
Nowe samochody dla ciechanowskiej policji
Dwie Skody Yetii dla Wydziału Pre-

wencji i dwie Kie Ceed Kombi dla Wy-
działu Ruchu Drogowego, to wsparcie 
trzech samorządów dla Komendy Po-
wiatowej Policji w  Ciechanowie. Prze-
kazanie pojazdów odbyło się na terenie 
jednostki 18 listopada br. Pojazdy zosta-
ły sfinansowane w połowie ze środków 
samorządu powiatowego (dofinanso-
wanie do dwóch pojazdów), samorządu 
gminy miejskiej Ciechanów (dofinanso-
wanie do trzeciego pojazdu) oraz samo-
rządu gminy wiejskiej Ciechanów (dofi-
nansowanie do czwartego samochodu). 
Wartość jednego auta to 72 tyś. zł. 

Więcej str. 4

Uroczyste obchody 97. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości 
rozpoczęły się w  Ciechanowie już we 
wtorek 10 listopada. W   Powiatowym 
Centrum Kultury i  Sztuki przez cały 
dzień prezentowane były filmy, odby-
wały się dyskusje i spotkania i koncerty 
poświęcone Świętu Odzyskania Niepod-
ległości. Główne uroczystości, podobnie 
jak w  całym kraju, odbyły się w  środę  
11 listopada. 

Wiązankę kwiatów pod pomnikiem 
Marszałka złożyła delegacja powiatu 
ciechanowskiego - starosta Sławomir 
Morawski, wicestarosta Andrzej Paw-
łowski, przewodniczący Rady Powiatu 
Zbigniew Gutowski oraz członek Za-
rządu Powiatu Włodzimierz Fetliński. 
Kwiaty złożyło także kilkanaście dele-
gacji, m.in. władze samorządowe miasta 
i województwa, partie polityczne, orga-
nizacje kombatanckie, służby mundu-
rowe, harcerze, uczniowie i mieszkańcy 
miasta. 

Więcej str. 11 i 12

Świętowaliśmy niepodległość

Przemarsz uczestników uroczystości przez Plac J. Piłsudskiego

Nowe samochody pomogą w pracy stróżom prawa
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Wydarzyło się 
22-23 października - Funkcjonariusze 

z  Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 

Policji w Ciechanowie włączyli się w kampanię 

społeczną „Niepokonane”. W Miejskim Zespole 

Szkół nr 1, w  ramach kampanii, zostały prze-

prowadzone warsztaty samoobrony. W  przed-

sięwzięciu wzięło udział 15 kobiet dotkniętych 

przemocą domową, które biorą udział w  zaję-

ciach grupy terapeutycznej w Biurze ds. Rozwią-

zywania Problemów Uzależnień. Celem przed-

sięwzięcia było: motywowanie kobiet do troski 

o  własne bezpieczeństwo, kształtowanie umie-

jętności rozpoznawania zagrożeń oraz adekwat-

nego reagowania w  sytuacji zagrożenia, wzbu-

dzanie aktywnej postawy w  sytuacji kontaktu 

z napastnikiem, a także eliminowanie paraliżu-

jącego strachu pojawiającego się w konfrontacji 

z napastnikiem. W ramach przedsięwzięcia ko-

biety uczestniczyły w dwóch spotkaniach, które 

przeprowadzili mł. asp. Piotr Sałkowski oraz 

sierż. szt. Tomasz Pajewski. 

 

16 października - Wczesną jesienią w Mu-

zeum Romantyzmu w Opinogórze trwał remont 

Zameczku Zygmunta. Ta zabytkowa budow-

la wiąże się nierozerwalnie z  poetą, naszym 

wieszczem narodowym, a  Pałacyk jest darem 

ojca Wincentego dla syna Zygmunta z  okazji 

jego ożenku. Remont był jednym z  elementów 

unijnego projektu pn. Zwiększenie dostępności 

do kultury – rozwój oferty kulturalnej Muzeum 

Romantyzmu w Opinogórze. W trakcie prac od-

restaurowano m.in. zabytkowy krzyż, wzniesio-

ny przez Wincentego Krasińskiego na pamiątkę 

śmierci w Opinogórze księcia Bolesława IV.

26 października – Przez cały październik na 

placu przed Powiatowym Centrum Kultury i Sztu-

ki można było obejrzeć plenerową wystawę, pt: 

„Anna Walentynowicz. Legenda Solidarności 1929 

– 2010”. Ekspozycja została przygotowana przez 

Instytut Pamięci Narodowej Oddział Gdańsk.

30 października do 2 listopada - Ciecha-

nowscy policjanci prowadzili działania „Znicz 

2015”. Na głównych drogach i w rejonach cmen-

tarzy można było spotkać wiele patroli. Za każ-

dym razem, gdy zachodziła taka konieczność, 

funkcjonariusze kierowali ruchem. Podczas 

świątecznego weekendu na ciechanowskich dro-

gach doszło łącznie do 11 zdarzeń drogowych. 

Ranna została jedna osoba. 

5 listopada – Policja odnotowuje coraz wię-

cej kradzieży na terenie powiatu ciechanowskie-

go. Najczęściej są to kradzieże z  włamaniem, 

odnotowano również kilka uszkodzeń mienia. 

Policjanci apelują o  właściwe zabezpieczanie 

domów i  mieszkań oraz informowanie Policji 

o podejrzanych osobach i pojazdach przemiesz-

czających się po okolicy. Doświadczenie uczy, że 

najlepiej zagrożeniu włamaniom do domów czy 

pomieszczeń gospodarczych zapobiega współ-

działanie sąsiedzkie. Nie ma lepszego zabezpie-

czenia niż czujne oko życzliwego sąsiada. Dlate-

go nie bądźmy bierni. Zwróćmy uwagę na osoby 

obce przebywające na klatkach schodowych, 

w pobliżu mieszkań, jak również w sąsiedztwie. 

Warto się nimi zainteresować, zapytać kogo szu-

kają, dobrze im się przyjrzeć i zachować w pa-

mięci twarze, sylwetki oraz ubiór. Spostrzeżenia 

mogą okazać się bardzo pomocne przy ustalaniu 

tożsamości włamywaczy. Zwracamy się z  ape-

lem o informowanie Policji pod nr tel. 997 lub 

alarmowym 112 o każdej podejrzanej osobie czy 

pojeździe krążącym po okolicy. Wszystkie ta-

kie informacje mają istotny wpływ na ustalenie 

sprawców oraz odzyskanie mienia.

