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Wielkiemu otwarciu towarzyszył 
wernisaż malarstwa „Zima” Stanisła-
wa Osieckiego i konferencja prasowa. 
Wyremontowane wnętrza z klimaty-
zacją, nowoczesnym oświetleniem, 
dobrą kawą, filmem to nowa propozy-
cja spędzeniu czasu wolnego na ma-
pie Ciechanowa. 

Kawiarnia Artystyczna (popularny 
„Dołek”, „Jagienka”) czekała na re-
mont od wielu lat. Otwarcie dolnego 
parteru Powiatowego Centrum Kultu-
ry i Sztuki odbyło się 1 lutego 2017 r. 
Renowacja trwała pół roku i kosztowa-
ła 671 tys. zł, wkład Powiatu Ciecha-
nowskiego wyniósł 176 tys. zł.                               

Więcej str. 6-7

Będą inwestycje w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego

Rada Powiatu Ciechanowskiego, 
podczas sesji 30 stycznia br. przyjęła 
Plan inwestycyjny dla subregionu cie-
chanowskiego objętego Obszarem Stra-
tegicznej Interwencji w ramach Regio-

nalnych Inwestycji Terytorialnych. 
Dokument został sporządzony  
w Ciechanowie przez gminę miej-
ską – lidera działań w subregionie 
ciechanowskim.

Samorząd powiatowy chce  
w ramach Planu wyremontować 
trzy drogi powiatowe. 

Więcej str. 9

Podpisanie porozumienia przez samorządowców subregionu ciechanowskiego w sprawie wspólnego realizowania inwestycji 

Otwarcie Kawiarni Artystycznej  
i Studia Muzycznego po remoncie

Malarz S. Osiecki na tle swoich prac prezentowanych w Kawiarni Artystycznej

Samorządy porozumiały się 
w sprawie inwestycji  
w ramach RIT  1, 9

Kawiarnia Artystyczna 
już po remoncie 1, 6,7

Przegląd ważniejszych  
wydarzeń w regionie  2

Relacja z obrad Rady  
Powiatu Ciechanowskiego 3,4

Patriotycznie i kulturalnie 
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Wydarzenia  
w komendach policji  
i państwowej straży pożarnej   8
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i „Bema” w rankingach 10

To był długi i dobry koncert 
Gala 2017 11,12
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29 grudnia 2016 – Ciechanowska Straż Pożarna włączy-
ła się do akcji „I Twój miś może zostać ratownikiem”. Strażacy 
prowadzą zbiórkę pluszowych zabawek, które następnie będą 
przekazywać dzieciom poszkodowanym w różnego rodzaju zda-
rzeniach. – Wykazano, że wręczenie poszkodowanemu dziecku za-
bawki podczas sytuacji stresogennej, odwraca jego uwagę od tego, 
co dzieje się dookoła, a jak wiadomo, często są to bardzo trauma-
tyczne zdarzenia – wyjaśniają strażacy. 

15 stycznia – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra-
ła także w Ciechanowie. W różnych formach zbiórki (kwesta 
uliczna, licytacje) zebrano ponad 114 tysięcy złotych. Podczas  
25. finału orkiestry, w całej Polsce, zbierano środki dla ratowa-
nia życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych 
oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Sze-
fem sztabu WOSP w Ciechanowie był Waldemar Nowakowski, 
który kierował grupą czterystu wolontariuszy i organizacją im-
prez towarzyszących - artystycznych, sportowych, zorganizowa-
nych dla dzieci i dla dorosłych, m.in.: bieg, turniej szachowy, 
koncerty, licytacje.

16 stycznia – Blisko milion złotych kosztował wraz ze sprzę-
tem samochód ratowniczo-gaśniczy, który trafił do Ochotniczej 
Straży Pożarnej z Gąsocina. Nowe auto przekazano do OSP Gą-
socin pod koniec grudnia. To Scania P360 z napędem 4x4. Auto 
jest wyposażone m.in. w: zbiornik na wodę o pojemności 3000 
litrów, pompę turbinową i motopompę pożarniczą oraz działko 
wodno-pianowe. Posiada również maszt oświetleniowy, wycią-
garkę elektryczną, agregat prądotwórczy, narzędzia hydraulicz-
ne, zestaw do udzielania pierwszej pomocy i inne. Koszt zakupu 
pojazdu wraz z zamontowanym na stałe sprzętem wyniósł blisko 
850 tys. zł. Kolejne 100 tys. zł. kosztowało wyposażenie w sprzęt 
ratowniczo-gaśniczy. Zakup nowego wozu strażackiego był 
możliwy dzięki środkom własnym OSP Gąsocin oraz wsparciu 
finansowemu Urzędu Gminy Sońsk, Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Krajowego Systemu 
Ratowniczo-Gaśniczego oraz środkom unijnym.

24 stycznia – Ciechanowski dworzec PKS będzie miał sie-
dzibę w nowym budynku przy ul. Sienkiewicza. Już w pierwszej 
połowie lutego zgodnie z ustalonymi terminami zlikwidowa-
ne zostały tymczasowe przystanki przy ulicach Sienkiewicza,  
Fabrycznej i Tatarskiej. Od tej pory czynny już będzie dworzec 
docelowy, w budynku galerii handlowej. W pomieszczeniach 
nowego dworca znajdzie się kasa biletowa oraz poczekalnia dla 
pasażerów. Prace budowlane są już w większości zakończone – 
wiaty i zjazdy oddano do użytku jeszcze w styczniu. Całkowite 
zakończenie prac i otwarcie nowego dworca zaplanowane jest 
na koniec marca br.

Wydarzyło się:
23 stycznia – Andrzej Kamasa został dyrektorem Specjali-

stycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Stanowisko, 
po postepowaniu konkursowym, powierzył mu Zarząd Woje-
wództwa Mazowieckiego. Pokonał w konkursie pięciu kandyda-
tów. A. Kamasa obowiązki dyrektora ciechanowskiego szpitala 
pełnił od końca października. Wcześniej przez cztery lata stał 
na czele jego Rady Społecznej. Nowy dyrektor został powołany 
na 6-letnią kadencję. Jego poprzednikiem był Tadeusz Bochnia, 
który zrezygnował ze stanowiska.

25 stycznia – Gościem 21. Spotkania z Książką w Galerii 
B. Biegasa był pisarz, poeta, krytyk literacki, publicysta Krzysz-
tof Martwicki. Pisarz podzielił się z czytelnikami z Ciechanowa 
opowieścią o powstaniu książki „Prawie niewidzialni”, której jest 
współautorem. Literat jest także autorem dwóch dramatów, trzech 
książek poetyckich, opowiadań, wielu artykułów i recenzji.

