki 5 h 26 min. Z powrotem 
„Słoneczny” wyjedzie z Ustki o godz. 12.42, w Gdańsku będzie 
o godz. 15.03, a do Warszawy Zachodniej dojedzie o godz. 18.25. 
Pociąg będzie kursować codziennie, a w podróż nim można dar-
mowo zabrać czworonoga lub rower.                                

BTW

25 maja – Mazowiecka Policja rozpoczęła nadawanie  
w ogólnopolskiej aplikacji BLISKO. Komunikaty o utrudnie-
niach na drogach krajowych i wojewódzkich, informacje o pla-
nowanych objazdach, czy prowadzonych poszukiwaniach za 
osobami zaginionymi - te wszystkie informacje mazowiecka Po-
licja będzie przekazywać mieszkańcom naszego województwa 
dzięki aplikacji. Wystarczy ją bezpłatnie zainstalować, aby przed 
wyruszeniem w podróż mieć bieżące informacje z całego Ma-
zowsza. Można ją pobrać z oficjalnych sklepów dystrybucyjnych 
Google Play (android) lub AppStore (iOS) oraz Windows Sto-
re (windows phone). Po zainstalowaniu aplikacji należy wpisać 
swoją miejscowość. Wówczas wyświetli się aktualna lista nadaw-
ców, którzy informują na danym obszarze. W naszym przypadku 
należy zaznaczyć Komendę Wojewódzką Policji zs. w Radomiu. 

26 maja – Na Placu Jana Pawła II w Ciechanowie odbyła 
się zbiórka krwi. Tego dnia na honorowych krwiodawców cze-
kały dwa krwiobusy, gdzie można było podzielić się życiodaj-
nym lekiem. Akcja odbyła się pod hasłem ”W kropli krwi siła 
tkwi” i propagowała idee transplantacji w ramach kampanii 
„Twoje TAK ma znaczenie”. 5. Mazowiecka Brygada Obrony 
Terytorialnej, wspólnie z klubami motocyklowymi Steel Roses 
M.C Poland i Ole Karter FG Ciechanów, Polskim Czerwonym 
Krzyżem oddział Ciechanów oraz Specjalistycznym Szpitalem 
Wojewódzkim, zorganizowała po raz pierwszy tak wielką akcję, 
mająca na celu ratowanie zdrowia i życia mieszkańców nasze-
go kraju. Zebrano ok 42 l. krwi. Akcja została przeprowadzona  
w ramach projektu „KRWIOoBIEG Terytorialsa”, który zakłada 
zwiększenie liczby honorowych dawców krwi o 2 000 każdego 
roku, co pozwoliłoby zasilić system krwiodawstwa i krwiolecz-
nictwa dodatkowym 1 000 litrów krwi rocznie.

28 maja – Zakład Pomocy Doraźnej Szpitala Wojewódzkie-
go w Ciechanowie otrzymał nową karetkę. Ambulans wyposażo-
ny jest w najnowocześniejszy sprzęt do ratowania zdrowia i życia 
mieszkańców naszego regionu. Będzie przede wszystkim obsłu-
giwał transport medyczny pacjentów z ciechanowskiego szpitala 
do ośrodków medycznych o wyższej referencyjności, ale też bę-

dzie stanowił samochód 
rezerwowy floty trzech 
karetek funkcjonujących 
w ramach Zespołów Ra-
townictwa Medycznego. 
Pojazd kosztował ok.  
470 tysięcy złotych i zo-
stał kupiony ze środków 
własnych ciechanow-
skiego szpitala. 

  
29 maja – Na remonty 16 strażnic OSP w subregionie 

ciechanowskim samorząd województwa mazowieckiego prze-
znaczył ponad 350 tys. zł.  Remontem objętych zostanie 16 
projektów, m.in. z powiatu ciechanowskiego: Ościsłowo - gmi-
na Glinojeck - remont posadzki oraz kanału garażu strażnicy  -  
14 000 zł; Sosnowo - gmina Opinogóra Górna - remont wrót ga-
rażowych oraz elewacji strażnicy - 23 742 zł; Przywilcz  - gmina 
Grudusk - remont dachu strażnicy - 23 742 zł. Na Mazowszu jest 
blisko dwa tysiące jednostek OSP, w których aktywnie działa 
blisko 75 tys. strażaków. 

Wydarzyło się:

Nowa karetka dla ciechanowskiego  
szpitala. Foto:  CiechanoInaczej.pl

Pociąg cieszy się dużym powodzeniem i można nim dojechać  
z Ciechanowa na Wybrzeże

Akcja oddawania krwi pozwala 
na zbiórkę bezcennego leku oraz 
na podjęcie decyzji o zostaniu ho-
norowym krwiodawcą. Foto: KPP 
Ciechanów
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Rozpatrzone sprawozdania dotyczyły: 
• Realizacji Programu współpracy samorządu powiatowego  

z organizacjami pozarządowymi;
• Analizy działań ratowniczych oraz gotowości jednostek stra-

ży pożarnych na terenie powiatu ciechanowskiego w roku 
2017 opracowanej przez Komendanta Powiatowego Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie (informację przed-
stawił Komendant Powiatowy PSP starszy brygadier Arka-
diusz Muszyński);

• Realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej oraz stanu bezpie-
czeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu cie-
chanowskiego w roku 2017 (przedstawił Powiatowy Lekarz 
Weterynarii Mariusz Dobosz).
Przyjęte przez radnych uchwały objęły: 

• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciecha-
nowskiego,

• zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 
2018 rok (uchwały zostały przyjęte przez radnych jedno-
myślnie).
Pozostałe punkty obrad:

• Stwierdzenie prawomocności i otwarcie XXXII sesji Rady  
Powiatu V kadencji.

