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Finanse powiatu na 2018 rok
Budżet powiatu ciechanowskiego  
uchwalony!

Koncert Noworoczny „Gala 2018”

Budżet powiatu ciechanow-
skiego po stronie dochodów 
zamyka się kwotą 101 mln zł, 
a po stronie wydatków kwo-
tą powyżej 109 mln zł. Aż 26 
mln zł samorząd przeznaczy na 
inwestycje. 

Radni podczas sesji zdecydowali, że najwięcej pieniędzy samorząd przeznaczy  
na wykonanie inwestycji drogowych

Najwięcej planowanych inwestycji 
to przebudowa dróg powiatowych, 
m.in.: Ciechanów-Młock, Pniewo-
-Czeruchy – do granicy powiatu,  
ul. Kwiatowa w Ciechanowie i droga 
do Opinogóry przez Kąty. 

Więcej str. 3-4

Koncert Noworoczny  „Gala 2018” 
stał pod znakiem sukcesów artystycz-
nych i jubileuszu zespołu bluesowe-
go Why Ducky. Podczas dorocznej 
zbiórki na Fundusz „Sztuka Młodych” 
udało się zebrać 11 266 zł. Pieniądze 
zostaną przeznaczone na stypendia 
dla uzdolnionych artystycznie dzieci  
i młodzieży.  

Więcej str 11, 12
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29 listopada 2017 r. – W Zespole 
Szkół Technicznych w Ciechanowie od-
były się uroczyste obchody Dnia Patro-
na. Postać Stanisława Płoskiego ucznio-
wie zaprezentowali w przedstawieniu 
jemu poświęconym. Spektakl pt. „Bu-
dowle i księgi” przybliżył gościom roz-
wój architektury na świecie i w Polsce,  
a także ukazał jej ujęcie w literaturze 
pięknej. W role wcielili się uczniowie: 
Piotr Lankiewicz, Michał Perkowski, 
Weronika Borek, Sandra Wiercińska, 
Aleksandra Leszczyńska, Adam La-
skowski, Michał Kupniewski, Natalia 
Stasik, Oliwia Skrzynecka, Dominiki 

Mroczkowski, Marta Podlecka i Michał Walkowiak. Było też 
otwarcie wystawy. Prace wystawione w galerii wykonali ucznio-
wie klasy I i II technikum budownictwa. Duchową ucztę do-
pełniła piękna oprawa sceniczno-muzyczna, nad którą czuwali: 
Marcin Liberadzki, Hubert Komorowski i Krzysztof Szefler.

11 grudnia 2017 r. – Oddział Intensywnej Opieki Me-
dycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie został otwarty 
po remoncie. Przebudowa i wyposażenie  Anestezjologii i In-
tensywnej Terapii kosztowało ponad 8 mln zł. Zakupiono m.in. 
respiratory, łóżka do intensywnej terapii, aparaty USG, EKG. 
Wykonano również wiele prac remontowych i budowlanych. W 
przyszłym roku będą kontynuowane zakupy sprzętu medycz-
nego. Poza oddziałem anestezjologicznym zmodernizowane i 

doposażone zostały 
także inne oddzia-
ły: laryngologiczny, 
dziecięcy, chirurgii 
dziecięcej oraz zakład 
bakteriologii. Mo-
dernizację przecho-
dzą również oddziały 
onkologiczno-hema-
tologiczny oraz ob-
serwacyjno-zakaźny. 
Wartość wszystkich 
inwestycji to blisko 20 
mln złotych. 

29 grudnia 2017 r. – Muzeum Romantyzmu w Opinogó-
rze otrzymało kolejne pieniądze na ochronę obiektów zabytko-
wych. Projekt zakłada remont podziemi kościoła opinogórskiego  
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz konserwa-
cję wybranych zabytkowych nagrobków na cmentarzu parafii 
rzymskokatolickiej pw. św. Zygmunta w Opinogórze. Podziemia 
kościoła zostaną odwodnione, a tynki, posadzki, okna, drzwi  
i schody poddane 
renowacji. Dodat-
kowo płyty upa-
miętniające ród 
Krasińskich przej-
dą konserwację 
lub zostaną wy-
mienione. Na na-
grobku Zygmun-
ta Krasińskiego 
zostanie wykuty 
jego wizerunek. 