6  do 8 listopada - Na terenie ciechanow-

skiego, kiedy nad powiatem wiał bardzo silny 

wiatr, strażacy brali udział w 14 interwencjach. 

Działali przede wszystkim na terenie Ciechano-

wa oraz gm. Regimin, Ciechanów i  Gołymin, 

gdzie połamane drzewa z  konarami zataraso-

wały jezdnie oraz wyrządziły szkody w liniach 

energetycznych. Huraganowy wiatr zerwał 

ok 70 m2 poszycia dachu z  budynku stodoły 

w Przywilczu gm. Grudusk. W Gołyminie przy 

ul. Pułtuskiej drzewo zostało powalone na linię 

energetyczną. Do podobnego zdarzenia doszło 

w Kątkach gm. Regimin. W Lekówcu gm. Re-

gimin na przejeżdżający samochód przewróci-

ło się przydrożne drzewo. Podróżująca samo-

chodem kobieta oraz dwunastoletni chłopiec 

nie doznali żadnych urazów. W  Ciechanowie 

– Kargoszynie powalone drzewo zablokowa-

ło całkowicie drogę. Leżące na drodze drzewo 

blokowało również blokowało również prze-

jazd w miejscowości Mieszki Atle. Przewróco-

ne drzewo uszkodziło ogrodzenie zabytkowego 

kościoła w  Chotumiu i  zajęło całą szerokość 

przebiegającej przez miejscowość drogi powia-

towej. Podczas akcji bardzo pomocni byli oko-

liczni mieszkańcy, którzy pomagali strażakom 

w akcji oraz użyczyli ciągnik.

Wystawa poświęcona legendzie „Solidarności”

Policjant KPP w Ciechanowie podczas pracy

Stara lipa zniszczyła ogrodzenie przy kościółku  
w Chotumiu

Zameczek w trakcie prac remontowych

BTW
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anna Cicholska, kandydująca w wyborach 
do sejmu z  list Prawa i  sprawiedliwości 
otrzymała mandat poselski. Pierwsze wy-
niki wyborów na to nie wskazywały, ale 
po decyzji Józefa Kurka, który zrezygno-
wał z mandatu posła i nadal będzie pełnił 
funkcję burmistrza Mszczonowa, miejsce 
w  sejmie zajmie kolejna przedstawicielka 
ziemi ciechanowskiej. 

W  wyborach do Sejmu Anna Cicholska 
była siódma na liście. Uzyskała 5,4 tys. głosów. 
Przypomnijmy, że Anna Cicholska w  Radzie 

Powiatu Ciechanowskiego zasiada już drugą 
kadencję, a  od 2007 roku pełni funkcję dyrek-
tora Gminnego Zespołu Szkół w Regiminie. Na 
jej miejsce do Rady Powiatu wejdzie najpraw-
dopodobniej Janusz Sosnowski.

25 października 2015 r. podczas wyborów 
parlamentarnych, wyborcy oddawali głosy, wy-
bierając posłów i  senatorów. Okręg wyborczy 
płocko-ciechanowski, w  którym leży powiat 
ciechanowski, miał do Sejmu numer nr 16 i de-
cydowaliśmy o wyborze 10 posłów. Natomiast 
do Senatu, w  okręgu nr 39 – ciechanowskim 
– wybieraliśmy jednego senatora. Wyborcy 

zdecydowali, że 
w  Sejmie repre-
zentować nas będą 
z  PiS: Robert Ko-
łakowski, Anna 
Cicholska (oboje z powiatu ciechanowskiego), 
Wojciech Jasiński, Marek Opioła, Maciej Wą-
sik, Maciej Małecki; z PO: Marcin Kierwiński, 
Elżbieta Gapińska; z listy Kukiz15 Marek Jaku-
biak a  z  PSL Piotr Zgorzelski. W  Senacie zaś 
zasiadać będzie Jan Maria Jackowski startujący 
z listy PiS.

BTW

Wątpliwości samorządowców
W dyskusji starosta siedlecki przyznał, że 

wśród mieszkańców są obawy dotyczące in-
tegracji imigrantów z  lokalną społecznością, 
ale problemem jest także sama możliwość za-
kwaterowania przybyszów. Dariusz Stopa po-
woływał się na relacje jednego ze swoich nie-
mieckich odpowiedników, który krytykował 
mechaniczny podział uchodźców pomiędzy 
poszczególne powiaty i gminy w Niemczech. 

Starosta siedlecki wyraził nadzieję, że w Pol-
sce do takiej sytuacji nie dojdzie, ponieważ 
wiele gmin, także w jego regionie, nie posiada 
mieszkań, w których mogliby w kolejnej fazie 
zamieszkać imigranci.

Spokojniej do problemu podszedł starosta 
węgrowski Krzysztof Fedorczyk, który uważa, 
że duża część imigrantów z południa nie jest 
zainteresowana przyjazdem do Polski, ponie-
waż są to imigranci ekonomiczni. Z kilkoma 

tysiącami faktycznych uchodźców, zdaniem 
samorządowca, nasz kraj sobie poradzi, po-
nieważ – jak wyliczał – statystycznie na każdy 
powiat przypadnie wówczas około 20 osób.

Jak usłyszeli uczestnicy konwentu, pierwsi 
uchodźcy dotrą do Polski najprawdopodob-
niej wiosną przyszłego roku. Na początek 
będą to niewielkie grupy liczące około 100-
150 osób.

BTW

radna powiatu ciechanowskiego została posłem

W  sterdyni na Mazowszu 5 i  6 listopada 
br. spotkali się szefowie samorządów po-
wiatowych z  całego regionu, aby rozma-
wiać o przyjęciu uchodźców z afryki 
i Bliskiego Wschodu. W konwencie 
uczestniczył starosta ciechanow-
ski sławomir Morawski. dyrektor 
generalny Urzędu do spraw Cudzo-
ziemców arkadiusz szymański zapewniał 
podczas spotkania, że Polska jest przygo-
towana do przyjęcia zadeklarowanej liczby 

około siedmiu tysięcy uchodźców. Podkre-
ślił, że zostaną oni rozlokowani zarówno 
w  ośrodkach prowadzonych przez urząd, 

jak i w zweryfikowanych już miejscach 
zgłoszonych przez samorządy i pod-
mioty prywatne. 

Urząd do spraw Cudzoziemców po-
siada już listę miejsc spełniających wymagane 
kryteria i w najbliższym czasie odbędą się roz-
mowy z  lokalnymi władzami tak, aby wszyst-

kie szczegóły ustalić jeszcze przed przybyciem 
uchodźców.