• Przedstawienie porządku obrad.
• Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.
• Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu  

w okresie między sesjami.
• Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organi-

zacji pozarządowych oraz innych zaproszonych gości.
Interpelacje i zapytania dotyczyły:
Pomocy w utrzymaniu porządku wokół kościoła farnego)  

i ołtarza polowego w Ciechanowie, które w ostatnim czasie stały 
się miejscem libacji alkoholowych organizowanych przez nie-
trzeźwych mężczyzn (radna Ewa Gładysz); nieczynnych wind 
na dworcu PKP w Ciechanowie oraz braku oznakowania pozio-
mego na wielu ulicach w mieście (radny Stanisław Kęsik). Zgło-
szone problemy zostaną przekazane do właściwych podmiotów.

 Obradowali radni powiatu ciechanowskiego
Była to trzydziesta druga sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego V kadencji. Radni rozpatrzyli trzy 

sprawozdania z pracy służb, inspekcji i programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz 
przyjęli 2 uchwały. Sesja odbyła się 28 maja 2018 roku w sali konferencyjnej budynku Starostwa 
Powiatowego przy ul. 17 Stycznia 7 w Ciechanowie. 

Informację nt. pracy inspekcji weterynaryjnej przedstawił Mariusz Dobosz

Ponadto radni powiatu podjęli stanowisko w sprawie poparcia 
działań dotyczących rozwoju Portu Lotniczego Warszawa/Modlin.

BTW
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Przebudowy i remonty dróg powiatowych  
w 2018 roku
• Przebudowa drogi powiatowej nr 1216W Pniewo-Czeruchy-

-Lekowo na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką  
nr 615 do wiaduktu kolejowego.
Zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni do 6 m na odcinku o długo-

ści 0,401 km, budowę chodnika o łącznej długości 0,63 km, przebudowę 
zjazdów indywidualnych. Planowany termin zakończenia inwestycji to 
31 sierpnia 2018 roku. Wykonawcą przebudowy jest KONSORCJUM 
Lider: „KAMIBUD” M. Warzyński, Partner: Z.U.H. „KOPTRANS”  
W. Piętka, z siedzibą  w Ciechanowie. Wykonawcy robót przekazano 
teren budowy.  Wartość inwestycji wynosi 468 tys. zł. Jest współfinanso-
wana z budżetu gminy Regimin w kwocie  238 tys. zł,  pozostałe środki 
- 230 tys. zł pochodzą z budżetu powiatu.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1231W Glinojeck 
– Żeleźnia – Krusz na odcinku ul. Wojska Polskiego  
w Glinojecku
Zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni do 6 m, na odcinku o dłu-

gości 0,286 km oraz przebudowę zjazdów indywidualnych. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to 14 września 2018 roku. Inwestycja jest  
w trakcie zakończenia procedury przetargowej. Jej wartość wynosi  
400 tys. zł, przy współfinansowaniu z budżetu miasta i gminy Glinojeck 
w kwocie 200 tys. zł. Pozostałe środki -  200 tys. zł pochodzą z budżetu 
powiatu.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 3036W Sochocin – Konra-
dowo – Malużyn, w miejscowości Malużyn.
Zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni do 6 m na odcinku o dłu-

gości 0,986 km, budowę jednostronnego chodnika o długości 0,77 km, 
przebudowę zjazdów indywidualnych, odwodnienie drogi. Planowany 
termin zakończenia inwestycji to  wrzesień 2018 roku. Wykonawcą 
przebudowy jest firma „Bliźniaczek” Marzanna Kucińska z siedzibą  
w Cichawach. Wartość inwestycji wynosi 700 tys. zł, przy współfinanso-
waniu z budżetu miasta i gminy Glinojeck w kwocie 350 tys. zł. Pozosta-
łe środki - 350 tys. zł pochodzą z budżetu powiatu.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-
-Ciechanów na odcinku Komory Dąbrowne - Sońsk o długo-
ści 990 m – etap I
Zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni do 6 m oraz przebudowę 

zjazdów wraz z przepustami. Planowany termin zakończenia inwesty-
cji to koniec lipca 2018 roku. Wykonawcą przebudowy jest firma Z.U-
.H. „KOPTRANS” z siedzibą w Ciechanowie. Wartość I etapu wynosi  
484 336,41 zł.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-
-Ciechanów na odcinku Komory Dąbrowne - Sońsk o długo-
ści 430 m – etap II
Zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni do 6 m, przebudowę zjaz-

dów wraz z przepustami. Planowany termin zakończenia inwestycji to 
październik 2018 roku. Szacowana wartość inwestycji dwóch etapów 
wynosi 750 tys. zł, przy współfinansowaniu z budżetu gminy Sońsk  
w kwocie 300 tys. zł, FOGR 165 tys. zł. Pozostałe środki - 285 tys. zł 
pochodzą z budżetu powiatu.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 1212W Wróblewo–Pajewo–
Gołymin Ośrodek na odcinku o długości 0,288 km 
Zakres prac obejmuje poszerzenie jezdni do 5,5 m,  przebudowę 

zjazdów wraz z przepustami. Planowany termin zakończenia inwesty-
cji to koniec września 2018 roku. Wykonawcą przebudowy jest firma 
„Bliźniaczek” Marzanna Kucińska z siedzibą w Cichawach. Wartość 

inwestycji wynosi 300 tys. zł, przy współfinansowaniu z budżetu gmi-
ny Gołymin Ośrodek w kwocie 100 tys. zł. Pozostałe środki w kwocie  
200 tys. zł pochodzą z budżetu powiatu.