2 lutego – Epidemiolodzy alarmują! Grypa jest w natarciu. 
Tak źle nie było od dawna! Liczba zachorowań jest większa niż 
można było się spodziewać - ocenił Główny Inspektor Sanitar-
ny. W ostatnim tygodniu stycznia zarejestrowano ponad 363 tys. 
zachorowań i podejrzeń grypy - wynika z danych Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny. 
Sześć osób zmarło. Rzecznik GIS Jan Bondar ocenia, że mamy 
do czynienia z tzw. sezonową epidemią. Tylko pod koniec stycz-
nia skierowanie do szpitala z powodu grypy lub jej podejrzenia, 
otrzymały 1722 osoby. Najwięcej przypadków grypy odnotowa-
no w województwach: mazowieckim (57 tys.), wielkopolskim 
(54 tys.), małopolskim (41 tys.) i pomorskim (38 tys.). Źródło: 
Codzienny Serwis Informacyjny PAP

10 lutego – Biskup Płoc-
ki Piotr Libera, nadał swoim 
dekretem  Kaplicy  Specja-
listycznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Ciechanowie 
imię Świętej Matki Teresy  
z Kalkuty. W tym dniu odby-
ła się uroczystość związana 
z wprowadzeniem do kapli-
cy szpitalnej relikwii świętej 
Matki Teresy. Uroczystej 
mszy św. przewodniczył bi-
skup płocki, w koncelebrze  
z ciechanowskim kapłanami. 

Barbara Tokarska-Wójciak
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Radni powiatu przyjęli budżet na 2017 rok
Najważniejszym punktem grudniowej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego było przyję-

cie budżetu na 2017 rok. Radni, po debacie przyjęli uchwałę jednomyślnie. Wyszacowane 
dochody budżetu powiatu na 2017 zamykają się kwotą powyżej 95 mln zł, a po stronie wy-
datków - kwotą powyżej 92 mln zł. Atutem budżetu jest dodatni wynik finansowy, czyli tzw. 
nadwyżka budżetowa, która wyniesie 3 300 tys. zł. Zostanie ona przeznaczona na spłatę rat 
kapitałowych i zobowiązań wobec banków. 

Inwestycje
Na inwestycje w 2017 roku zaplanowano powyżej  

8,3 mln zł., tj. około 9 proc. budżetu. Ważnym zadaniem bę-
dzie czwarty, ostatni etap przebudowy dawnego hotelu Polonia.  
Na ten cel zaplanowano 1 843 336 zł. Wydatki zostaną sfinanso-
wane z dochodów własnych powiatu. Czynione są starania o po-
zyskanie na ten cel dodatkowych środków z Unii Europejskiej.

Drogi
Na inwestycje drogowe planuje się przeznaczyć 

6.306.404 zł, a największą planowaną inwestycją będzie roz-
budowa drogi powiatowej – ulicy Sońskiej w Ciechanowie (koszt  
7 262 222 zł), na którą powiat pozyskał 3 mln zł z dotacji rzą-
dowej (Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej na lata 2016-2019). Będzie to inwestycja wykonana 
przy wsparciu finansowym samorządu miasta Ciechanów, kwotą 
2 305 473 zł. Wykonana też zostanie dokumentacja projektowa  
przebudowy drogi powiatowej – ulicy Kwiatowej w Ciechanowie 
(także przy wparciu finansowym gminy miejskiej Ciechanów).

Oświata i wychowanie
Kwota 28.170.128 zł to wydatki jednostek budżetowych, 

szkół specjalnych, szkół ponadgimnazjalnych, szkół zawodo-
wych, kształcenie dorosłych i dokształcanie nauczycieli oraz 
kursy zawodowe, 

Natomiast 4.659.938 zł kosztować będzie edukacyjna 
opieka wychowawcza (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy, wczesne wspomaganie dziecka, Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, wsparcie TPD, internaty szkolne.

Rodzina
Sumę 5.051.300 zł planuje się przeznaczyć na funkcjono-

wanie rodzin zastępczych, Placówkę Opiekuńczo-Wychowaw-
czą Socjalizacyjną w Gołotczyźnie.  

Pomoc społeczna 
W 2017 r. to koszt 13.717.172 zł. Środki te pójdą na dzia-

łalność jednostek budżetowych związanych z pomocą społeczną 
(domy pomocy społecznej, ośrodek wsparcia, PCPR, rehabi-
litacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, Zespół  
ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2.450.352 zł przeznaczy się na  Powiatowy Urząd Pracy.

Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona  
Przeciwpożarowa

Planuje się następujące wydatki:
62 tys. zł  – dofinansowanie zakupu dwóch samochodów 
osobowych dla Powiatowej Komendy Policji w Ciechanowie,
5.288.213 zł – wynagrodzenia i świadczenia dla pracowników 
KPP PSP, 
5 tys. zł. – zarządzanie kryzysowe,

250.416 zł – udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i edu-
kacji prawnej dla mieszkańców powiatu.

Kultura
W budżecie powiatu przeznaczono:
1.021.688 zł na działalność Powiatowego Centrum Kultu-
ry i Sztuki, 
902 tys. zł  – na funkcjonowanie Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej, 
a 78 tys. zł na wsparcie zadań z zakresu kultury i sportu.

Starosta Sławomir Morawski dodał podczas sesji, że budżet 
2017 roku jest, tak jak we wszystkich samorządach powiatowych 
w dużym stopniu uzależniony od środków przewidzianych do po-
zyskania z zewnątrz. Jak co roku Zarząd Powiatu dołoży wszel-
kich starań, aby te dodatkowe środki pozyskać dla powiatu. 

Uchwały podjęte podczas grudniowej sesji  
dotyczyły:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cie-• 
chanowskiego,
zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego • 
na 2016 rok, 
przyjęcia Powiatowego programu Działań na Rzecz • 
Osób Niepełnosprawnych w powiecie ciechanowskim 
na lata 2017 - 2025,
przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania • 
Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie w powiecie ciechanowskim na lata 2017 – 2022, 
zmiany uchwały Nr V/13/79/2016 Rady Powiatu Cie-• 
chanowskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie 
określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji 
zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepeł-
nosprawnych oraz wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prze-
znaczonych na realizację  tych zadań w powiecie cie-
chanowskim w 2016 roku,
ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielo-• 
nej szkołom i placówkom niepublicznym, 
zmiany uchwały Nr V/10/67/2015 Rady Powiatu Cie-• 
chanowskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie 
ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostęp-
nych w powiecie ciechanowskim, 
zatwierdzenia rocznego planu pracy, w tym kontroli, • 
Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego  
na 2017 rok, 
zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych • 
Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2017 rok. 
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Interpelacje i zapytania:
Dotyczyły one: źle zakończonego chodnika w ulicy Przasny-

skiej i niebezpieczeństwa dla rowerzystów poruszających się 
tym odcinkiem drogi; potrzeby darmowych wejściówek na ba-
sen w DPS Kombatant dla seniorów (radna Ewa Gładysz); pla-
nów samorządu województwa w sprawie uchwały antysmogowej 
(radny Stanisław Kęsik).