Uczestnicy konwentu omówili także kwe-
stie związane z  procedurami i  finansowaniem 
programów integracyjnych dla osób objętych 
ochroną międzynarodową oraz możliwości 
współpracy z  powiatowymi urzędami pracy. 
Następnie odbyła się dyskusja na temat po-
trzeb w  zakresie przygotowania powiatowych 
centrów pomocy rodzinie do realizacji polityki 
migracyjnej.

Na konwencie powiatów rozmawiali o uchodźcach

„Bezpieczna droga do szkoły”  
- prace nagrodzone w konkursie
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Nowe samochody dla ciechanowskiej policji
dwie skody yetii trafiły do Wydziału Pre-
wencji, a dwie Kie Ceed Kombi przekazano 
funkcjonariuszom z  Wydziału ruchu dro-
gowego KPP w  Ciechanowie. Przekazanie 
pojazdów odbyło się na terenie jednostki 18 
listopada br. Pojazdy zostały sfinansowane 
w połowie ze środków samorządu powiato-
wego (dofinansowanie do dwóch pojazdów), 
samorządu gminy miejskiej Ciechanów (do-
finansowanie do trzeciego pojazdu) oraz sa-

morządu gminy wiejskiej Ciechanów ( dofi-
nansowanie do czwartego pojazdu).Wartość 
jednego auta wyniosła 72 tyś. zł. 

Poświęcenia samochodów dokonał kapelan cie-
chanowskiej policji ks. infułat Ludomir Kokosiński. 
Obecni byli włodarze: powiatu – starosta Sławomir 
Morawski, miasta – prezydent Krzysztof Kosiński, 
gminy wiejskiej Ciechanów - wójt Marek Kiwit, Ko-
mendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej 

w Ciechanowie st. bryg. Arkadiusz Muszyńki, pro-
boszcz parafii św. Tekli Wojciech Hubert, zastępca 
dyr. Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 
w Ciechanowie Krzysztof Kuklak, Komendant Po-
wiatowy Policji w  Ciechanowie, policjanci i  poli-
cjantki z Komendy Policji. Wydarzenie rejestrowały 
lokalne i regionalne media. Auta podziwiały dzieci, 
które tego dnia odbierały nagrody za udział w kon-
kursie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym.

BTW

Starosta S. Morawski wręcza policjantce ruchu drogowego kluczyki do jednego z nowych 
samochodów

Poświęcenia pojazdów dokonał ks. infułat L. Kokosiński

W Komendzie Powiatowej Policji w Ciechanowie 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród w  kon-
kursie o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. za 
najciekawsze prace przestrzegające przed niewła-
ściwym zachowaniem na drogach i  chodnikach 
dzieci i  młodzież otrzymali dyplomy i  nagrody 
rzeczowe ufundowane przez starostę ciechanow-
skiego, prezydenta miasta, dyrektora Word 
oraz komendanta powiatowego policji. 

Spośród prac nadesłanych przez uczniów ze szkół 
powiatu ciechanowskiego, komisja wyłoniła zwycięz-
ców. Podczas oceny brano pod uwagę samodzielność 
wykonania pracy, nowatorski pomysł oraz trafne 
przesłanie. Laureaci zostali wyłonieni w trzech katego-
riach, w każdej z nich wyróżniono 3 osoby. 

W kategorii szkół podstawowych z terenu miasta 
Ciechanów: 1. Wiktoria Dołęgowska, SP nr 4, 2. Julia 
Chmielińska kl. VI B SP nr 4, 3. Natalia Moczulak kl. 
V SP nr 4.

W kategorii szkół podstawowych z terenów gmin-
nych: 1. Adrian Kijewski kl. II a  SP w  Grudusku, 2. 
Patrycja Miłoszewska kl. IV a SP w Grudusku, 3. Gło-

wacka Julia kl. II SP w Woli Młockiej.
W kategorii szkół gimnazjalnych z terenu powiatu 

ciechanowskiego: 1. Klaudia Witkowska kl. II TWP 
w Ciechanowie, 2. Klaudia Żukowska kl. III Gimna-
zjum w  Goryszach, 3. Julia Lubińska kl. I  b Gimna-
zjum nr 3 w Ciechanowie. 

Wyróżnienia otrzymali: Jakub Kowalski kl. V a SP 
nr 4, Maria Dobrzeniecka kl. II b SP nr 4, Marta Łęgow-
ska kl. VI a SP nr 4, Kacper Borowy SP w Grudusku.

Najciekawsze prace wybrała komisja, w której za-
siedli: mł. insp. Grzegorz Grabowski - Komendant Po-
wiatowy Policji w Ciechanowie, Zbigniew Ptasiewicz 
- przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Ciechano-
wie, Agnieszka Czarnewicz - przedstawicielka Urzę-
du Miasta w  Ciechanowie i  Anna Smolińska - insp. 
ds. Bezpieczeństwa w  Ruchu Drogowym w  WORD 
w Ciechanowie. 

BTW

Nagrody za wiedzę o zachowaniu na drodze

Pamiątkowa fotografia nagrodzonych uczniów, przedstawicieli samorządów, policji i straży
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W diecezji Płockiej odbywa się peregryna-
cja kopii cudownego obrazu Matki Boskiej 
Częstochowskiej. od połowy października 
przez trzy tygodnie obraz gościł w parafiach 
położonych na terenie powiatu ciechanow-
skiego. 

Pierwszą, która przyjęła obraz była parafia 
pw. św. Mikołaja w Sulerzyżu (14 X), a ostat-
nią parafia w  Gąsocinie (6 XI). Przez blisko 
miesiąc obraz nawiedzał kolejno parafie: Su-
lerzyż, Lekowo, Zeńbok, Matki Boskiej Fa-
timskiej w Ciechanowie, Łysakowo, Grudusk, 
Koziczynek, Św. Piotra w  Ciechanowie, Ma-
lużyn, Kraszewo, św. Franciszka w Ciechano-
wie, Opinogóra, św. Tekli w Ciechanowie, Pa-
łuki, św. Błogosławionych Płockich Biskupów 
Męczenników w  Ciechanowie, Ciemniewko, 
św. Józefa w  Ciechanowie, Sońsk, Łopacin 

i Gąsocin. Z dekanatów ciechanowskich ikona 
MBC została przewieziona na teren Nasielska 
i  tamtejszych parafii. Nawiedzeniu ikony to-
warzyszyły rekolekcje i  misje w  poszczegól-
nych parafiach.