• Przebudowa drogi powiatowej nr 2351W Unikowo – Modła 
– Sulerzyż na odcinku Rydzewo – Sulerzyż o nawierzchni żwi-
rowej o długości 990 m – etap I
Zakres prac obejmuje wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni 

wraz z nawierzchnią bitumiczną o szerokości 5,5 m, przebudowę istnie-
jących zjazdów, oczyszczenie istniejących rowów przydrożnych, wyko-
nanie poboczy z kruszywa naturalnego. Planowany termin zakończenia 
inwestycji to koniec lipca 2018 roku. Wykonawcą przebudowy jest firma 
PRDI S.A. z siedzibą w Mławie. Wartość inwestycji wynosi 590 tys. zł, 
przy współfinansowaniu z budżetu gminy wiejskiej Ciechanów w kwocie 
240 tys. zł. Pozostałe środki - 350 tys. zł pochodzą z budżetu powiatu.

• Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dro-
gi powiatowej nr 1241W Ciechanów-Młock-Wola Młocka-Lu-
szewo przejście przez m. Wola Młocka
Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej,  

odwodnienie drogi, budowę chodnika i zjazdów indywidualnych wraz 
z przepustami. Wykonawcą dokumentacji technicznej jest firma Usługi 
Projektowe Andrzej Dusiński z siedzibą w Mławie. Wartość przygoto-
wania dokumentacji wynosi 40 tys. zł, przy dofinansowaniu z budże-
tu miasta i gminy Glinojeck w wysokości 20 tys. zł, pozostałe środki  
w kwocie 20 tys. zł pochodzą z budżetu powiatu.

• Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych oraz mobil-
ności komunikacyjnej kolejowo – drogowego węzła multimo-
dalnego przy trasie TEN-T w Ciechanowie poprzez przebudo-
wę drogi powiatowej na odcinku Ciechanów – Młock.
Wykonawcą jest firma STRABAG. Szacowana wartość zadania 

wynosi 11 102 282 zł, przy dofinansowaniu ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w kwocie  
5 199 810,93 zł. Pozostałe środki w kwocie 5 860 149,61 zł pochodzą   
z budżetu powiatu. Termin realizacji to czerwiec 2018 roku.

Zakres przebudowy obejmował:
• wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 6 m na odcinku o długości 

9,6 km, przebudowę skrzyżowań i zjazdów,
• przebudowę zatok autobusowych w mieście Ciechanów, Kowna-

tach-Żędowych oraz w Gostominie,
• budowę chodników o łącznej długości około 2,6 km w mieście 

Ciechanów, Kownatach-Żędowych, Gostominie oraz Młocku, 
budowę ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej o długości 
1,4 km w mieście Ciechanów i Niechodzinie,

• poprawę odwodnienia poprzez korektę i udrożnienie rowów 
przydrożnych, przebudowę przepustów, a także budowę kanali-
zacji deszczowej o dł. 800 mb i kanalizację ściekową,  

• budowę peronów przystankowych,
• remont mostu w Młocku.

INNE REMONTY
W ramach rozszerzonego zakresu remontów przygotowano nastę-

pujące prace na drogach powiatowych:
• 1212W Wróblewo-Pajewo-Gołymin-Ośrodek – odc. 600 m
• 1220W Grabówiec-Ojrzeń – odc. 450 m

oraz remont mostu w Zakrzewie w ciągu drogi powiatowej  
nr 2319W Przywilcz – Zakrzewo – Żmijewo Kuce. Zakończenie  prac 
remontowych planuje się w III kwartale 2018 roku. Łączny koszt re-
montów wyniesie 252 660,50  zł.

Barbara Tokarska-Wójciak
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Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  
i Mostów z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Koszt inwestycji 
wyniósł 2 112 058,00 zł. Dofinansowanie ze środków Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
wyniosło - 1 239 541,50 zł. Pozostałe środki - 858 410,71 zł pocho-
dziły z budżetu powiatu.

Droga została oddana do użytku w maju 2018 roku i cieszy 
mieszkańców. 

Droga Pniewo-Czeruchy już po modernizacji
Zakończyła się przebudowa dogi powiatowej w kierunku Strzegowa. Modernizacja na odcinku  

o długości 2,9 km poprawiła mobilność komunikacyjną Ciechanowa (ośrodka subregionalnego)  
z drogą krajową nr 7. Remont objął trasę aż do granicy powiatu (rezerwat Lekowo).