Starosta Sławomir Morawski odpowiadając na interpelacje 
zapowiedział, że w sprawie chodnika zostanie zgłoszony wnio-

Styczniowe obrady Rady Powiatu Ciechanowskiego
Sesja odbyła się 30 stycznia 2017  roku w sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego  

przy ul. 17 Stycznia 7. Rozpoczęła się od wprowadzenia do porządku obrad dwóch punktów, doty-
czących dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego 
oraz planu inwestycyjnego w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. 

Uchwały przyjęte w styczniu przez radnych 
dotyczyły:

projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych • 
i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowa-
dzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci 
szkół ponadpodstawowych i specjalnych,
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu • 
Ciechanowskiego,
zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego • 
na 2017 rok,
przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Edukacja • 
przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”,
przyjęcia Planu inwestycyjnego dla subregionu cie-• 
chanowskiego objętego OSI problemowymi w ramach 
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych (o tym piszemy 
więcej na str. 9). 

Wszystkie uchwały zostały przyjęte jednomyślnie. 

sek do zarządcy wojewódzkiego drogi, przy której położona jest 
ul. Przasnyska, a bezpłatne wejściówki na basen dla seniorów 
będą rozważane przez dyrekcję jednostki. 

Ofertą kulturalna  
powiatowych instytucji kultury na 2017 

Bogatą ofertę Powiatowego Centrum Kultury przedstawi-
ła dyrektor Teresa Kaczorowska, która zaprosiła jednocześnie 
radnych na otwarcie (1 lutego br.) wyremontowanego dolnego 
parteru budynku i wystawę malarstwa Stanisława Osieckie-
go. Oferta Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie,  
ze względu na chorobę dyr. Teresy Sadowskiej, została zapre-
zentowana radnym w formie pisemnej.

Wolne wnioski i oświadczenia
Dotyczyły: zaproszenia na sesję dyrektora Szpitala Woje-

wódzkiego w Ciechanowie i przedstawienia sytuacji placówki 
(radna Agnieszka Bukowska); rozważenia zatrudnienia niektó-
rych nauczycieli szkół gimnazjalnych, dla których zabraknie 
miejsca w szkołach podstawowych po wprowadzeniu reformy 
oświaty, w szkołach średnich powiatu, (radny Adam Krzemiń-
ski); podziękowania dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg za 
interwencję na oblodzonej drodze do Opinogóry (radny Stani-
sław Kęsik) i nowej strony internetowej Starostwa Powiatowego 
(Krystyna Ślubowska – kierownik Wydziału Rozwoju, Promocji 
i Funduszy Strukturalnych Starostwa).

Barbara Tokarska-Wójciak

Radni podczas przyjmowania 
uchwał byli jednomyślni
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W 72. rocznicę zamordowania przez hi-
tlerowców polskich patriotów, na dziedzińcu 
ciechanowskiego ratusza oraz przy ul. Ślą-
skiej, przedstawiciele samorządów, admini-
stracji państwowej, ciechanowskich instytu-
cji, organizacji kombatanckich, szkół złożyli  
kwiaty pod tablicą na ratuszu upamiętniającą 
te tragiczne wydarzenia. Następnie wiązanka 
kwiatów została złożona przez najmłodszych 
harcerzy pod tablicą przy ul. Śląskiej.

W tym roku w krótkim apelu, który od-
był się  17 stycznia  przed południem, a prze-
biegał w ciszy i skupieniu, bez oficjalnych 
wystąpień, upamiętniono te tragiczne dla 
miasta chwile. Oprócz oficjalnych delega-
cji różnych środowisk, wzięła w nim udział 
liczna grupa harcerzy i uczniów szkół.

Samorząd powiatowy reprezentowali: 
starosta Sławomir Morawski oraz członek 
Zarządu Powiatu Łukasz Kapczyński.

BTW

Ciechanowianie uczcili pamięć powstańców

Honorową wartę przy pomniku za-
ciągnęli w tym dniu członkowie Związku 
Piłsudczyków w Ciechanowie. Kwiaty 
złożyli: parlamentarzyści, przedstawiciele 
rządu, samorządu, służb mundurowych, 
kombatanci, Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Ciechanowskiej i przedstawiciele 
świata kultury. 

Powiat ciechanowski reprezentowali: 
wicestarosta Andrzej Pawłowski i czło-
nek Zarządu Powiatu Łukasz Kapczyński. 
Dyrektor Powiatowego Centrum Kultu-
ry i Sztuki Teresa Kaczorowska zapaliła 
znicz, upamiętniający poległych w czasie 
powstania na ziemi ciechanowskiej.

BTW

W poniedziałkowe południe 23 stycznia br. delegacje różnych środowisk złożyły kwiaty pod  
popiersiem Tomasza Kolbego, wybitnego dowódcy powstania styczniowego. Ciechanowianie uczcili 
w ten sposób 154. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. 

Delegacja powiatu ciechanowskiego złożyła kwiaty pod pomnikiem dowódcy powstania styczniowego

Wręczono nagrodę  
im. dr. Franciszka Rajkowskiego

Nagroda, będąca ciechanowskim laurem dla działaczy społecz-
nych i działaczy kultury trafiła w tym roku do nauczyciela aka-
demickiego, samorządowca, regionalisty, autora wielu książek  
dr Zbigniewa Ptasiewicza. Z wyróżnieniem łączy się także tytuł 
Ciechanowianina Roku w dziedzinie kultury.

Laureat odbiera gratulacje od Zarządu TMZC

Wręczenie statuetki odbyło się  
21 stycznia br., tradycyjnie w Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. 
W uroczystości wzięli udział: rodzina, 
przyjaciele, przedstawiciele środowisk sa-
morządowych, naukowych i kultury. Sam 
laureat podziękował wszystkim za przy-
bycie i wsparcie. Wspominał przyjazd do 
Ciechanowa z Dolnego Śląska, gdzie się 
urodził, lata nauki w Ciechanowie w stu-
dium reklamy, studia w Warszawie oraz 
początki swojej pracy zawodowej w mie-
ście nad Łydynią. Podziękował wszyst-
kim, którzy go inspirują do pra-
cy oraz pisania. Prezes TMZC 
Eugeniusz Sadowski poinfor-
mował natomiast wszystkich, że  
dr Z. Ptasiewicz będzie przygo-
towywał album-monografię Cie-
chanowa.

Nagrodą im. dr F. Rajkow-
skiego jest statuetka z brązu  
w kształcie wawrzynu, autorstwa 
Marka Zalewskiego. Określana 
jest jako „laur ciechanowski”. 
Wręcza ją prezes Towarzystwa 
Eugeniusz Sadowski i wice-
prezesi stowarzyszenia. W tym 
roku, nagrodę wręczono po raz 39.

W dalszej części uroczystości – dla laure-
ata zaśpiewał chór męski „Melodia” z Opino-
góry Górnej przy akompaniamencie akorde-
onowym Jerzego Szpojankowskiego.