Obiekt zyska też nowe instalacje bezpieczeństwa. Dodatkowo 
budynek kościoła zostanie przystosowany do potrzeb osób nie-
pełnosprawnych. 

6 stycznia 2018 r. – Ciechanów już po raz drugi przystą-
pił do grupy miast i miejscowości, gdzie zorganizowano Orszak 
Trzech Króli. Zebranych na Placu Jana Pawła II przywitał biskup 
pomocniczy płocki Mirosław Milewski. Od Ratusza uczestnicy 
orszaku pomaszerowali do kościoła farnego. Tam, przy ołtarzu, 
czekała już Święta Rodzina (w tę rolę wcieliło się małżeństwo 
Marta i Cezary Olszewscy z trójką dzieci). Trzej mędrcy złożyli 
jej pokłon, przynosząc ze sobą dary. W role mędrców wcielili 
się: Wiesław Burba, Mirosław Miączyński i Waldemar Szym-
czak. Orszak w Ciechanowie cieszył się bardzo dużym zainte-
resowaniem.

Orszak prowadzili trzej królowie. Foto: Gość Płocki.pl 

10 stycznia 2018 r. – Ogłoszony został ranking szkół we-
dług miesięcznika Perspektywy. Ciechanowski „Krasiniak” wy-
padł w nim dobrze, zajmując 60. miejsce w województwie (226 
w kraju). Za naszą szkołą jest LO im. H. Sienkiewicza w Płońsku 
na 63. miejscu na Mazowszu (245 w kraju). Obie szkoły należą 
do najlepszych na północnym Mazowszu. W naszym regionie 
najlepiej wypadło Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. 
św. Jana Bosko w Legionowie. W województwie mazowieckim 
zajęło 46 miejsce (158 w kraju).  

Barbara Tokarska-Wójciak

Wydarzyło się:

Patronem szkoły jest pol-
ski architekt Stanisław 
Płoski

W otwarciu Oddziału samorząd powiatowy 
reprezentował starosta ciechanowski Sławo-
mir Morawski

Pracownia multimedialna w I LO w Ciechanowie pozwala na ciekawą 
prezentację historii szkołyOranżeria Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
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Po raz pierwszy w historii powiatu uchwalono deficyt w kwo-
cie ok. 9 mln zł. W 2018 roku spłata wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań wyniesie około 4 mln zł.

Jak usłyszeli radni, deficyt bu-
dżetowy wynika z tego, że w budże-
cie powiatu znaczna kwota wydat-
ków to wydatki majątkowe, które 
stanowią ok. 24 proc. budżetu po-
wiatu, tj. więcej niż 26 mln zł.

Starosta Sławomir Morawski 
zaznaczył, że Zarząd Powiatu opra-

Finanse powiatu na 2018 rok

Budżet powiatu ciechanowskiego uchwalony!
Budżet powiatu ciechanowskiego po stronie dochodów zamyka się kwotą 101 mln zł, a po stro-

nie wydatków kwotą powyżej 109 mln zł. Aż 26 mln zł. samorząd przeznaczy na inwestycje. Plano-
wany 12 milionowy kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie deficytu i spłatę kredytów.

cowując projekt budżetu dokonał szczegółowej analizy potrzeb 
zgłoszonych przez jednostki organizacyjne powiatu.

Projekt budżetu został dobrze oceniony przez Regionalną 
Izbę Obrachunkową  oraz 
przez Komisję Budżetowo-
-Finansową Rady Powiatu.

Podczas przyjmowania 
uchwały radni byli jedno-
myślni. Za przyjęciem bu-
dżetu głosowało 20 radnych 
obecnych na sesji. 

Jedna z najważniejszych  sesji w roku  - tzw. budżetowa -  odbywała się w świątecznej atmosferze

26.059.424 zł
tyle wyda samorząd powiatowy  
na inwestycje w 2018 roku „

„
„

W zakresie inwestycji przyjęliśmy wydatki na budowę i modernizację dróg 
powiatowych w kwocie 24 mln zł. W ramach tej kwoty kontynuowane będą  

m.in. dwa zadania, przebudowa dróg powiatowych na odcinkach: Ciechanów-
Młock oraz Pniewo-Czeruchy na łączną kwotę powyżej 8 mln zł. Czas realizacji 

tych inwestycji to lata 2017-2018. Ponadto planujemy zrealizować 9 innych 
zadań drogowych jednorocznych, na łączną kwotę powyżej 15 mln zł.  