Przebudowana droga w kierunku Strzegowa

W ramach prac wykonano:
• wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 5,5 m;
• przebudowę  zjazdów wraz z przepustami;
• uporządkowanie zieleni przydrożnej;
• wprowadzenie nowej organizacji ruchu, wraz z oznakowa-

niem pionowym, poziomym oraz urządzeniami bezpieczeń-
stwa ruchu.

Barbara Tokarska-Wójciak

2 112 058 zł 
– tyle kosztowała przebudowa 

drogi Pniewo-Czeruchy
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Przebudowy i remonty dróg powiatowych w 2018 roku
Ulica Kwiatowa w Ciechanowie

Droga podczas remontu będzie przejezdna dla aut osobowych. Dla samochodów 
ciężarowych wprowadzono zakaz przejazdu

Droga będzie miała pobocza i chodnik

Asfalt w ulicy został już zdjęty

Prace w ulicy Kwiatowej prowadzone są intensywnie

Wartość inwestycji wynosi 3 477 577 zł. Jest realizowana przy 
wsparciu środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 w kwocie 1 597 658 zł., 
z budżetu samorządu miasta  Ciechanów, który przekazał na ten 
cel 798 829 zł, a 1 081 090 zł pochodzi z budżetu powiatu ciecha-
nowskiego.

To fragment drogi powiatowej nr 1240W Ciecha-
nów - Modła - Niedzbórz - Drogiszka - Dalnia. Prze-
budowa objęła odcinek o długości 0,67 km.

Prace, które już się rozpoczęły obejmują:
• poszerzenie jezdni do 6 m;
• budowę 708 metrów chodnika i 652 metrów dwukierunkowej 

ścieżki rowerowej;
• odwodnienie drogi poprzez kanalizację deszczową o długości 655 m, 
• renowację rowów;
• budowę oświetlenia ulicy;
• przebudowę zjazdów na posesje. 

Wykonawcą rozbudowy jest firma Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wo-Inżynieryjnych PRDI S.A., z siedzibą w Mławie. 

Planowany termin zakończenia inwestycji to 17 września 2018 r.

Zakaz wjazdu samochodów ciężarowych 
w ulicę Kwiatową w Ciechanowie

Czternastego czerwca 20018 r. została wprowadzona czasowa  
organizacja ruchu drogowego. Polega na zakazie wjazdu pojazdów  
o całkowitej masie powyżej 3,5 t w ulicę Kwiatową w Ciechanowie. 
Został wyznaczony objazd przez pętlę miejską, ulicę Leśną do miej-
scowości Rutki Marszewice i dalej do Gorysz. W związku z utrudnie-
niami związanymi z pracami drogowymi prosimy o wyrozumiałość,  
a kierowców samochodów osobowych prosimy - w miarę możliwości   
- o ograniczenie korzystania z ulicy Kwiatowej.

3 477 577 zł 
– tyle kosztować będzie 

przebudowa drogi powiatowej – 
ulicy Kwiatowej w Ciechanowie
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Droga do Opinogóry przez Kąty 

„

„
11,5 mln zł –

 tyle kosztowała będzie 
przebudowa drogi powiatowej  

do Opinogóry

Przebudowa drogi 
powiatowej staje się 
faktem. Na placu 
budowy pracuje już 
wykonawca robót

Most na rzeczce 
Sonie jest zamknięty, 
ale można do niego 
dojechać z obu stron

Dla rowerzystów  
i pieszych przejście  

z pobliżu mostu wyko-
nawca zapewnił przez 

budowę kładki  
przez rzeczkę

Obecna nawierzch-
nia drogi jest bardzo 
zniszczona, a jezdnia 

bardzo wąska 

Koszt tej inwestycji to 11,5 mln zł. Pozyskane dofinansowanie  
i wkład województwa mazowieckiego – w ramach „Mazowieckiego 
instrumentu wsparcia dróg lokalnych o istotnym zaznaczeniu dla 
rozwoju społeczno-gospodarczego regionu” – wynosi 4,2 mln zł. 
Powiat ciechanowski przeznaczył na ten cel 4,450 mln zł, samo-
rząd miasta Ciechanowa wesprze inwestycję kwotą 2,2 mln zł,  
a gmina Opinogóra Górna 700 tys. zł. 

- Droga Ciechanów-Opinogóra jest dla nas bardzo ważną trasą. 
Konieczność jej przebudowy była podnoszona od wielu lat. Stanowi 
doskonały łącznik Ciechanowa z Opinogórą. Mogliśmy przystąpić 
do tego zadania dzięki współpracy trzech samorządów i przy 
wsparciu czwartego – wojewódzkiego. Bardzo się cieszymy,  
że powiat ciechanowski mógł skorzystać z dofinansowania  
w kwocie 4,2 mln i jest to maksymalna kwota, jaką mogliśmy  
otrzymać ze środków wojewódzkich. To pokazuje, że w ważnych 
sprawach jesteśmy w stanie się porozumieć, żeby zrobić coś  
wielkiego dla naszych mieszkańców – powiedział podczas  
podpisania umowy o współpracy samorządów w realizacji  
inwestycji starosta ciechanowski Sławomir Morawski.

Rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej Cie-
chanów-Opinogóra przez Kąty. Firma wykonująca re-
mont. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych 
OSTRADA z Ostrołęki najpierw przebuduje most  
w pobliżu miejscowości Kąty. Droga w tym rejonie 
będzie nieprzejezdna przez blisko 3 miesiące. Jed-
nak dojazd do mostu z każdej strony jest możliwy.