Nabożeństwom przewodniczył biskup 
płocki ks. Piotr Libera i  biskup pomocniczy 
ks. Roman Marcinkowski. W uroczystych na-
bożeństwach i uroczystych powitaniach kopii 

obrazu tłumnie uczestniczyli wierni z parafii, 
kapłani i goście. Procesje skupiały całe rodziny, 
organizacje i stowarzyszenia działające w para-
fiach, dzieci, harcerzy, strażaków itp. O bezpie-
czeństwo podczas spotkań zadbali policjanci 
i strażacy z jednostek policji, państwowej stra-
ży pożarnej i ochotniczych straży pożarnych. 

Barbara Tokarska-Wójciak

Kopia cudownego obrazu  
nawiedziła  

ziemię ciechanowską
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Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie

Parafia św. Tekli w Ciechanowie

Parafia św. Piotra w Ciechanowie
Parafia Błogosławionych Płockich Biskupów  

Męczenników w Ciechanowie

Parafia św. Józefa w CiechanowieNawiedzenie w Sulerzyżu Powitanie Obrazu

Nawiedzenie w Opinogórze

Parafia św. Franciszka w Ciechanowie
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Powracamy do tematu udziału szkół za-
wodowych prowadzonych przez powiat 
ciechanowski w  projekcie „zwiększenie 
potencjału szkół zawodowych na Mazow-
szu” (o  konferencji kończącej program 
pisaliśmy w  październikowym numerze 
gazety samorządowej), realizowanym 
przez agencję rozwoju Mazowsza. dzi-
siaj o udziale uczniów szkół powiatowych 
w tym projekcie. 

Do projektu współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego, 
przystąpiły 3 szkoły: Zespół szkół nr3, Zespół 
Szkół nr 2 i Zespół Szkół Technicznych.

zespół szkół nr 3 

W  projekcie wzięło udział 130 uczniów 
z Technikum nr 3 i Zasadniczej Szkoły Zawo-
dowej nr 3.

Projekt obejmował:
• zajęcia dodatkowe z przedmiotów:
- języki obce,
- podstawy przedsiębiorczości,
- matematyka,
- fizyka,
- chemia,
- zajęcia komputerowe,
- zajęcia z  przedmiotów zawodo-
wych, pracownie, warsztaty
• pomoc pedagogiczno-psycholo-
giczną,
• zajęcia z doradztwa zawodowego,
• płatne staże pracownicze dla 
uczniów,
• wyposażenie uczestników staży 
pracowniczych w odzież roboczą,
• doposażenie pracowni zawodo-
wych.

 
Jak poinformował nas Piotr 

Praczukowski - wicedyrektor ds. 
kształcenia zawodowego w  ZS nr 
3, w  ramach doposażenia pracow-
ni zawodowych szkoła z  projektu 
otrzymała:

 
• Pracownię rysunku techniczne-
go i  podstaw konstrukcji maszyn 
wyposażoną w:
- 15 stacjonarnych komputerów,
- komputer nauczyciela - laptop,
- skaner 3D,

- drukarkę 3D,
- oprogramowanie do w/w elementów,
- oprogramowanie CAD/CAM,
- rzutnik multimedialny,
- ekran do rzutnika.
• Pracownię obrabiarek CNC wyposażoną w:
- tokarkę CNC,
- oprogramowanie do tokarki CNC,
• Pracownię pneumatyki i elektropneumaty-
ki wyposażoną w:
- zestaw do pneumatyki,
- zestaw do elektropneumatyki,
- oprogramowanie do w/w zestawów,
- 8 komputerów stacjonarnych + laptop dla na-
uczyciela,
- rzutnik multimedialny,
- ekran do rzutnika.
• Pracownię sterowników PLC wyposażoną 
w:
- 6 stanowisk ze sterownikami PLC wraz z pa-
nelami operatorskimi,
- oprogramowanie do tych sterowników.
• Pracownię mechatroniki samochodowej 
wyposażoną w:
- 8 paneli poglądowych związanych z  mecha-
troniką samochodową,
- 8 komputerów stacjonarnych + laptop dla na-
uczyciela.

 

Dyrektor Praczukowski dodał, że war-
tość doposażenia pracowni wyniosła 800.000 
zł. Dodatkowo pracownicy zawodowi wzięli 
udział w szkoleniach dla nauczycieli z obsługi 
oprogramowania i  użytkowania wyposażenia 
pracowni.

zespół szkół nr 2
  

W  projekcie „Zwiększenie potencjału szkół 
zawodowych na Mazowszu” brali też udział 
uczniowie z  Technikum nr2 z  klas I-IV oraz 
z ZSZ nr 2 z klas II-III.

Jak poinformował nas dyrektor szko-
ły Tomasz Gumulak, młodzież skorzystała 
z  ciekawych praktyk w  postaci stażów za-
wodowych, które odbywały się w  zawo-
dach technik: spedytor, ekonomista, kelner, 
hotelarstwa, żywienia i  organizacji usług 
oraz na poziomie ZSZ nr 2 w zawodzie ku-
charz. Staże odbywały sie w lipcu i sierpniu 
2014 r., w  styczniu 2015 (w  czasie ferii zi-
mowych) oraz  w  lipcu i  sierpniu tego roku 
na terenie zakładów pracy w  Ciechano-
wie, powiatu ciechanowskiego i  powiatów 
ościennych oraz w Warszawie. Były to: biu-
ra rachunkowe, banki, firmy transportowe 
i  spedycyjne, hotele, restauracje, bary i  re-
stauracje fast food, sale bankietowe, gospo-
darstwa agroturystyczne, pizzerie i  kluby. 
Dzięki udziałowi w  projekcie szkoła mogła 
utworzyć profesjonalne pracownie i wyposa-
żyć je w nowoczesny, wysokiej jakości sprzęt. 
Do pracowni gastronomicznej trafiły: 2 pie-
ce konwekcyjno - parowe, 2 piece do pizzy, 4 
ekspresy do kawy, 10 kas kelnerskich, 2 sejfy, 
2 patelnie elektryczne. Urządzenia zakupio-
no za kwotę 59.449.98 zł. Powstała też pra-
cownia ekonomiczna, do której zakupiono: 
10 kas fiskalnych, 2 laminatory, 2 niszczarki, 
2 gilotyny, 2 tachografy cyfrowe, 3 wizualize-
ry, 3 rzutniki multimedialne). Wartość zaku-
pów to 25.934.46 . 