Do budżetu weszła też realizacja inwestycji dotyczącej termomodernizacji 
budynków Zespołu Szkół nr 2, w ramach pozyskanych środków unijnych  

za kwotę blisko 2 mln złotych – powiedział starosta S. Morawski
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Budżet w liczbach
Budżet powiatu ciechanowskiego po stronie dochodów 

zamyka się kwotą 101.104.528 zł, a po stronie wydatków 
kwotą powyżej 109.881.037 zł. Aż 26.059.424 zł samorząd 
przeznaczy na inwestycje. Planowany, 12.499.509 złotowy 
kredyt zostanie przeznaczony na sfinansowanie deficytu  
i spłatę kredytów. Najwięcej powiat przeznaczy na oświatę 
i wychowanie – 29.856.946 zł. W ramach tych wydatków 
będą realizowane m.in. 3 projekty z udziałem środków unij-
nych; Drugim co do wielkości przeznaczonych środków jest 
pomoc społeczna – 13.685.653 zł – w tym: domy pomocy 
społecznej – 11.314.860 zł, Ośrodek Wsparcia – 55.600 zł, 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 950 tys. zł; Na reha-
bilitację zawodową osób niepełnosprawnych – 520 zł. Na Ze-
spół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – 116 tys. zł; Edu-
kacyjna opieka wychowawcza to kwota 4.694.273 zł, w tym: 
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 2.345.161 zł, 
w nim wczesne wspomaganie dziecka – 316.512 zł, Porad-
nia Psychologiczno-Pedagogiczna – 1.288.986 zł, Internat 
szkolny – 638.600 zł; Dział Rodzina to m.in.: działalność ro-
dzin zastępczych – 2.658.520 zł, Placówki Opiekuńczo-Wy-
chowawczej Socjalizacyjnej – 2.009.538 zł; Na Powiatowy 
Urząd Pracy przeznaczy się – 1.998.352; Na kulturę samo-
rząd przeznaczy łącznie ponad 2 mln zł, w tym: Powiatowe 
Centrum Kultury i Sztuki otrzyma – 1.021.688 zł, Powiatowa 
Biblioteka Publiczna – 1.002.000 zł. Na inwestycje drogowe 
powiat wyda 23.928.259 zł w tym: przebudowę drogi Ciecha-
nów-Młock – 7.092.282 zł, przebudowę drogi Pniewo-Cze-
ruchy do granicy powiatu – 1.112.058 zł. Przebudowa drogi 
powiatowej – ulicy Wojska Polskiego w Glinojecku pochło-
nie – 400.000 zł, przebudowa drogi Pniewo-Czeruchy-Le-
kowo na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 
615 do wiaduktu kolejowego – 440.000 zł, przebudowa drogi 
Ciechanów - Opinogóra – 9.498.602 zł, przebudowa drogi 
żwirowej Rydzewo-Sulerzyż – 400.000 zł. Przebudowa drogi 
w miejscowości Malużyn – 700.000 zł, przebudowa odcinka 
drogi Wróblewo-Pajewo – Gołymin Ośrodek – 300.000 zł, 
przebudowa odcinka drogi Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów 
– 750.000 zł, rozbudowa drogi powiatowej ulicy Kwiatowej  
w Ciechanowie – 3.195.317 zł.

Interpelacje i zapytania 
dotyczyły: prawa własności i planów zagospodarowania budyn-
ków Powiatowej Biblioteki Publicznej po przeniesieniu zbiorów 
do nowej siedziby przy ul. Warszawskiej 34 (radna Ewa Gła-
dysz); zalewania jezdni na drodze Gołymin-Ruszkowo-Ciem-
niewko i udrożnienia poboczy drogi (radny Wiesław Balcerzak); 
problemu zanieczyszczenia powietrza w Ciechanowie w związku  
z prowadzeniem uchwały antysmogowej na Mazowszu; zwięk-
szenia częstotliwości posiedzeń Rady Powiatu oraz podzięko-
wań dla zastępcy prezydenta Ciechanowa Joanny Potockiej-Rak 
za rzetelne odpowiedzi na zgłoszone interpelacje, dotyczące 
spraw samorządu miasta Ciechanowa (radny Stanisław Kęsik).