Przygotowano także przejście dla pieszych i rowerzystów. Jest to 
drewniany mostek przez rzeczkę i schody do niego prowadzące. 

Modernizacja 6,5 km odcinka drogi do Opinogóry obejmie:
• wzmocnienie i poszerzenie jezdni do 6 metrów;
• przebudowę mostu na rzece Sona w m. Kąty i 11 przepustów;
• budowę ścieżki rowerowej o długości 6,4 km;
• w miejscach z zabudową jednorodzinną budowę chodników;
• odwodnienie ul. Kąckiej w Ciechanowie i budowę kanalizacji desz-

czowej (706 mb);
• przebudowę 12 skrzyżowań;
• powstanie 110 zjazdów do nieruchomości;
• uporządkowanie zieleni przydrożnej i nowe nasadzenia;
• wprowadzenie nowej organizacji ruchu, oznakowanie pionowe, 

poziome oraz instalację urządzeń ruchu drogowego.
Przebudowa drogi zakończy się w czerwcu 2019 r. W 2018 roku 

położona zostanie pierwsza warstwa nawierzchni bitumicznej, tzw. 
wyrównawczo-wiążąca. Położenie warstwy ścieralnej i wykonanie po-
zostałych robót przewidziane jest w pierwszej połowie przyszłego roku 
– wyjaśnia kierownik Powiatowego Zarządu Dróg Józef Borkowski.

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

Barbara Tokarska-Wójciak
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Gmina Glinojeck
Jubileusz XXV-lecia 
miasta Glinojeck

Świętowanie trwało przez cały 
dzień. Złożyło się na nie: bieg uliczny 
o puchar burmistrza miasta, zawody 
nordic walking, turniej szachowy 
sołectw, pokaz trio motocyklowego, 
lokalne prezentacje artystyczne, kon-
kurs wianków, koncert Kapeli wujka 
Idziego, wręczenie nagród sołec-
kich, koncert gwiazd – Czerwonych 
Gitar i M.I.G oraz dyskoteka dla 
wszystkich. 

BTW.

Z życia gmin powiatu ciechanowskiego

Gmina Sońsk 
Gmina ma herb

Gmina Opinogóra Górna
Jubileusz 40-lecia obchodził Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze

Uroczystą sesją Rady Gminy Sońsk, 16 czerw-
ca 2018 r., podczas której radni przyjęli uchwałę  
w sprawie ustanowienia herbu, flagi, flagi stoli-
kowej, banneru, sztandaru i pieczęci gminy roz-
poczęła się uroczystość związana z tym wydarze-
niem. Po sesji, w kościele parafialnym w Sońsku 
odprawiona została msza św. Po niej, na placu 
przed Szkołą Podstawową, w programie artystycz-
nym wystąpiły dzieci z placówek oświatowych  
z terenu gminy. Na koniec odbył się piknik spor-
towo-muzyczny dla mieszkańców.

Red.

Z tej okazji 24 czerwca br., na boisku sportowym,  odbył się 
piknik jubileuszowy. Po części oficjalnej, podczas której wy-
głoszono przemówienia i złożono gratulacje, wystąpiły zespoły 
(„Nadzieja”, „Melodia”), soliści (Weronika Pniewska, Wiktoria 
Pniewska, Kinga Miklaszewska, Milena Wójt), Gminna Or-
kiestra Dęta Trzech Pokoleń oraz grupa teatralna „Fantazja”, 
działający przy GOK. Gościem pikniku był zespół „Diadem”. 
Obchodom towarzyszyło wiele innych atrakcji: wesołe miastecz-
ko, zabawy i konkursy prowadzone przez animatorów, stoiska 

gmin zostały oznaczone tablicami informacyjnymi z napisem  
„Obszar Ochronny zagrożony wystąpieniem afrykańskiego po-
moru świń”. Red.

Gmina Ojrzeń, gmina Sońsk
Oznakowanie obszaru ochronnego gminy w odniesieniu  
do afrykańskiego pomory świń

Na ten dzień przygotowano dla mieszkańców całej gminy wiele atrakcji, m.in. turniej sołectw

Herb prezentowany był podczas mszy św.  
w miejscowym kościele

gastronomiczne, kramy twórców i rękodzielników związanych 
z tradycją i obyczajem, zabawa taneczna  przy muzyce zespołu 
„Ramp”. 

Jubileusz gminnego ośrodka kultury, to także jubileusz pra-
cy zawodowej dyrektorki GOK Zofii Pikus, która kieruje tą pla-
cówką od 40 lat. Pani dyrektor i wszystkim pracownikom oraz 
artystom związanym z gminną kulturą składamy serdeczne ży-
czenia dalszych lat pracy na rzecz lokalnej społeczności.

BTW

W maju br., gminy Sońsk i Ojrzeń z terenu powiatu cie-
chanowskiego zostały włączone do obszaru ochronnego w od-
niesieniu do afrykańskiego pomoru świń. Granice terenów 
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„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie, możesz mieć na nie wpływ” 
Debata ewaluacyjna dotycząca bezpieczeństwa  
na terenie powiatu ciechanowskiego 

Spotkanie z mieszkańcami odbyło się 25 maja br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej  
w Ciechanowie. Debatę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Ciechanowie – insp. Grzegorz  
Grabowski, który przedstawił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu ciechanowskiego z uwzględnieniem 
przestępczości ogólnej, kryminalnej oraz w 7 najbardziej uciążliwych społecznie kategoriach. Komendant 
omówił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przedstawił strukturę  jednostki zaznaczając rolę dziel-
nicowego w funkcjonowaniu policji. 