Jak dodaje dyrektor, nowoczesny sprzęt 
trafił też do pracowni językowej z  16 stano-
wiskami komputerowymi dla technikum nr 2 
(wartość - 18.003,48 zł.); do pracowni ekono-
miczno - informatycznej z  16 stanowiskami 
(komputer i  monitor, wartość 37.419,42) dla 
wszystkich zawodów Technikum nr 2 i ZSZ nr 
2, a do pracowni ekonomiczno- informatycz-
nych trafiły 2 serwery (o wartości 11. 816,76 zł).  
Dodatkowo uczniowie otrzymali wsparcie dy-
daktyczne w  postaci 60 godzin (dla każdego 
ucznia) lekcyjnych z  matematyki, informaty-

Samorząd powiatowy stawia na szkolnictwo zawodowe

Zakupiona tokarka CNC

Stanowisko mechatroniki samochodowej
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ki, j. angielskiego. Aby wykonywać swoje za-
dania każdy uczeń otrzymał odzież roboczą 
oraz przeszedł szkolenie z zasad BHP. Wszyscy 
uczniowie, 350 osób, skorzystali z  2 godzin-
nego doradztwa zawodowego, a  30 procent 
uczestników projektu z pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej. Z  oszczędności projekto-
wych zostanie wyposażona pracownia biolo-
giczna i  chemiczna oraz zakupione zostanie  
oprogramowanie do pracowni informatycznej. 

zespół szkół Technicznych

Do projektu, choć już w  końcowej fazie, 
przystąpił też Zespół Szkół Technicznych im. 
Stanisława Płoskiego w  Ciechanowie. Wzięło 
w  nim udział 34 uczestników (21 uczniów z   
Technikum oraz 13 w Zasadniczej Szkoły Za-
wodowej). Dyrektor Sławomir Kubiński pod-
kreśla, że całe dofinansowanie dla szkoły wy-
niosło 95.011,92 zł.

W  sierpniu 2015 r. odbyło się szkolenie 
BHP dla 28 uczniów, którzy w  tym samym 
miesiącu odbyli staż, (20 osób) w  Zakładzie 
Budowlanym Jerzego Dziury oraz 8 uczniów 
w MER- BUD Pawła Merle. 
W  ramach projektu realizowano następujące 
zajęcia, które trwały do 30 września:
• Wspomaganie w projektowaniu przy użyciu 
technologii cyfrowych (4grx20h);
• Informatyka techniczna; 

• Komputerowa symulacja sieci płynowych; 
• Język niemiecki zawodowy; 
• Język polski 
• Doradztwo psychologiczno-pedagogiczne 
• Doradztwo zawodowe. 

Jak powiedział nam dyrektor szkoły, nie bez 
znaczenia była możliwość zakupu dla szkoły, 
z  pozyskanych pieniędzy, pomocy dydaktycz-
nych m.in.: komputera PC - szt. 2, Microsoft 
Office - szt. 3, wizualizera - szt. 1, komputera 
przenośnego - szt. 1, oprogramowania anty-
wirusowego - szt. 20 licencji, pilarki tarczowej, 
zestawu do przeprowadzania eksperymentów 
z  zakresu fotowoltaiki, zestawu hybrydowego 
czysta energia - zestaw mały +rozszerzenie ogni-
wo paliwowe, zestawu filmów dla ochrony śro-
dowiska, odczynników chemicznych, niwelatora 
samopoziomującego oraz statywu aluminiowe-
go.

Barbara Tokarska-Wójciak

Projekt, w  którym uczestniczyli ucznio-
wie szkół zawodowych nosi tytuł „Zwiększenie 
potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”, 
współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego –Program Operacyjny 
Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształ-
cenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – 
Podniesienie atrakcyjności i  jakości szkolnictwa 
zawodowego.

Ćwiczenia praktyczne obsługi klienta przez kelnera

Nauka obsługi pokoju hotelowego

Uczniowie ZST podczas zajęć komputerowych  
– informatyki technicznej

Uczniowie Technikum nr 4 podczas odbywania stażu w firmie Mer-Bud
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Twórcy z Kruczej zaprezentowali swoje prace
Wernisaż prac plastycznych trojga miesz-
kańców dPs w  Ciechanowie odbył się 19 
października w  Kawiarni artystycznej 
i w Galerii Na Pięterku Powiatowego Cen-
trum Kultury i  sztuki w  Ciechanowie. 
swoje dzieła pokazali: irena Klimek, która 
od 16 lat pasjonuje się techniką haftu krzy-
żykowego na kanwie, Grzegorz Kłodowski 
oraz Paweł Świderski, którzy od ponad 3 
lat tworzą pejzaże, motywy roślinne i inne 
wzory techniką wyklejania bibułowymi 
wałeczkami. 

Wystawa obejmuje około 90 prac. Wszyst-
kie powstawały pod okiem terapeutów zaję-
ciowych, pracujących z  niepełnosprawnymi 
mieszkańcami. Precyzja z  jaką wykonane zo-
stały te maleńkie dzieła sztuki budzi zachwyt. 
Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

To nie pierwsza i  zapewne nie ostatnia 
prezentacja z  udziałem podopiecznych domu 
pomocy społecznej. Każdego roku prezento-
wane są prace wykonane różnymi technikami, 
a które tworzą zdolni mieszkańcy tej placówki.

Podczas wernisażu zaprezentowały się ze-
społy działające w  DPS: „Ferajna” i „Pod czar-
na banderą”, które przedstawiły krótkie scenki 
humorystyczne.

BTW

Wernisaż prac plastycznych podopiecznych DPS przy ul. Kruczej



PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www .ciechanow .powiat.pl

9

zbigniew Wodecki wystąpił w Ciechanowie
Gwiazdor polskiej piosenki, instrumentalista, kompozytor, aranżer za-
prezentował się w Ciechanowie 16 listopada br. W sali widowiskowej 
Powiatowego Centrum Kultury i  sztuki (wypełnionej do ostatniego 
miejsca) zaśpiewał swoje wielkie przeboje: Zacznij od Bacha, Oczaro-
wanie, Z  Tobą chcę oglądać świat i  wiele innych. i  choć zabrakło naj-
piękniejszych jego piosenek Lubię wracać tam gdzie byłem, czy Izoldy, 
to widzowie bardzo ciepło przyjęli występ artysty.