Radni podczas sesji przyjęli 
uchwały w sprawach:
• wieloletniej prognozy finansowej powiatu ciechanowskiego,
• uchwały budżetowej  powiatu ciechanowskiego na 2018 rok,
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Ciecha-

nowskiego,
• zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2017,
• zmiany uchwały Nr V/22/120/2017 Rady Powiatu Ciecha-

nowskiego z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie określenia 
zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wyso-
kości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację  tych za-
dań w powiecie ciechanowskim w 2017 roku,

• ustalenia na 2018 rok wysokości opłat za usuwanie z drogi 
pojazdów w przypadkach określonych w art. 130a ust. 1 i 2  
ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wysokości kosztów 
usuwania i przechowywania pojazdów na obszarze powiatu 
ciechanowskiego,

• ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych  
w powiecie ciechanowskim,

• zatwierdzenia rocznego planu pracy, w tym kontroli, Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego na 2018 rok,

• zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady 
Powiatu Ciechanowskiego na 2018 rok,

• ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Ciechanow-
skiego,

• ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu 
przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wyko-
rzystania dotacji udzielonej niepublicznym szkołom i placów-
kom prowadzonym przez osoby fizyczne i osoby prawne nie-
będące jednostkami samorządu terytorialnego.       
Wszystkie uchwały radni przyjęli jednomyślnie 20 głosami 

(na sesji obecnych było 20 radnych). Radni zatwierdzili także 
sprawozdania z działalności komisji stałych Rady Powiatu Cie-
chanowskiego w 2017 roku.

Barbara Tokarska-Wójciak

Budżet na 2018 rok jest, podobnie jak w innych samorządach 
uzależniony od pozyskanych środków zewnętrznych. Zarząd Powiatu 
dołoży wszelkich starań, aby takie pieniądze dla powiatu pozyskać - 

powiedział szef Zarządu Powiatu

„„ Wydatki dotyczące pomocy społecznej, rodziny, oświaty  
i edukacyjnej opieki wychowawczej stanowią ponad 52 proc. 
budżetu powiatu – powiedział starosta przedstawiając budżet  

na 2018 rok
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Ciechanowscy pływacy z otrzymanymi nagrodami

Podczas spotkania przedstawiciele samorządów i inspekcji omówili  
działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza

Pływacy nagrodzeni

Na rzecz poprawy bezpieczeństwa na Mazowszu 
Regionalna Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego w Ciechanowie

Oskar Jemielita i Adrian Krzywnicki zostali wyróżnieni za 
wyniki sportowe w 2017 roku. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego 
za osiągnięcia przyznał im nagrody rzeczowe. Oskar Jemielita 
i Adrian Krzywnicki są zawodnikami Międzyszkolnego Pływac-
kiego Klubu Sportowego „Orka” w Ciechanowie. Na Zimowych 
Mistrzostwach Polski Juniorów do lat 16 w Gliwicach Adrian 
zdobył srebrny medal na 50 metrów stylem motylkowym i dwa 
brązowe – na 100 i 200 metrów w tym samym stylu. Na tych 
samych zawodach Oskar został złotym medalistą na 100 metrów 
stylem dowolnym.

Red.

Jednym z celów konferencji było podsumowanie stanu bez-
pieczeństwa w ruchu drogowym na terenie subregionu ciecha-
nowskiego  oraz zaprezentowanie działań profilaktycznych na 
rzecz BRD, podejmowanych przez policję we współpracy z in-
nymi podmiotami.  Konferencja była również okazją do podsu-
mowania akcji „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”, prowadzo-
nej w 2017 r. na terenie subregionu, w którego skład wchodzą 
powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski i żuromiński. 
Podczas konferencji odbyło się uroczyste przekazanie ośmiu 
alkomatów Iblow – urządzeń do szybkiego badania stanu trzeź-
wości uczestników ruchu drogowego. Trafiły one do komend 
powiatowych policji w Ciechanowie, w Płońsku i w Żurominie. 
Urządzenia przekazał sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpieczeń-
stwa Dariusz Marek Szczygielski.