Każdy z uczestników miał możliwość zgłoszenia własnych spostrzeżeń, 
uwag czy wniosków dotyczących bezpieczeństwa

Na koniec prezentacji Komendant Powiatowy Policji w Cie-
chanowie przypomniał o trwającej rekrutacji do służby w Policji 
oraz poinformował o terminach przyjęć w 2018 r. Obecną mło-
dzież zachęcił do spróbowania swoich sił w procesie rekrutacji.

Podczas debaty omówione zostało narzędzie teleinforma-
tyczne – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, dzięki któ-
remu każdy z nas może mieć wpływ na swoje bezpieczeństwo. 
Oficer prasowy KPP Jolanta Bym przypomniała krok po kroku 
jak korzystać oraz jakie możliwości posiada platforma wymiany 
informacji KMZB.

Następnie uczestnicy spotkania mieli możliwość zgłoszenia 
własnych spostrzeżeń, uwag czy też wniosków dotyczących bez-
pieczeństwa. Dotyczyły one głównie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Po spotkaniu sformułowano konkretne wnioski, 
które będą realizowane przez funkcjonariuszy.

Na spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa obecni byli: sta-
rosta ciechanowski Sławomir Morawski oraz wicestarosta An-
drzej Pawłowski, posłowie na Sejm RP  Anna Cicholska i Ro-
bert Kołakowski, zastępca prezydenta miasta Ciechanów Anna  

Moduły programu, które będą realizowane  
w 2018 roku:
1) Moduł I – likwidacja barier utrudniających ak-
tywizację społeczną i zawodową:
a) Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadane-
go samochodu,
Adresaci programu – osoba niepełnosprawna w wieku do 18 lat lub wiek 
aktywności zawodowej lub zatrudniona, która posiada znaczny lub umiar-
kowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawno-
ści oraz dysfunkcję narządu ruchu.
- Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B,
Adresaci programu – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawo-
dowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnospraw-
ności oraz dysfunkcję narządu ruchu.

b) Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie   
     informacyjnym:

- Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elemen-
tów oraz oprogramowania,
- Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego  
w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Adresaci programu – osoba niepełnosprawna w wieku do 18 lat lub wiek 
aktywności zawodowej lub zatrudniona, która posiada znaczny stopień 
niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz dysfunk-
cję obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

c) Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
-  Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego 
wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
Adresaci programu – osoba niepełnosprawna posiadająca znaczny sto-
pień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, będąca 
użytkownikiem wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Żebrowska. W debacie uczestniczyli mieszkańcy pow. cie-
chanowskiego, przedstawiciele władz samorządowych, radni, 
przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, służb, inspekcji, insty-
tucji, szkół, seniorzy oraz młodzież.

 BTW

Powiatowe Centrum  Pomocy Rodzinie  w Ciechanowie  zaprasza  niepełnosprawnych  mieszkańców  powiatu
Osoby niepełnosprawne mogą składać wnioski  

na dofinansowanie w  ramach  programu „Aktywny samorząd” 
- Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano 
nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III pozio-
mie jakości,
- Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej pro-
tezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania technicz-
ne, (co najmniej na III poziomie jakości),
Adresaci programu – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności za-
wodowej lub zatrudniona, posiadająca orzeczenie o zaliczeniu do stopnia 
niepełnosprawności, z potwierdzoną opinią eksperta PFRON stabilno-
ścią procesu chorobowego oraz rokowania uzyskania zdolności do pracy  
w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

d) Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapew 
      nienie opieki dla  osoby zależnej.

Adresaci programu – osoba niepełnosprawna w wieku aktywności zawo-
dowej, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnospraw-
ności, jest aktywna zawodowo i pełni rolę opiekuna prawnego dziecka.
2) Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
Adresaci programu – znaczny lub umiarkowany stopień niepełnospraw-
ności, nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub 
przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckim.
Zasady przyznawania dofinansowania w ramach programu, druki wnio-

sków i załączników  można znaleźć na stronie internetowej powiatowego 
centrum www.pcpr_ciechanow.pl w zakładce: aktywny samorząd. Druki 
wniosków wraz z załącznikami można otrzymać  również w siedzibie Powia-
towe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7 p. 101.  
Informacje dotyczące programu są udzielane również telefonicznie pod nu-
merami: 23 672 52 16  lub 23 672 46 24. 
Zachęcamy osoby  zainteresowane programem do zapoznania się z progra-
mem  i procedurami  programu  pod adresem: www.pfron.org.pl.  
Wnioski w ramach: Modułu I będą przyjmowane do 30 sierpnia  2018 roku,
 Modułu II będą przyjmowane do 10 października 2018 roku.