Powiat ciechanowski podczas gali re-
prezentowały: Krystyna Slubowska kierow-
nik Wydziału Rozwoju, Promocji i Fundu-
szy Strukturalnych Starostwa Powiatowego  
i Barbara Tokarska-Wójciak rzecznik pra-
sowy Starostwa, które pogratulowały lau-
reatowi oraz przekazały list gratulacyjny  
w imieniu starosty ciechanowskiego.

BTW

Hołd  
pomordowanym 
na dziedzińcu zamkowym

Najmłodsi pamiętają o historii miasta  
i regionu
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Zapowiedzi imprez kulturalnych 
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki 

na marzec 2017 r:
28. II-1.III, godz. 10.00- 17.00
Retrospektzwa VIII Festiwalu Filmowego „Nie-
pokorni Nezłomni Wyklęci” w Gdyni 1939-1989 
Przywracamy pamięć

1.03, godz. 10.00 
Przedpremierowy pokaz filmu „Wyklęty”, reż. 
Konrad Łęcki. Po filmie spotkanie z  odtwórcą 
głównej roli Marcinem Kwaśnym.
Pokazy filmów nagrodzonych na VIII edycji Fe-
stiwalu. m.in. „Hieronim Bednarski. Wyklęty 
z czerwonej wsi”, „Odnaleziony walc”, „Ojcu”, 
„Cztery życia Lidii Lwow”, „Zapora”, „Tora  
i miecz”, „303”. 

4 marca
Jubileusz 5-lecia Teatru Rozmyty Kontrast i kome-
dia „Roszada” według Pawła Mossakowskiego.
Teatr Rozmyty Kontrast skupia teatralnie 
uzdolnioną młodzież z Ciechanowa. Reżyserem 
i kierownikiem Teatru jest Andrzej Liszewski. 
W ciągu pięciu lat swojego istnienia Teatr ma 
na swoim koncie kilkanaście autorskich pre-
mier, m.in.: Ożenek, Kartoteka, Dom Kobiet, 
Wujaszek Wania, Brat naszego Boga, Grube 
ryby, Moralność Pani Dulskiej, Zagłoba sum  
i inne. Sala widowiskowa, ceny biletów: ulgowy 
15 zł, normalny 20 zł.

11 marca
Program kabaretowy „Spotkanie Kolesiów”. 
Wystąpi Zenon Laskowik i Zespół Towarzyszą-
cy. Zenon Laskowik, to jeden z najsłynniejszych 
polskich satyryków i artystów kabaretowych, 
twórca cieszącego się wielką popularnością  
w okresie PRL kabaretu „Tey”. Przez wiele lat 
występował w duecie, najpierw z Krzysztofem 
Jaślarem, Januszem Rewińskim, a następnie 
Bohdanem Smoleniem. Podczas wieczoru 
usłyszymy sprawy aktualne, skecze, monologi, 
piosenki i scenki. Wystąpią: Zenon Laskowik, 
Jacek Federowicz, Grzegorz Tomczak, Michał 
Ruksza. Sala widowiskowa. Bilety: przedsprze-
daż - 60 zł, od 1. III - 70 zł.

15 marca
Koncert z okazji Dnia Św. Patryka,
wystąpi Zespół Shannon, godz. 19.00

20 marca
40. Konkurs Plastyczny „Najładniejsza Marzanna”

21 marca
Spektakl dla szkół „Pchła Szachrajka”

22 marca
Swiatowy Dzień Poezji  UNESCO

28 marca
IV Powiatowy Konkurs Poezji Polskiej

Kawiarnia Artystyczna (popularny „Do-
łek”, dawniej „Jagienka”), czekała na remont 
od wielu lat. Otwarcie dolnego parteru Po-
wiatowego Centrum Kultury i Sztuki im.  
M. Konopnickiej w Ciechanowie przy ul. Stra-
żackiej 5 odbyło się 1 lutego 2017 r. Rewitali-
zacja trwała pół roku i kosztowała 671 tys. zł 
(brutto), z czego wkład Powiatu Ciechanow-
skiego wyniósł 176 tys. zł. 

Efekt remontu jest imponujący. Kawiar-
nia, wraz z nowym holem i toaletami, jest 
teraz przestrzenna i nowoczesna. Ma nowe 
kolory, akustykę, oświetlenie i co ważne dla 
tej piwnicy – klimatyzację z wentylacją. Wy-
mieniono też starą aluminiową instalację 
elektryczną sprzed 50 lat (na miedzianą), 

Otwarcie Kawiarni Artystycznej
i Studia Muzycznego po remoncie

Wielkiemu otwarciu towarzyszył wernisaż malarstwa „Zima” 
Stanisława Osieckiego i konferencja prasowa. Wyremontowane 
wnętrza z klimatyzacją, nowoczesnym oświetleniem, dobrą kawą, 
filmem to nowa propozycja spędzeniu czasu wolnego na mapie Cie-
chanowa. 

wygłuszono pomieszczenia i wykonano 
szereg robót remontowo-budowlanych. 

Powiatowa placówka kultury ma też 
profesjonalną pracownię muzyczna ze 
studiem nagrań, gdzie mogą próbować 
swoich sił zespoły muzyczne oraz wokali-
ści. Wyremontowano również dodatkowe 
wnętrza: garderobę i pomieszczenia ma-
gazynowe. 

Nowe możliwości oświetlenia, kli-
matyzacji i akustyki, mogli zobaczyć  
i usłyszeć wszyscy obecni na otwarciu po-
mieszczeń. Ważnym efektem tych zmian 
jest wyciszenie studia, co oznacza, że pró-
by zespołów nie będą zakłócały seansów  
w Kinie Łydynia. – Po trzech latach sta-
rań i składania pracochłonnych wniosków, 
otrzymaliśmy wreszcie wsparcie finansowe  
z Ministerstwa Kultury, z Polskiego Insty-
tutu Sztuki Filmowej w Warszawie oraz ze 
Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Re-
mont był trudny, rozległy i niezwykle skom-
plikowany. W imieniu całej załogi dziękuję 
mecenasom, projektantom, wykonawcom 
i wszystkim, którzy nam pomogli – powie-
działa na konferencji prasowej dyrektor 
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Kino „Łydynia” 
 w marcu zaprasza:
1 marca 
Przedpremierowy pokaz filmu 
„WYKLĘTY”. Gościem seansu 
będzie aktor Marcin Kwaśny. 
Bohaterami filmu są członko-
wie zbrojnego podziemia niepodległościowego, wal-
czący z władzą ludową o powojenny kształt Polski. 
Ludzie ci, mimo olbrzymiej przewagi resortu bez-
pieczeństwa, wspieranego przez radzieckie NKWD, 
walczyli do końca o swoją sprawę. Większość zginę-
ła, a pamięć o nich została przez reżimowych history-
ków zakłamana. Do dzisiaj w wielu kręgach – w tym 
opiniotwórczych – niestety, uważani są za bandytów.
Film będzie prezentowany w ramach obchodów Na-
rodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

3-16 marca
„Porady na zdrady”
Zdradzona w dniu ślubu Kalina i porzucona przez 
chłopaka Fretka, rozkręcają nietypowy biznes, który 
raz na zawsze ma rozwiązać problemy z męską wier-
nością. Postanawiają pomagać kobietom i na zlecenie 
testować lojalność ich partnerów. Serce dziewczyny 
– mimo podjętych postanowień – znów zaczyna bić 
mocniej, a wielka miłość to tylko kwestia czasu.