BTW

Barbara Tokarska-Wójciak

Ocena stanu bezpieczeństwa w subregionie ciechanowskim oraz możliwości skuteczniejszych 
działań w tym zakresie były głównym tematem konferencji zorganizowanej 1 grudnia 2017 r. przez 
ciechanowski WORD, przy współudziale Mazowieckiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
oraz Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorzą-
dów i służb m. in: starosta ciechanowski Sławomir Moraw-
ski, przewodnicząca Sejmiku Województwa Mazowieckiego  
Wiesława Krawczyk, sekretarz Mazowieckiej Rady Bezpie-
czeństwa Dariusz Marek Szczygielski, dyrektor Delegatury 
w Ciechanowie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie Rafał Woźnowski, komendan-
ci powiatowi policji wraz z naczelnikami Wydziałów Ruchu 
Drogowego z regionu ciechanowskiego, komendanci pań-
stwowych straży pożarnych, przedstawiciele zarządów dróg, 
studenci PWSZ w Ciechanowie, przedstawiciel ciechanow-
skiej delegatury Kuratorium Oświaty w Warszawie, przed-
stawiciel Urzędu Miasta w Mławie, przedstawiciel starostwa 
w Płońsku oraz media.

Prelegentami konferencji byli: dr Bartłomiej Panfil  – 
kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego PWSZ 
w Ciechanowie, który wygłosił wykład inauguracyjny, 
insp. Grzegorz Grabowski – Komendant Powiatowy Policji  
w Ciechanowie, Krzysztof Knyż – pełnomocnik marszałka 
ds. komunikacji rowerowej, Grzegorz Goszczyński – kie-
rownik Oddziału Wojewódzkiego Inspekcji Transportu 
Drogowego w Radomiu, podinsp. Sławomir Popiel – ekspert 
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Poli-
cji z s. w Radomiu oraz Anna Gwoździk – dyrektor WORD 
w Ciechanowie.



 

Styczeń
Rada Powiatu Ciechanowskiego, podczas sesji 30 stycznia 2017 r.  

przyjęła Plan inwestycyjny dla subregionu ciechanowskiego objętego 
Obszarem Strategicznej Interwencji w ramach Regionalnych Inwestycji 
Terytorialnych. Dokument został sporządzony w Ciechanowie przez 
gminę miejską – lidera działań w subregionie ciechanowskim przy 
współpracy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. Samorząd powia-
towy w ramach Planu wyremontuje 2 drogi powiatowe: Ciechanów-
-Młock i Pniewo-Czeruchy – granica powiatu. Dodatkowo Powiatowy 
Zarząd Dróg w 2017 roku zrealizuje 7 zadań inwestycyjnych w tym pięć 
związanych z przebudową dróg i dwa opracowania dokumentacji tech-
nicznej pod przyszłe inwestycje. Wielkość wydatków inwestycyjnych 
wyniesie ponad 10 mln zł. Łączny zakres prac inwestycyjnych obejmie: 
przebudowę 8,4 km dróg powiatowych, budowę 5,08 km chodników, 
1,9 km ścieżki rowerowej, ok. 2,5 km kanalizacji deszczowej.

Radni uchwałę przyjęli jednomyślnie 

Luty
Po remoncie otwarta została 

Kawiarnia Artystyczna Powiato-
wego Centrum Kultury i Sztuki  
w Ciechanowie. 1 lutego – wielkie-
mu otwarciu towarzyszył werni-
saż malarstwa „Zima” Stanisława 
Osieckiego i konferencja prasowa. 
Wyremontowane wnętrza mają  
klimatyzację, nowoczesne oświe-
tlenie, wyjście ewakuacyjne, nowe 
łazienki itp. Kawiarnia Artystycz-
na (niegdyś popularny „Dołek”, 
dawniej „Jagienka”), czekała na 
remont od wielu lat. Rewitaliza-
cja trwała pół roku i kosztowała  
671 tys. zł (brutto), z czego wkład 
własny powiatu ciechanowskiego 
wyniósł 176 tys. zł. 