PCPR w Ciechanowie.
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Ciechanowskie „Białe Kruki” nagrodzone i wyróżnione 
Mazowiecki  Finał konkursu „Wydajemy własną książkę”  
z udziałem uczniów z powiatu ciechanowskiego 

W Warszawie, w Zamku Królewskim, 29 maja br. odbył się finał jubileuszowej XXV wojewódzkiej edycji 
konkursu „Wydajemy własną książkę”. W gronie nagrodzonych autorów książek znaleźli się uczniowie  
z powiatu ciechanowskiego. 

Nagrodę w kategorii literackiej oraz wyróżnienia w katego-
rii plastycznej i edytorskiej zdobyła Natalia Jakubiak, uczen-
nica Szkoły Podstawowej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 
w Ciechanowie. Obdarowana została aż trzema książkowymi 
nagrodami. 

Równorzędne wyróżnienia oraz nagrody książkowe otrzy-
mali: Aniela Stypik ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ciecha-
nowie – wyróżnienie literackie; Krystian Kobyłecki ze Szkoły 
Podstawowej w Gąsocinie – wyróżnienie literackie; Zuzanna 
Rudnicka ze Szkoły Podstawowej w Ościsłowie - wyróżnienie 
literackie; Julia Przybyłek ze Szkoły Podstawowej w Opino-
górze Górnej – wyróżnienie literackie; Monika Radzieje-
wicz ze Szkoły Podstawowej w Ościsłowie; Agata Sacherska  
ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie – wyróżnienie 
edytorskie; Karolina Metera ze Szkoły Podstawowej w Gąso-
cinie – wyróżnienie plastyczne. 

Jeśli nie na studia, to do jakiej szkoły?

Oferuje możliwość zdobycia zawodu zupełnie za darmo. 
Szkoła uczy praktycznie – absolwenci w momencie jej ukończe-
nia są już gotowi by podjąć pracę w konkretnym zawodzie. Ofer-
ta szkoły ma profil medyczno-społeczny. Można zdobyć zawody: 
masażysty, kosmetyczki, asystentki stomatologicznej, higienist-

Finał powiatowy konkursu „Wydajemy własną książkę” odbył się  
w Ciechanowie, w Szkole Podstawowej nr 4. Na fotografii: Lena Konce-
wicz ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ciechanowie, najmłodsza uczestniczka 
konkursu otrzymała nagrodę za książkę „Przygody wróżki Klementynki” 

Słuchacze szkoły często uczestniczą w targach edukacyjnych, dniach promocji zdrowia prezentując 
swoje umiejętności

ki stomatologicznej, opiekuna medycznego, opiekuna w domu 
pomocy społecznej, asystenta osoby niepełnosprawnej, opieku-
na osoby starszej. Szkołę wyróżnia bardzo wysoka zdawalność 
egzaminów zawodowych, bogata oferta dodatkowych kursów  
i certyfikowanych szkoleń zawodowych, wykwalifikowana kadra 

pedagogiczna, nowoczesne pracownie za-
wodu, status ośrodka egzaminacyjnego dla 
każdego nauczanego zawodu oraz dobra 
lokalizacja w pobliżu dworca PKP i PKS. 

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest 
posiadanie wykształcenia średniego, ukoń-
czenie liceum bądź technikum, nie jest wy-
magana matura, nie ma ograniczeń wieku 
kandydata. Zajęcia odbywają się w piątki 
po południu i soboty, średnio co dwa tygo-
dnie. W rok lub dwa uczeń zdobywa zawód 
i może podjąć pracę w całej Unii Europej-
skiej, bez żadnych dodatkowych egzami-
nów. W Medyku stawiają głównie na prak-
tyczną naukę zawodu. 

Kształcenie odbywa się w systemie 
dziennym, zaocznym i wieczorowym. Taki 
rodzaj nauki sprzyja osobom, które pracują 
i jednocześnie chcą uzupełnić wykształce-
nie i podnieść kwalifikacje.

 BTW

Ogółem na konkurs zgłoszono 193 książki 250 autorów. 
Przyznano nagrody i wyróżnienia w trzech kategoriach: literac-
kiej, plastycznej i edytorskiej.

Barbara Tokarska-Wójciak

Absolwenci szkół, którzy nie wybierają się na studia, mogą skorzystać z oferty szkół policeal-
nych. Jedną z nich jest Zespół Medycznych Szkół Policealnych w Ciechanowie. Szkoła ma długą 
tradycję i duże osiągnięcia.
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Przegląd odbył się po raz szósty. Wzięło w nim udział ponad 
dwadzieścia drużyn reprezentujących domy pomocy społecznej, 
ośrodki wsparcia, warsztaty terapii zajęciowej z terenu Mazow-
sza. Spotkanie otworzyli: starosta ciechanowski Sławomir Mo-

rawski oraz dyrektor Domu Pomocy Społecznej Przemysław 
Zadrożny. 

Na scenie wystąpili artyści prezentujący scenki związane  
z kulturą Włoch. Występy oceniało Jury, które przyznało  
3 nagrody i dwa wyróżnienia. I miejsce zajął DPS „Chemik”  
z Warszawy; II m. Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i B 
w Ciechanowie; III m. DPS dla Dorosłych Niepełnosprawnych 
Intelektualnie w Przasnyszu; I wyróżnienie Ośrodek Wsparcia 
w Ciechanowie i II wyr. DPS „Nad Jarem” w Nowym Misze-
wie (gm. Bodzanów). Dyplomy uznania otrzymały natomiast 
wszystkie grupy biorące udział w Przeglądzie. W tym czasie, 
w holu domu opieki prezentowana była wystawa prac plastycz-
nych przygotowanych przez poszczególne placówki. 