3-16
„Maria Skłodowska-Curie” 
To nie tylko wierna faktom opowieść o niesamowi-
tym życiu naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiast-
ków – radu i polonu, ale przede wszystkim portret 
niezwykłej kobiety, która dzięki swojej inteligencji  
i wiedzy oraz nieprzeciętnym umiejętnościom zdoła-
ła przekonać do siebie świat nauki, od zawsze zdo-
minowany przez mężczyzn. Film w reżyserii Marie 
Noëlle, to jednak przede wszystkim portret Skłodow-
skiej-Curie, jakiej nie znaliśmy – czułej matki, kocha-
jącej żony, kobiety charyzmatycznej, zdecydowanej, 
choć pełnej dylematów i sprzeczności.

„Artystyczna” będzie nadal pełniła rolę wielofunkcyjną, w tym Małego 
Kina „Łydynia”, z ciekawymi niekomercyjnymi filmami oglądanymi w ka-
wiarnianym nastroju, przy stolikach, w wygodnych fotelach, na kanapach 
czy pufach. Planuje się w niej także koncerty, spektakle, wystawy, czy 
spotkania okolicznościowe. A wszystko przy dobrej kawie, którą będzie 
serwował najlepszy barista w regionie – Piotr Czaplicki oraz przy innych 
napojach. Ponadto, jak zapowiedziała dyrektor Teresa Kaczorowska, w Ka-
wiarni odbywać się będą Artystyczne Środy w Powiatowym Centrum Kultury 
i Sztuki w Ciechanowie. W ramach cyklu, na każdą środę miesiąca zaplano-
wano inne wydarzenie artystyczne. Będą to wernisaże, koncerty, spektakle 
teatralne a także projekcje filmowe. Kolejna Artystyczna Środa 8 lutego – to 
recital Marcina Stycznia – pieśniarza, kompozytora, autora tekstów. Pod-
czas trzeciej Artystycznej Środy – 15 lutego, na scenie wystąpił Mieczysław 
Giedrojć – mim i klaun. Lutowy cykl zamknie – 22 lutego o godz. 19.00 pro-
jekcja filmu „Honorowy Obywatel” w reżyserii Gastóna Duprata. Po filmie 
zaplanowano dyskusję, którą poprowadzi Piotr Czaplicki.

PCKiSz dr Teresa Kaczorowska. Gratu-
lacje za realizację tego trudnego zadania 
zebrała od wielu gości, w tym od starosty 
Sławomira Morawskiego i posła Roberta 
Kołakowskiego.

Barbara Tokarska-Wójciak
Fot. Barbara Tokarska-Wójciak;  

Jerzy Ratowski

Wielkiemu otwarciu Kawiarni Arty-
stycznej towarzyszył wernisaż malar-
stwa „Zima”. Wystawa pokazuje obrazy 
o klimacie pięknej, polskiej zimy. Ich 
autor  - Stanisław Osiecki – z wykształ-
cenia geograf i muzyk, a z zamiłowania 
artysta malarz, członek Związku Pol-
skich Akwarelistów. Jego prace wielo-
krotnie można było oglądać w PCKiSz. 
Obecna wystawa będzie czynna przez 
dwa miesiące.

www.ciechanow.powiat.pl

Otwarcie Kawiarni Artystycznej i dolnego parteru w PCKiSZ 
w Ciechanowie
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Powołano zastępcę Komendanta Powiatowego 
PSP w Ciechanowie

Jarosław Nowosielski służbę w Ko-
mendzie Rejonowej Straży Pożarnej  
w Ciechanowie rozpoczął w 1988 r. Od po-
czątku pracował w Jednostce Ratowniczo 

Przejścia na emeryturę i awanse  
w ciechanowskiej policji 

W ciągu ostatnich dwóch 
miesięcy, kilku policjantów  
i pracowników Komendy Po-
wiatowej Policji w Ciechanowie 
przeszło na emeryturę. Uroczy-
ste pożegnania kolegów odbyły 
się  w obecności kadry kierow-
niczej, policjantów i pracowni-
ków cywilnych jednostki.

– Gaśniczej na różnych stanowiskach, od 
2011 roku na stanowisku dowódcy zmia-
ny. Posiada duże doświadczenie operacyj-
ne, dowodził wieloma akcjami ratowniczo 
– gaśniczymi gdzie zostało uratowane ży-
cie ludzkie oraz mienie o znacznej warto-
ści. Mianowany zastępca komendanta bę-

dzie nadzorował zagadnienia operacyjne 
oraz kwatermistrzowsko – techniczne.

Grzegorz Pawlicki
KPPSP Ciechanów 

Foto: st. kpt. Karol Kierzkowski 
KPPSP Ciechanów

Służbę w policji zakończyli: podin-
spektor Robert Schmidt – naczelnik Wy-
działu Kryminalnego; aspirant sztabowy 

Emerytowanych pracowników KPP żegnali nie tylko ich koledzy mundurowi, ale również 
pracownicy cywilni

Jedynym i najważniejszym elemen-
tem oceny wpływającej na wyłonienie 
najpopularniejszego dzielnicowego, była 
opinia społeczna wyrażona za pomo-
cą anonimowej ankiety wrzuconej do 
skrzynek dostępnych w różnych insty-
tucjach.  Ankietowani motywowali swój 

Poznaliśmy najpopularniejszego dzielnicowego

Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożar-
nej powołał 23 grudnia 2016 roku starszego kapitana Jarosława 
Nowosielskiego na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowe-
go PSP w Ciechanowie. Nowy zastępca jest od wielu lat związany 
z komendą w Ciechanowie.

Wiesław Olszewski – kierownik Poste-
runku Policji w Glinojecku; starszy aspi-
rant Tadeusz Piątkowski – kontroler Wy-
działu Ruchu Drogowego KPP; aspirant 
sztabowa Jolanta Kowalska – zastępca 
naczelnika Wydziału Prewencji; aspirant 
sztabowy Ireneusz Gadziński – kierownik 
Posterunku Policji w Glinojecku. 

W związku z przejściem na emeryturę 
podinsp. Roberta Schmidta obowiązki na-
czelnika Wydziału Kryminalnego będzie 
pełnił podinsp. Robert Stawiski, natomiast 
obowiązki kierownika Posterunku Policji 
w Glinojecku przejmie asp. szt. Mariusz 
Żukowski.