Marzec 
Wykonawca robót – 

Przedsiębiorstwo Budowy 
Dróg i Mostów z Mińska 
Mazowieckiego przejął plac 
budowy związany z przebu-
dową ulicy Sońskiej w Cie-
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chanowie. Prace zaczęły się od wycinki drzew. Pracownicy wycięli 
108 drzew, a na ich miejsce posadzili później 120 drzew i kilkaset 
krzewów. W ten sposób rozpoczęła się jedna z najważniejszychw 
minionym roku inwestycji drogowych powiatu „Rozbudowa drogi 
powiatowej nr 2421W Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów na odcinku ul. 
Sońskiej w Ciechanowie”. Dotyczy odcinka o długości 2,049 km – 
od ronda Solidarności do kąpieliska Krubin.

Kwiecień
Rekordowa liczba zwiedzających – blisko 3 tys. i wystawców  - 81 

przybyła 11 kwietnia 2017 r. na Subregionalne Targi Edukacji i Pra-
cy 2017. Odbywały się pod patronatem starosty ciechanowskiego 
Sławomira Morawskiego oraz honorowym patronatem marszałka 
województwa mazowieckiego Adama Struzika. Wśród wystawców 
znalazły się:  szkoły policealne, szkoły ponadgimnazjalne,  uczelnie  
i szkoły wyższe, jednostki szkoleniowe, pracodawcy i instytucje oraz 
urzędy. Impreza, jak co roku cieszyła się dużą popularnością wśród 
młodych ludzi. Byli to głównie uczniowie, którzy muszą wybrać 
szkołę ponadgimnazjalna 
lub uczelnię wyższą, ale 
również osoby bezrobotne 
z rejonu, które miały moż-
liwość rozmowy z pośredni-
kiem pracy i zapoznania się 
z ofertami pracy. Imprezą 
towarzyszącą tegorocznej 
prezentacji edukacyjnej by- 
ły warsztaty dla młodzieży.

Maj
Powiatowy Dzień Strażaka 2017 odbył się 13 maja w Glinojec-

ku. Święto strażaków zawodowych oraz strażaków ochotników  
z powiatu ciechanowskiego, połączone zostało w tym roku z jubi-
leuszem 120-lecia OSP Glinojeck oraz 100-leciem Orkiestry Dętej  
w Glinojecku. Uroczystości rozpoczęły się zbiórką pododdziałów na 
placu przed strażnicą OSP w Glinojecku. Następnie wszyscy prze-
maszerowali do kościoła parafialnego, gdzie odprawiona została 
msza święta w ich intencji. Po niej strażacy i goście spotkali się na 
okolicznościowej akademii.

Czerwiec

Powiat ciechanowski przebuduje dwie drogi z udziałem środków 
unijnych. Podpisanie dwóch umów dotyczących realizacji projektów 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ma-
zowieckiego 2014-2020 odbyło się 13 czerwca 2017 r. w Starostwie Po-
wiatowym w Ciechanowie. Umowy dotyczyły przebudowy dwóch dróg 
powiatowych: Ciechanów – Młock i Pniewo-Czeruchy – do granicy po-

Wydarzyło się w 2017 roku

Stanisław Osiecki na otwarcie wyre-
montowanej kawiarni pokazał swoje 
najlepsze prace o tematyce zimowej. 
Była to ostatnia wystawa malarza w 
PCKiSz. 


Ulica Sońska w trakcie 

przebudowy

Uczniowie promowali swoje szkoły,  
w których się uczą

Uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka w Glinojecku
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wiatu, ul. Kwiatowa. Inwestycje drogowe zrealizowane zostaną w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 
na lata 2014-2020 (RPO WM). W ramach projektu zostanie wykonany 
remont nawierzchni, wybudowane zjazdy, pobocza, a także uzupełnione 
oznakowanie pionowe.