Dla wszystkich wystąpili goście: pieśniarka – Marianna Ja-
strzębowska z Makowa Mazowieckiego, która zaprezentowała 
wiązankę piosenek włoskich, zespoły Activ i Cliver oraz go-
spodarz zespół Ferajna z DPS przy ul. Kruczej w Ciechanowie  
z przedstawieniem „Pinokio”. Po południu wszyscy wzięli udział 
w pikniku i zabawie tanecznej. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Z okazji święta ludzi kultury wręczone zostały medale i odznaczenia

Scenki zaprezentowane przez artystów opowiadały o kulturze i muzyce 
słonecznej Italii

Odznaki honorowe „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POL-
SKIEJ”, przyznane przez ministra kultury i dziedzictwa narodo-
wego odebrało troje twórców kultury: Maria Fabiola Mazanowska 
- malarka, pedagog, prowadząca w PCKiSz Klub Plastyczny „Pa-
leta”, Marek Falkiewicz - muzyk, założyciel i lider zespołu Demo-
bil Blues oraz Krzysztof Martwicki - prozaik, poeta, laureat wielu 
konkursów literackich, sekretarz Związku Literatów na Mazow-
szu. Ponadto minister kultury i dziedzictwa narodowego, 
przyznał DYPLOM ZA SZCZEGÓLNE ZASŁUGI W UPO-
WSZECHNIANIU KULTURY Piotrowi Rzeczkowskiemu  - 
harcmistrzowi, komendantowi Hufca ZHP w Ciechanowie, 
muzykowi, który prowadzi w PCKiSz Harcerski Zespół 
Muzyczno-Instrumentalny „Żywioły ART”.

Natomiast dr Teresa Kaczorowska została odzna-
czona medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, 
przyznanym przez ministra obrony narodowej. Autorka 
otrzymała medal za podejmowanie tematu o losach żoł-
nierzy polskich straconych w Katyniu i w obławie augu-
stowskiej, m.in. w książkach „Dzieci Katynia”, „Obława 
Augustowska” i „Dziewczyny Obławy Augustowskiej”.  

Świętu towarzyszyły: występ wokalistki Alicji Kło-
sińskiej, ze Studia piosenki „Des” – laureatki II nagrody 
w Ogólnopolskim Festiwalu im. Urszuli Rzeczkowskiej 

Przegląd Kultury i Tradycji  - Poznajemy świat  
w Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie

Dzień Działacza Kultury i Drukarza w PCKiSz 
Uroczysta gala z tej okazji odbyła się 29 maja br. w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki  

w Ciechanowie. Wręczone zostały medale i odznaczenia. Gratulacje i słowa uznania dla pracowni-
ków kultury z okazji ich święta, w imieniu samorządu powiatowego złożył starosta ciechanowski 
Sławomir Morawski, który wraz z wicestarostą Andrzejem Pawłowskim wręczył bukiet kwiatów 
dyrektor powiatowej jednostki kultury. 

2018 i koncert zespołu „Demobil Blues”, który w tym roku ob-
chodzi jubileusz 25-lecia działalności. 

Odznaki wręczyli: poseł Robert Kołakowski, szef Wojskowej 
Komendy Uzupełnień w Ciechanowie ppłk Krzysztof Futyma  
oraz przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 
w Ciechanowie  - kierownik delegatury Krzysztof Bieńkowski 
i zastępca Robert Kochański.                                                  

BTW

Tym razem uczestnicy przenieśli się do słonecznej Italii. Cykliczna impreza ma na celu integrację 
środowisk pomocy społecznej z Mazowsza.



Przegląd Kultury Gmin Powiatu  Ciechanowskiego 
pod honorowym patronatem starosty ciechanowskiego
Glinojeck, 9 czerwca 2018 r.

Była to 2. edycja imprezy kul-
turalnej prezentującej dorobek 
kulturalny gmin powiatu ciecha-
nowskiego. W tym roku artystów 
zaprosił Miejsko Gminny Ośro-
dek Kultury w Glinojecku. 

Na scenie, w plenerze wy-
stąpiły grupy, zespoły, aktorzy, 
piosenkarze pracujący i rozwija-
jący się w gminnych ośrodkach 
kultury w Grudusku, Sońsku, 
Glinojecku i w Powiatowym Cen-
trum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Było dużo muzy-
ki, spektakl teatralny „Kopciuszek”, występ Orkiestry 
Dętej z Gruduska, zespołów wokalnych z Gruduska  
i Sońska, pokazy tańca nowoczesnego, występ teatru  
z Glinojecka oraz dużo dobrej zabawy. 

Artystów podziwiali mieszkańcy Glinojecka oraz za-
proszeni goście. Prezentacje trwały do późnego wieczo-
ra. Nie zbrakło innych atrakcji dla dzieci, a wszystkiemu 
sprzyjała piękna słoneczna pogoda.

W ubiegłym roku, po raz pierwszy przegląd odbył 
się na placu przed PCKiSz w Ciechanowie. Tym razem 
gospodarzem była gmina Glinojeck, która świętuje 
25-lecie nadania praw miejskich. 

BTW
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