Emerytom życzymy wszelkiej pomyślno-
ści, a także zadowolenia z podejmowania 
kolejnych wyzwań w życiu prywatnym. 

BTW

głos kompetencją, życzliwością dzielni-
cowego a także zaangażowaniem w roz-
wiązywanie problemów mieszkańców.  
Dzielnicowi pełnią ważną rolę w struktu-
rze Policji. Są to funkcjonariusze, którzy 
jak nikt inny znają poszczególne osiedla 
i miejscowości. Często to do nich z róż-

nymi problemami zwracają się miesz-
kańcy z prośbą o pomocy lub poradę.  
Jeżeli jeszcze nie znacie swojego dzielni-
cowego ułatwi to aplikacja Moja Komen-
da. Wpisując swój adres w prosty i szybki 
sposób poznamy nazwisko oraz telefon 
kontaktowy swojego dzielnicowego. 

BTW

Spośród 17 dzielnicowych  zwycięzcą konkursu - z liczbą 637 głosów - został st. asp. Piotr Po-
maski dzielnicowy z terenu miasta (rejonu „Krubin”). Na drugim miejscu, z liczbą 404 głosów 
uplasował się sierż. szt. Tomasz Pajewski, dzielnicowy wiejski z gminy Ojrzeń.
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Rada Powiatu Ciechanowskiego, pod-
czas sesji 30 stycznia br. przyjęła „Plan 
inwestycyjny dla subregionu ciechanow-
skiego objętego Obszarem Strategicznych 
Inwestycji w ramach Regionalnych Inwe-
stycji Terytorialnych”. Dokument został 
sporządzony w Ciechanowie przez gminę 
miejską – lidera działań w subregionie cie-
chanowskim. 

W dokumencie tym zapisano m.in.: 
Dążąc do zapewnienia warunków 

sprzyjających harmonijnemu, zrównowa-
żonemu rozwojowi obszaru subregionu 
ciechanowskiego, przedstawiciele jednostek 
samorządu terytorialnego (...) nawiązali 
partnerstwo w celu wspólnego realizowa-
nia projektów w ramach Regionalnych 
Inwestycji Terytorialnych dla subregionu 
ciechanowskiego objętego OSI problemowy-
mi, zapisanymi w niniejszym Planie inwe-
stycyjnym RIT. 

Nawiązanie partnerstwa potwierdzone 
zostało listem intencyjnym, podpisanym 
10 stycznia 2017 roku przez prezydenta 
Miasta Ciechanów jako lidera Planu In-
westycyjnego RIT z przedstawicielami 
następujących samorządów subregionu 
ciechanowskiego: Powiat Ciechanowski; 
Powiat Mławski; Powiat Płoński; Powiat 
Pułtuski; Miasto Mława; Miasto Pułtusk; 
Powiat Żuromiński.

List intencyjny jako główny cel określa 
zawiązanie partnerstwa w celu wspólnego 
przygotowania projektów zgłaszanych do 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Ciechanowie informuje, że w okre-
sie  od 1 lutego 2017 roku do 30 listopada 
2017 roku realizuje projekt  pn. „Aktyw-
ność szansą na zatrudnienie i usamodziel-
nienie” współfinansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego 
2014 - 2020. 

Do udziału w projekcie zapraszamy 
osoby pełnoletnie przebywające bądź 
opuszczające pieczę zastępczą oraz oso-

Będą inwestycje w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego

realizacji w wiązkach Regionalnych Inwe-
stycji Terytorialnych, przewidzianych do 
dofinansowania w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020. Głównym za-
łożeniem Planu Inwestycyjnego RIT jest 
szerokie oddziaływanie terytorialne oraz 
integracja przestrzenna planowanych in-
westycji poprzez wzmocnienie powiązań 
funkcjonalnych w obszarze subregionu 
ciechanowskiego, zwiększenie dostępno-
ści obszaru oraz zwiększenie dostępu do 
usług, tworzące sprzyjające warunki do 
rozwoju społeczno-gospodarczego. 

Dokument ten zawiera diagnozę 
uwarunkowań rozwojowych subregionu 
(opracowaną przy wsparciu Starostwa 
Powiatowego w Ciechanowie) oraz infor-
macje o wszystkich zgłaszanych w jego 
ramach przez partnerów inwestycjach. 
Projekty inwestycyjne, zgłoszone w nim 
przez prezydenta Miasta Ciechanów jako 
lidera subregionu ciechanowskiego, re-
alizowane będą w układzie partnerskim 
jednostek samorządu terytorialnego po-
przez dwie wiązki kompatybilnych, spój-
nych projektów dotyczących:

ograniczenia niskiej emisji, • 
poprawy spójności komunikacyjnej, • 
społecznej i gospodarczej w subre-
gionie ciechanowskim,

Samorząd powiatu ciechanowskiego 
do Planu inwestycyjnego zgłosił trzy dro-
gowe projekty:

„Poprawa dostępności do terenów 1. 
inwestycyjnych oraz mobilności ko-
munikacyjnej kolejowo-drogowego 
węzła multimodalnego przy trasie 
TEN-T w Ciechanowie poprzez prze-
budowę drogi powiatowej nr 1241W 
na odcinku Ciechanów-Młock (trze-
ciorzędny węzeł drogowy)”, Działa-
nie 7.1 infrastruktura drogowa. Sza-
cowany koszt – 8,7 mln. zł.;
„Poprawa mobilności komunika-2. 
cyjnej Ciechanowa (ośrodka subre-
gionalnego) z drogą krajową nr 7 
(TEN-T) poprzez przebudowę drogi 
powiatowej nr 2352W na odcinku 
Pniewo Czeruchy - granica powiatu 
(Rezerwat Lekowo)”, Działanie 7.1 
infrastruktura drogowa). Szacowany 
koszt – 2,7 mln. zł;
„Promowanie niskiej emisyjności  3. 
w ruchu drogowym oraz wspieranie 
zrównoważonej mobilności miejskiej 
w obszarze funkcjonalnym Ciecha-
nowa (ośrodka subregionalnego) 
poprzez innowacyjną (budowa ścież-
ki rowerowej) przebudowę drogi 
powiatowej nr 1237W na odcinku 
Ciechanów-Opinogóra”, Działanie 
4.3 redukcja emisji zanieczyszczeń 
powietrza, poddziałanie 4.3.1 ogra-
niczanie zanieczyszczeń powietrza  
i rozwój mobilności miejskiej. Szaco-
wany koszt – 12 mln. zł.

Red.

by z niepełnosprawnością zamieszkujące 
na terenie powiatu ciechanowskiego.

W ramach projektu oferujemy uczest-
nikom indywidualne bezpłatne wsparcie 
obejmujące m. in. poradnictwo prawne  
i psychologiczne, pracę socjalną, treningi 
tworzenia wizerunku i umiejętności spo-
łecznych, szkolenia zawodowe, zespół 
ćwiczeń usprawniających psychoruchowo 
oraz działania społeczno - integracyjne. 