Lipiec
Świętowanie „Dnia Policji 

Państwowej” w Ciechano-
wie rozpoczęło się w piątek  
21 lipca i potrwało do soboty 
22 lipca. W tych dniach odbyła 
się uroczysta akademia i pik-
nik dla mieszkańców miasta. 
Święto Policji było okazją do 
złożenia kwiatów pod tabli-
cami i pomnikami poświęco-
nymi pamięci poległych na 
służbie  oraz do wręczenia od-

znaczeń i awansów na wyższe stanowiska służbowe. Oprócz odznaczeń 
państwowych i resortowych były to także odznaczenia i wyróżnienia, 
m.in.: Krzyże Zasługi za Dzielność, Medale za Długoletnią Służbę, Me-
dale za Zasługi dla Policji, Odznaki Zasłużonego Policjanta oraz nagro-
dy rzeczowe i finansowe dla poszczególnych funkcjonariuszy.

Sierpień
Sierpień to miesiąc, w którym nauczyciele przystępują do egzami-

nu na stopień nauczyciela mianowanego. W tym roku do egzaminu, 
który odbywał się w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie, przy-
stąpiło pięcioro nauczycieli. Wszyscy zdali egzamin przed Komisją 
Egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Ciechanowskiego. 
Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia zawodowego nauczyciela 
mianowanego odbyło się 23 sierpnia 2017 r. w siedzibie Starostwa. Po 
krótkim powitaniu, najpierw  nauczyciele złożyli ślubowania. Następ-
nie wicestarosta Andrzej Pawłowski wręczył im akty awansu zawodo-
wego. Później przy kawie i herbacie można było wymienić uwagi od-
nośnie do sytuacji w szkołach i zmieniających się uwarunkowaniach 
związanych z nową reformą szkolnictwa. 

Wrzesień
Roboty budowlane związane z przebudową dawnego hotelu Polo-

nia dobiegły końca. 12 września br. odbył  się odbiór  budynku przez 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego, a kilka dni póź-
niej powiat otrzymał pozwolenie na użytkowanie obiektu. Budynek 
będzie nową siedzibą Powiatowej Biblioteki Publicznej. Jest w pełni 
przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku jest 
nowoczesna winda, a prowadzi do niego podjazd dla wózków. Prze-

bieg robót budowlanych był 
pod kontrolą Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków, 
który nie miał zastrzeżeń do 
co jakości wykonanych prac. 
Warto dodać, że prace bu-
dowlano-remontowe wykona-
ła ciechanowska firma Usługi 
budowalne „Remirent” Ceza-
ry Smoleński.

                                                           
Październik

Droga do Opinogóry przez Kąty będzie przebudowana. Porozu-
mienie intencyjne w tej sprawie zostało podpisane 11 października  
w ciechanowskim Ratuszu. W sprawie wspólnego finansowania in-
westycji porozumiały się trzy samorządy: powiatowy, miejski i gminy 
Opinogóra Górna, a porozumienie podpisali: starosta ciechanowski 
Sławomir Morawski, prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński oraz 
wójt gminy Opinogóra Górna Piotr Czyżyk. Droga będzie przebu-
dowana w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Dróg 
Lokalnych o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodar-

czego regionu”. Wartość ca-
łej inwestycji szacuje się na  
9,6 mln zł. Samorząd powiato-
wy zobowiązał się do przygo-
towania w całości wymaganej 
dokumentacji, niezbędnej 
do realizacji inwestycji oraz 
złożenia wniosku o jej dofi-
nansowanie. Powiat będzie 
również odpowiedzialny za wy-
łonienie wykonawcy w drodze  
przetargu.

Listopad
Zarząd Powiatu powołał nową dyrektor 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Cie-
chanowie. Zarząd, działając w porozumieniu  
z Mazowieckim Kuratorem Oświaty i po za-
sięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej Poradni,  
2 listopada powierzył dr Monice Zarembie – 
Łepkowskiej stanowisko dyrektora Poradni. 
Starosta powołał dyrektorkę na okres od 1 li-
stopada 2017 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Grudzień
Ulica Sońska w Ciechanowie została oddana do użytku! Tuż przed 

okresem świątecznym udało się zakończyć prace modernizacyjne tej  
drogi. Arteria jest szeroka, ma nową nawierzchnię, ścieżkę rowero-
wą i nową zieleń. Inwestycję, choć z dużym poślizgiem udało się za-
kończyć. Prace wykonała firma z Mińska Mazowieckiego. Całkowity 
koszt inwestycji wyniósł 7 262 221,81 zł.                                          Red. 