Zbigniew Wodecki mówi o sobie, że jest „śpiewającym muzykiem”. Roz-
począł przygodę z muzyką już w wieku 5 lat. Z wyróżnieniem ukończył szkołę 
w klasie skrzypiec Juliusza Webera. Grał m. in. z Ewą Demarczyk, Markiem 
Grechutą, w zespołach Czarne Perły i Anawa. Był skrzypkiem Orkiestry Sym-
fonicznej PRiTV oraz Krakowskiej Orkiestry Kameralnej. Jako wokalista zade-
biutował w latach 70. Laureat wielu konkursów i festiwali. Lista jego osiągnięć 
muzycznych jest bardzo długa, a przecież ciągle niezamknięta! 

BTW, foto: łW

Wieczór w teatrze… Dom Kobiet w PCKiSz
W  piątkowy wieczór 6 listopada, w  Powia-
towym Centrum Kultury i sztuki odbyła się 
premiera spektaklu „dom kobiet”, według 
dramatu zofii Nałkowskiej, w  wykonaniu Te-
atru „rozmyty Kontrast”. To pierwsza sztu-
ka zofii Nałkowskiej, która miała premierę 
w Teatrze Polskim w 1930 r.  W telewizji do-
czekała się kilku inscenizacji, a w PCKisz jej 
premiera odbyła się 30 lipca br. 

Owdowiałe, samotne, nikomu niepotrzebne 
kobiety spotykają się w  domu Celiny Bełskiej. 
To ich ostatnia przystań. Żyją wspomnieniami. 
Najważniejszym tematem ich rozmów jest mi-
łość, jej znaczenie w życiu kobiety. Obsada:  Ce-
lina - Sandra Pszczółkowska, Julia - Justyna 
Niezgodzińska, Maria - Aleksandra Ostrowska, 
Tekla  - Ilona Kowalska, Joanna - Kinga Szpo-
jankowska, Róża - Paulina Borek, Ewa - Alek-
sandra Masłowska, Zofia - Adrianna Betlińska, 
Głos męski - Mateusz Trojanowski. Reżyseria - 
Andrzej Liszewski.  Scenografia - Jerzy Ratow-
ski, kostiumy - Marzena Oleszczuk.  

red.

o prawidłowym żywieniu podczas spotkania w bibliotece
„Żywieniowe to i  owo” to kolejne spotka-
nie, które odbyło się dnia 9 października 
2015 w Czytelni Naukowej, w ramach cyklu 
„Biblioteka otwarta dla wszystkich”. Pre-
legent - Hanna Wysocka z Wydziału Nauk 
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji szkoły 
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - mó-
wiła o znaczeniu witamin i składników mi-
neralnych dla organizmu człowieka.

Omawiała zawartość, kaloryczność oraz 
biodostępność popularnych produktów spo-
żywczych, dostarczyła również wiele informa-
cji dotyczących popularnych faktów i  mitów 

żywieniowych typu – czy cytryna jest dobrym 
źródłem witaminy C? Słuchacze, którzy chęt-
nie przychodzą na spotkania, byli bardzo zain-
teresowani tematem i zadawali specjalistce od 

żywienia liczne pytania. 
Hanna Wysocka w  SGGW zajmuje się 

upowszechnianiem wiedzy o  prawidłowym 
żywieniu człowieka, pełniąc funkcję peł-
nomocnika dziekana ds. upowszechniania. 
Jest organizatorka comiesięcznych prelek-
cji Wszechnicy Żywieniowej. Współpracuje 
z Polskim Związkiem Niewidomych, pracując 
tam społecznie jako organizatorka prelekcji 
na temat zdrowia i żywienia. Jest autorką ar-
tykułów popularnonaukowych zamieszcza-
nych w  „Pochodni”- czasopiśmie dla osób 
z dysfunkcją wzroku.

red.

Z. Wodecki na scenie

Jedna ze scen spektaklu
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Wraz z początkiem sezonu grzewczego roz-
poczęła się społeczna akcja edukacyjno-in-
formacyjna „Czadostop!”. Celem inicjatywy 
jest propagowanie wiedzy na temat czadu 
oraz konsekwencji wynikających z niewłaści-
wej eksploatacji urządzeń, które mogą emi-
tować tlenek węgla. „Cichy zabójca” lub „nie 
dla czadu” to nie tylko slogany pojawiające 
się corocznie w  okresie jesiennym, to apel 
do rozsądku całego społeczeństwa. Według 
statystyk 3/4 dorosłych polaków jest nie-
świadomych zagrożeń związanych z  emisją 
czadu, co w konsekwencji odzwierciedla za-
trważająca liczba zatruć śmiertelnych. Każ-
dego roku czad zabija całe rodziny, zatruwa 
tysiące osób. Po-
wstrzymajmy 
to! Wystarczy 
pięć minut na 
poznanie czadu 
i  metod zabez-
pieczenia przed 
nim domu. 

o co chodzi z czadem?
W okresie zimowym nagminnie zasłania-

ne są kratki i otwory wentylacyjne, bo przecież 
powiew świeżego, zimnego powietrza, gdy 
przebywamy w  łazience pod prysznicem jest 
taki straszny… Ale czy wzbogacanie łazienko-
wego powietrza w wydobywający się z urządze-
nia podgrzewającego wodę tlenek węgla, wpływa 
korzystnie na nasz organizm? Czy ciepłe, ale trują-
ce powietrze faktycznie poprawi “komfort” kąpie-
li? Faktem jest, że jesteśmy coraz bardziej świadomi 
wszelkich zagrożeń, zwłaszcza tych widocznych, 
namacalnych, bo przecież nikt w  pełni sprawny 
umysłowo nie wejdzie specjalnie pod pędzący sa-
mochód lub nie wyskoczy z okna. Oprócz niebez-
pieczeństw, które widzimy lub jesteśmy w stanie je 
sobie wyobrazić, są również inne – niewidoczne, 
ale mimo to stanowią bardzo duże, śmiertelne 
zagrożenie. Do tej kategorii zalicza się między in-
nymi nazywany “cichym zabójcą” tlenek węgla, 
czyli czad. Bezbarwny, bezwonny gaz, którego na-
wet niewielka ilość w powietrzu wywołuje objawy 
silnego zatrucia. Przebywanie przez dłuższy czas 
w pomieszczeniu, w którym stężenie CO w powie-
trzu wynosi zaledwie 0,2% wywołuje objawy ostre-
go zatrucia, a  jeśli w ciągu godziny nie opuścimy 
miejsca skażonego czadem, może nastąpić śmierć.