Osoby zainteresowane udziałem  
w projekcie i spełniające kryteria, tj. osoby    
w wieku aktywności zawodowej, z orze-

czoną niepełnosprawnością, opuszczające 
bądź przebywające w pieczy zastępczej, 
korzystające ze świadczeń pomocy spo-
łecznej, niezatrudnione i zagrożone wy-
kluczeniem społecznym zapraszamy do 
siedziby Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 
7 od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 9.00 do 16.00.

Więcej informacji na stronie interne-
towej www.pcpr-ciechanow.pl lub pod nu-
merem telefonu 23 6725216.

Red.
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Połowa balów studniówkowych już za nami. 
Kolejne odbędą się jeszcze przez feriami zimo-
wymi szkół. To oznacza, że chociaż zima w pełni, 
to coraz bliżej do matury 2017.

Spośród szkół ponadgimnazjalnych najwcześniej bawili się 
uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 im. S. Staszica w Ciechanowie.  
Setka uczniów wraz z osobami towarzyszącymi, na miejsce balu 
maturalnego wybrała dom weselny we Władysławowie. Stud-
niówkę zainaugurował oczywiście tradycyjny polonez. Później 
przyszedł czas na przemówienia, podziękowania i życzenia. 
Pomyślności, połamania piór i odwagi, która dodaje skrzydeł  
i prowadzi w wymarzonym kierunku – życzyła maturzystom 

Ciechanowskie liceum, nazywane popularnie „Krasiniakiem” 
zanotowało awans na 209. miejsce (w ubiegłym roku był 301.)  
i jako jedyne z Ciechanowa znalazło się w gronie 500 najlep-
szych liceów w kraju. W skali województwa mazowieckiego  
I LO znalazło się na 49. pozycji - najwyżej spośród miast regionu. 
Drugie Liceum im. Adama Mickiewicza uplasowało się na 135. 
miejscu na Mazowszu (w ubiegłym roku w skali województwa 
„Krasiniak” zajął 63. miejsce, a „Dwójka” - 138.).

Dobry wynik odnotowało Technikum nr 1 ZS nr 1 im. gen.  
J. Bema, które zajęło 171. miejsce (awans o cztery pozycje  
w porównaniu z ubiegłorocznym rankingiem). Na Mazowszu 
„Bem” zajął 20. miejsce (w ubiegłym roku był 16.). Z terenu 
powiatu ciechanowskiego w rankingu wojewódzkim sklasyfiko-
wano jeszcze Technikum w Gołotczyźnie, które uplasowało się  
na 74. miejscu.

W rankingu techników na ocenę składają się: matura z przed-
miotów obowiązkowych – 25%, matura z przedmiotów dodatko-
wych – 25%, egzamin zawodowy – 30% oraz sukcesy w olimpia-
dach – 20%. Z kolei w przypadku liceów oceniane są: matura  
z przedmiotów obowiązkowych – 25%, matura z przedmiotów 
dodatkowych – 45% oraz sukcesy w olimpiadach – 30%.

Zarówno „Krasiniak”, jak i „Bem” otrzymały honorowy tytuł 
„Srebrnej Szkoły 2017”.

Rankingi i miejsca ciechanowskich szkół

W skali kraju najlepszym liceum zostało XIII Liceum Ogól-
nokształcące w Szczecinie. Wśród techników bezkonkuren-
cyjne okazało się natomiast Technikum Elektroniczne w ZSE 
im. WP w Bydgoszczy. Pełne rankingi dostępne są na stronie  
www.perspektywy.pl

BTW

Multimedialną pracownię historii szkoły w I LO w Ciechanowie  
prezentuje nauczyciel Mariusz Długoszewski

I Liceum im. Zygmunta Krasińskiego oraz Technikum nr 1 ZS nr im. gen. J. Bema – to najlep-
sze szkoły ponadgimnazjalne w Ciechanowie i powiecie ciechanowskim. Tak przynajmniej wynika  
z najnowszego rankingu miesięcznika „Perspektywy”.

Za sto dni matura! dyrektor ZS nr 3 Marzena Chodkowska. Na studniówce w ZS  
nr 3 bawiły się dwie klasy o profilu rekreacyjno-rehabilitacyjnym 
oraz technik pojazdów mechanicznych.

Maturzyści z Zespołu Szkół nr 2 na miejsce balu, który odbył 
się 28 stycznia br. także wybrali dom weselny we Władysławo-
wie. Bawili się uczniowie z ośmiu klas -  trzecich liceum i czwar-
tych technikum.

Poloneza tradycyjnie już poprowadził dyrektor szkoły To-
masz Gumulak, w tym roku w parze z Kają Klimkiewicz – Miss 
World Poland 2016, która pokazała w dalszej części wieczoru 
także talent wokalny. Wieczór prowadzili uczniowie Marta 
Gontarek i Karol Koniczuk. Dyrektor szkoły życzył wszystkim 
niezapomnianych chwil i aby ten bal, jedyny w swoim rodzaju, 
zapamiętali na całe życie. Po części oficjalnej, podziękowaniach 

dla wychowawców i nauczycieli nic już nie stało na prze-
szkodzie dobrej zabawy przy muzyce zespołu Hamena na 
żywo i DJ Retro.

Bal Zespołu Szkół Technicznych odbył się 28 stycznia 
br. w sali w Niestumiu. Bawiło się tam 20 maturzystów  
z klasy technik geodeta z osobami towarzyszącymi i go-
ście. Nie zabrakło oczywiście poloneza, pod przewodnic-
twem dyrektora Sławomira Kubińskiego i podziękowań 
dla wychowawcy oraz nauczycieli. Nie zabrakło także do-
bre zabawy do białego rana.

Pozostałe bale maturalne -  I LO im. Zygmunta Krasiń-
skiego i Zespołu Szkół nr 1 im. gen. J. Bema odbyły się  
11 lutego, już po zamknięciu numeru. Relacje z nich ukażą 
się w kolejnym numerze Samorządowca.

BTW
Klasa maturalna w Zespole Szkół Technicznych
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GALA 2017 składała się, jak wszystkie 
do tej pory, z dwóch części oraz antraktu. 
W I części zaprezentowano najciekawsze 
dokonania artystyczne minionego roku 
w regionie i wręczono za nie mosiężne 
statuetki – „Sukces Artystyczny Roku” 
z wizerunkiem patronki PCKiSz, Marii 
Konopnickiej. PCKiSz przyznał je już po 
raz szósty – za ogólnopolskie i między-
narodowe sukcesy w dziedzinie kultury. 
Statuetek było wyjątkowo dużo, bo aż 13, 
a otrzymali je: Zofia Dmochowska, Maja 
Fijałkowska, Formacja Artystyczna „Fre-
akShow”, Jakub Jeskie, Łukasz Juszkie-
wicz, Kaja Klimkiewicz, Alicja Kłosińska, 
Kinga Miklaszewska, Radosław Ochnio, 
Gabriel Staszewski, Alicja Szemplińska, 
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana Pawła II 
w Ciechanowie i Małgorzata Zalewska.

Z tej grupy - 11 artystów wystąpiło na 
scenie, a w holu można było obejrzeć fil-
miki dwójki pozostałych.  

W I części Koncertu zakończono też 
obchody 50-lecia domu kultury przy Stra-
żackiej 5, a uczyniono to za pomocą piose-
nek jednego z najlepszych zespołów jakie 
istniały pod dachem PCKiSz – zespołu 
Monastyr pod kierunkiem Waldemara 
Koperkiewicza. Zespół nie istnieje już od 
dawna (działał w latach 1974-78), ale żyją 
jego piosenki, a założyciel – Waldemar 
Koperkiewicz, piastuje obecnie funkcję 

Monastyr i Sienkiewicz na Gali 2017
Dwudziesty siódmy Koncert Noworoczny GALA 2017 odbył się w styczniową, zimową sobotę  

14 stycznia 2017 roku. Trwał prawie 5 godzin i był bogaty programowo.  Uroczystość rozpoczęła dy-
rektor PCKiSz dr Teresa Kaczorowska podziękowaniem za to, że Ciechanowianie podtrzymują trwającą 
od 27 lat tradycję najbardziej prestiżowego w roku wieczoru artystycznego, który jednocześnie spełnia 
rolę charytatywną. Życzyła też, aby 2017 rok był tak samo obfity, artystyczny i tak samo wspaniały jak 
GALA. Koncert otworzył patron tego wydarzenia - starosta ciechanowski Sławomir Morawski. 

dyrektora CKiSz w Siedlcach i wystąpił  
w Ciechanowie ze swoimi młodymi arty-
stami z tego miasta. Ich występ bardzo się 
podobał, czym związany przez wiele lat  
z Ciechanowem (nawet przez pewien czas 
mieszkał w budynku PCKiSz) Waldemar 
Koperkiewicz był bardzo wzruszony. 

W II części obejrzano widowisko „Za-
głoba Sum”, na podstawie „Trylogii” Hen-
ryka Sienkiewicza, w wykonaniu artystów 
z PCKiSz: Teatru „Rozmyty Kontrast”, 
LZA „Ciechanów” oraz Studium Piosenki 
„dEs”. W ten sposób sfinalizowano Rok 
Henryka Sienkiewicza w Polsce, który się 
właśnie zakończył. 

Tego wieczoru wystąpiło prawie 200 
artystów: wokalistów, muzyków, recyta-
torów, tancerzy, śpiewaków, akrobatów  
i aktorów.

Antrakt, czyli około godzinną przerwę, 
wypełniła kwesta, podczas której wszyscy 
mieli okazję wesprzeć młode talenty. Od 
27 lat GALA ma właśnie cel charytatywny. 
Można było nabyć cegiełki, wrzucać datki 
do puszek oraz wziąć udział w aukcji dzieł 
sztuki. Aukcję w Galerii im. Bolesława 
Biegasa prowadziła znana dziennikarka 
Zofia Czernicka. Wszystkie zebrane pie-
niądze zasilą w tym roku Fundusz „Sztu-
ka Młodych”, przeznaczony na stypendia 
dla najbardziej zdolnych artystów ziemi 
ciechanowskiej. Zebrano ich łącznie 

Oprócz poczęstunku przygotowano 
dla nich także tańce przy muzyce zespo-
łu Pana Roberta Bratołda, grającego na 
żywo oraz wiele konkursów, zabaw i gier. 
Następnie przybył wyczekiwany przez 
wszystkich Mikołaj, który przyniósł pacz-
ki. Radości, śmiechu i zabawy było tego 
dnia bez liku, a do zabawy na parkiecie 
nikogo nie trzeba było prosić. 

Wśród bawiących się były zarówno małe 
dzieci, nastolatkowie, jak i osoby dorosłe, 
które nadal utrzymują kontakt z towarzy-
stwem. Wszystkim kierowała niestrudzona 
prezes Jadwiga Paprocka, Monika Nałęcz 

Podopieczni TPD bawili się w Starostwie Powiatowym
oraz pozostałe pracownice organizacji. Ba-
wiących się odwiedzili goście, m.in.: Elż-
bieta Szymanik dyrektor w Mazowieckiej 
jednostce Wdrażania Programów Unij-
nych w Warszawie, Ewa Gładysz radna  
powiatowa, Elżbieta Latko dyr. Powiato-
wego Urzędu Pracy, wiceprzewodnicząca 
Rady Miasta, Wiesława Żagiel rzecznik 
praw dziecka przy TPD oraz wiele innych 
osób, które wspierają tę organizację. 

Zabawę karnawałową, od wielu lat, 
wspiera także samorząd powiatowy, udo-
stępniając nieodpłatnie salę konferencyj-
ną na zabawę.

BTW

6.252,05 zł. Wszyscy, którzy dołożyli się 
do wsparcia młodych talentów uczestni-
czyli w losowaniu upominków (pięknych 
kolekcji znaczków), które  w tym roku 
ufundowała Poczta Polska. 

Na GALI  było obecnych wielu gości, 
parlamentarzystów ziemi ciechanowskiej, 
przedstawicieli administracji rządowej, 
samorządów (wojewódzkiego, miejskiego  
i gmin) i ich instytucji,  radni powiatowi na 
czele z przewodniczącym Rady Powiatu 
Zbigniewem Gutowskim, Zarząd Powia-
tu na czele ze starostą Sławomirem Mo-
rawskim i wicestarostą Andrzejem Paw-
łowskim, Honorowa Obywatelka Miasta 
Ciechanów prof. Bibiana Mossakowska  
z Warszawy, duszpasterze, przedstawicie-
le PWSZ, poprzedni dyrektorzy PCKiSz 
im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, 
dyrektorzy domów kultury z Mazowsza, 
muzealnicy z regionu. Były też liczne or-
ganizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, 
w tym z Mazowieckiej Izby Gospodarczej, 
bankowcy, skarbowcy, Poczta Polska  
i sponsorzy Gali. 

Nie zawiedli również dziennikarze 
i artyści zbierający środki na Fundusz 
„Sztuka Młodych”, jak również artyści, od 
których pochodziły dzieła sztuki przezna-
czone na aukcję. 

PCKiSz, BTW
Foto: S. Wiraszka, str.12

W ponad dwugodzinnej zabawie wzięło udział blisko sto osób wraz z opiekunami. Zabawa choinkowa, 
to czas kiedy podopieczni Towarzystwa Przyjaciół Dzieci bawią się na wspólnym spotkaniu. 

Dzieci z TPD odwiedził Mikołaj z paczkami
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