Czad jest wytworem niepełnego spalania, 
powstaje wtedy, gdy węgiel, drewno, gaz ziemny, 
benzyna, nafta, propan czy olej opałowy spala 
się, bez wystarczającej ilości powietrza. Źródeł 
powstawania tlenku węgla w mieszkaniach i do-
mach jest dużo, są to między innymi gazowe 
podgrzewacze wody, grzejniki gazowe, piece 
na drewno, węgiel, kominki, itp.. Najczęstszą 

przyczyną zatruć są wadliwie podłączone, nie-
szczelne urządzania grzewcze, zanieczyszczone 
przewody kominowe, zatkane kanały wentylacyj-
ne. Dużym zagrożeniem są również spaliny wydo-
bywające się z pojazdów w garażach, umieszczo-
nych w bryle budynku.

Szczegółowe informacje, przedstawione 
w przystępny sposób, znajdą Państwo na oficjalnej 
stronie akcji „Czadostop!” - www.czadostop.pl.

Barbara Tokarska-Wójciak

samorządowiec Powiatu Ciechanowskiego 
jest jednym z partnerów medialnych akcji

Tlenek węgla – czad, jest bez-
barwnym, bezzapachowym, bardzo 
niebezpiecznym gazem, który nawet 
w  niskim stężeniu może powodo-
wać choroby, uszkodzenia mózgu, 
a nawet śmierć, jeśli w odpowiednim 
czasie zabraknie dopływu czystego 
powietrza. W Polsce odnotowuje się 
corocznie ponad 100 zgonów i kilka 
tysięcy przypadków zatrucia nieza-
kończonych zgonem.

Co nowego w prawie konsumenckim
od 25 grudnia 2014 r. obowiązują nowe prze-
pisy umów konsumenckich, zarówno zawar-
tych w formie tradycyjnej jak i zawieranych 
poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odle-
głość. opisane są najistotniejsze uprawnienia 
konsumentów, takie jak prawo do odstąpie-
nia od umowy czy możliwość złożenia rekla-
macji wadliwego towaru na podstawie rękoj-
mi lub gwarancji. Należy jednak pamiętać, że 
w stosunku do kontraktów zawartych przed 
tą datą (jeżeli są nadal wykonywane) zastoso-
wanie mają przepisy poprzednio obowiązują-
ce tj. przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. 
o szczególnych warunkach sprzedaży konsu-
menckiej i o zmianie kodeksu cywilnego.

Nowa ustawa o prawach konsumenta z dnia 
30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) wpro-
wadziła zmiany do przepisów kodeksu cywilne-
go, w  tym dotyczące ogólnych zasad zawierania 
i  wykonywania umów, sprzedaży (art.535-555), 
zasady reklamowania towaru wadliwego przez 
konsumentów to jest odpowiedzialności sprze-

dawcy towaru z  tytułu rękojmi oraz gwarancji 
(art. 556-581).

Do istotnych zmian należą: 
- wydłużenie do 14 dni (było 10 dni) terminu 

na odstąpienie od umowy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorcy bądź na odległość, 

- wydłużenie do 1 roku (było 6 miesięcy) 
domniemania istnienia wady w  chwili wydania 
produktu,

- wydłużenie do 1 roku (było 2 miesią-
ce) terminu na zawiadomienie sprzedawcy  
o stwierdzeniu wady. 

Ponadto przepisy ustawy o  prawach konsu-
menta nakładają obowiązek na sprzedawcę, np. 
sklepu internetowego, m. in. określenia miejsca 
i  sposobu złożenia reklamacji oraz stosowanej 
procedury reklamacyjnej, natomiast na kon-
sumenta obowiązek dostarczenia wadliwego 
produktu do miejsca oznaczonego w  umowie 
sprzedaży – do miejsca, w którym produkt został 
wydany, w razie odstąpienia od umowy lub żąda-
nia wymiany. W razie nadmiernych utrudnień ze 
względu na rodzaj produktu, sposób jego zamon-

towania, konsument jest obowiązany udostępnić 
produkt sprzedawcy w  miejscu, w  którym pro-
dukt się znajduje.

Od 11 października 2015 r. przepisami usta-
wy z  dnia 5 sierpnia 2015 r. o  rozpatrywaniu 
reklamacji przez podmioty rynku finansowego 
i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1348), urząd Rzecznika Ubezpieczonych został 
przekształcony w  urząd Rzecznika Finansowego. 
A  zatem niezałatwione reklamacje z  polis ubez-
pieczeniowych, lokatoplis itp., z  wszelkiego ro-
dzaju umów bankowych w ramach postępowania 
przedsądowego można kierować bezpośrednio 
do Biura Rzecznika Finansowego Al. Jerozolim-
skie 87, 02-001 Warszawa bądź za pośrednictwem 
rzecznika konsumentów (druk wniosku o  inter-
wencję rzecznika do pobrania na stronie interne-
towej Starostwa bądź w biurze rzecznika w środy  
8-10, piątek 8-16).

opracował: stanisław Wikliński
Powiatowy rzecznik Konsumentów 

w Ciechanowie

Jak powiedzieć Nie! czadowi

Bądźmy świadomi zagrożeń i zmieńmy statystyki. W se-zonach zimowych, w latach 2013/2014 oraz 2014/2015 
odnotowano:

7.064 ZDARZEŃ
4.064 OSÓB RANNYCH

32 ŚMIERTELNYCH

Do zatrucia czadem dochodzi, gdy orga-

nizm zamiast tlenu otrzymuje tlenek węgla, 

który hamuje zdolność krwi do przenoszenia 

tlenu w całym organizmie. CO wypierając tlen 

łączy się z hemoglobiną i niszczy w pierwszej 

kolejności organy, które do prawidłowego 

funkcjonowania zużywają najwięcej tlenu. Or-

ganem zużywającym największe ilości tlenu 

w ciele człowieka jest mózg. Mimo iż jego masa 

stanowi jedynie 2% całego ciała, zużywa on aż 

20% dostarczanego w normalnych warunkach 

do organizmu tlenu.

Dla niektórych  
z nas “czadowo” nie 

jest synonimem 
“fajnie”, wprost prze-

ciwnie.
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Uroczyste obchody 97. rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości rozpoczęły się 
w Ciechanowie już we wtorek 10 listopada. 
W   Powiatowym Centrum Kultury i  sztuki 
przez cały dzień prezentowane były filmy, 
odbywały się dyskusje i spotkania poświęco-
ne najważniejszemu wydarzeniu dla Polski - 
Świętu odzyskania Niepodległości. Główne 
uroczystości, podobnie jak w całym kraju od-
były się w środę 11 listopada..

Przez blisko cztery godziny dla młodzieży 
z ciechanowskich szkół wyświetlone zostały filmy 
„Inka – zachowałam się jak trzeba” (reż. Arkadiusz 
Gołębiewski) i „Stella” (reż. Maciej Pawlicki) oraz 
obrazy nagrodzone w konkursie „Młodzi dla hi-
storii” organizowanym podczas VII Festiwalu Fil-
mów Dokumentalnych „Niepokorni, Niezłomni, 
Wyklęci” Gdynia 2015. Dodatkiem było pokaza-
nie fragmentów powstającego filmu o Bronisławie 
Piłsudskim, bracie Marszałka Piłsudskiego oraz 
spotkanie z  Waldemarem Czechowskim - reży-
serem, scenarzystą, autorem zdjęć do filmów do-
kumentalnych. Kolejnym punktem świętowania 
była prezentacja książki „Ciechanowscy bohate-
rowie Niepodległości” dr Bogumiły Umińskiej, 
a  spotkanie odbyło się w Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej w Ciechanowie. Po nim grupa miesz-
kańców zapaliła znicze pod pomnikiem Polskiej 
Organizacji Wojskowej na Placu Kościuszki oraz 
na grobach ciechanowskich członków POW na 
cmentarzu przy ul. Płońskiej w Ciechanowie.

Wieczór poświęcony był muzycznemu 
uczczeniu niepodległości. W  koncercie patrio-
tycznym „Wyśpiewajmy Niepodległość” wystąpili 
harcerze z  3. Ciechanowskiej Wielopoziomowej 
Drużyny Harcerskiej „Żywioły”. Ich gośćmi byli 

piosenkarze: Łukasz Juszkiewicz, Alicja Zajkow-
ska, Szymon Ostromecki, Olaf Rzeczkowski, 
którzy pieśni patriotyczne (m.in. Szara Piechota, 
Pierwsza Brygada, Ułani, Hymn Harcerzy, Marsz 
Ułański, Jak to na wojence ładnie) zaśpiewali przy 
akompaniamencie doskonałych muzyków: Ma-
cieja Ostromeckiego, Jana Lipskiego, Jana Gajew-
skiego, Piotra Rzeczkowskiego i Roberta Bartołda. 
Zaprezentowany został film harcerzy z 111. DSH 
„Czarne Stopy” z  Gimnazjum im. Papieża Jana 
Pawła II w Sońsku, biorącego udział w konkursie 
„Młodzi dla historii” VII Festiwalu „Niezłomni, 
Niepokorni, Wyklęci” Gdynia 2015. Planowano 
też wręczyć nagrodę Kapituły Festiwalu NNW 
„Sygnety Niepodległości” laureatce Lucynie Ja-
nikowej, ale niestety sędziwa mieszkanka gminy 
Sońsk nie mogła przybyć osobiście. Współorgani-
zatorem koncertu był Hufiec Ciechanów Chorą-
gwi Mazowieckiej Związku Harcerstwa Polskiego. 
Na wieczorne spotkanie przyjechali reżyserowie: 
Maciej Pawlicki reżyser filmu „Stella” i  produ-
centem nowego filmu „Smoleńsk”, reżyser Wal-
demar Czechowski oraz nasz krajan Arkadiusz 
Gołębiewski, reżyser i dyrektor Festiwalu Niepo-
korni, Niezłomni, Wyklęci, który pierwsze swoje 
odkrycie miał właśnie w  Ciechanowie. Wszyscy 
uczestniczący w tych wydarzeniach otrzymali na 
wejściu biało-czerwone kokardki, które ufundo-
wało PCKiSz. 

 Główne obchody święta odbyły się 11 listo-
pada. Przed południem, w  kościele farnym od-
prawiona została msza św. za Ojczyznę, a po niej 
odbył się Apel Pamięci i złożenie kwiatów pod po-
mnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Krótkie 
przemówienie wygłosił prezydent miasta Krzysz-
tof Kosiński. Podkreślił on m.in., że mamy sytu-
ację komfortową, bo jest wolna Polska, ale trzeba 

tę wolność budować każdego dnia, bo nie jest 
ona dana raz na zawsze. - Możemy indywidualnie 
kreować swoją przyszłość, bo nie jest ona w rękach 
silnych władców i  dyktatorów. Dziś tej wolności 
i  suwerenności wiele narodów zazdrości Polakom 
i trzeba ich wspierać w tych dążeniach niepodległo-
ściowych. Ale trzeba je budować nie poprzez wojny 
i  konflikty, ale poprzez budowanie pokoju, także 
tego wewnętrznego – dodał włodarz miasta. 

Wiązankę kwiatów pod pomnikiem Marszał-
ka złożyła delegacja powiatu ciechanowskiego: 
- starosta Sławomir Morawski, wicestarosta An-
drzej Pawłowski, przewodniczący Rady Powiatu 
Zbigniew Gutowski oraz członek Zarządu Powia-
tu Włodzimierz Fetliński. Kwiaty złożyło jeszcze 
kilkadziesiąt delegacji, m.in. władze samorządo-
we miasta i województwa, partie polityczne, orga-
nizacje kombatanckie, służby mundurowe, harce-
rze, szkoły i mieszkańcy miasta. 

W tym roku w obchodach wzięła udział duża 
grupa ciechanowskich harcerzy oraz uczniów 
szkół mundurowych, poczty sztandarowe szkół 
i instytucji, które pięknie reprezentowały poszcze-
gólne grupy społeczne. Na koniec nie zabrakło 
Pierwszej Brygady, w wykonaniu Orkiestry Dętej 
OSP Ciechanów oraz przejazdu grupy motocy-
klistów z grupy Wolny Wydech z flagami narodo-
wymi. Okolicznościową gazetę z  tekstami pieśni 
narodowych wydała miejska placówka kultury 
COEK Studio.

 Ostatnim akcentem świętowania rocznicy 
uzyskania niepodległości był koncert chóru „VIC-
TORIA” w  kościele farnym. Gościnnie wystąpili 
uczniowie i  absolwenci Gimnazjum TWP. Kon-
cert został dofinansowany ze środków Starostwa 
Powiatowego.

Barbara Tokarska-Wójciak

Świętowaliśmy niepodległość
Ciechanów 10-11 listopada 2015 r.
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