www.ciechanow.powiat.pl





Umowę podpisali przedstawi-
ciele samorządu powiatowego: 
starosta S. Morawski, wicesta-
rosta A. Pawłowski i skarbnik 
powiatu E. Kwiatkowska, a ze 
strony samorządu wojewódzkie-
go – marszałek A. Struzik

Policjantki i policjanci otrzymali wyróż-
nienia i awanse zawodowe

Zwiedzanie pomieszczeń budynku  
po remoncie

Mianowani nauczyciele ze szkół prowadzonych przez powiat z dyrektorami 
szkół i przedstawicielami samorządu

Podpisanie porozumienia między samo-
rządami. Od prawej: prezydent K. Ko-
siński, starosta S. Morawski, wójt gminy 
Opinogóra P. Czyżyk

M. Zaremba-Łepkowska poprowadzi Poradnię 
przez najbliższe 5 lat

Fragment ulicy Sońskiej po remoncie
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Młodzież rywalizowała w konkursie kulinarnym

Najciekawsze potrawy kulinarne nagrodzone  
w „dwójce”

Zwycięzcy konkursów z organizatorami i gośćmi

Konkurs plastyczny – Moja wymarzona praca
Przyznano w nim nagrody: I miejsce Natalii Niezgodziń-

skiej w postaci bonu o wartości 50 zł; II miejsce Małgorzacie 
Kocimskiej – bon o wartości 50 zł.

Konkurs hotelarski – Kompleksowa obsługa gościa 
hotelowego

Głównym celem konkursu było rozwijanie pasji i zaintere-
sowania zawodem hotelarza wśród uczniów technikum hote-
larskiego w regionie Północnego Mazowsza. Przyznano dwa 
wyróżnienia: Paulinie Brzozowskiej i Alicji Kłosiewskiej i na-
grody – bony o wartości po 100 zł.

Konkurs gastronomiczny - Smaki dzieciństwa – czyli 
Kuchnia Polska oczami mojej babci

I miejsce - Grzegorz Badnarz z Zespołu Szkół im. Bolesława 
Prusa w Pułtusku i bon o wartości 500 zł; II miejsce Aleksandra 
Humięcka i Anna Pieniak z Zespołu Szkół nr 2 im. Adama Mic-
kiewicza w Ciechanowie i bon o wartości po 300 zł; III miejsce 
Agnieszka Kołpak i Natalia Podgrudna z Zespołu Szkół Cen-
trum Kształcenia Rolniczego im. Aleksandra Świętochowskie-
go w Gołotczyźnie i bony o wartości po 200 zł. Przyznano rów-
nież wyróżnienie dla: Moniki Piotrowskiej z Zespołu Szkół nr 2 
im. Antoniny Mrozowskiej w Mławie, wyróżnienie specjalne dla 
Eweliny Kruszewskiej – nauczyciela opiekującego się uczniami 
z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Raciążu za 
motywowanie uczniów i zaszczepianie pasji do zawodu.

Jednym z gości konferencji była dr inż. Aleksandra 
Czarnewicz-Kamińska, która wygłosiła wykład na 

temat „Kulinarne tradycje dawniej i dziś”. 
Znana w  Ciechanowie dietetyczka w bardzo 

ciekawy sposób opowiedziała o żywności znanej 
w Polsce od zarania państwa Piastów, 
aż po  dzisiejsze upodobania kulinarne.

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Poprawa jakości kształcenia i podniesienie 
kompetencji zawodowych w branży gastronomiczno-hotelarskiej” i rozstrzygnięcia trzech konkur-
sów odbyły się 3 stycznia br. w Zespole Szkół nr 2 w Ciechanowie. Dodatkowo wręczone zostały 
nagrody w konkursach przygotowanych w ramach projektu. Były dyplomy, nagrody i gratulacje dla 
młodych mistrzów kulinarnych.

Pomysł zorganizowania konkursu i cyklu spotkań o tematy-
ce kulinarnej sięga maja 2017 roku. Szkoła wzięła wtedy udział 
w konkursie grantowym organizowanym przez firmę CEDROB 
S.A.  „Wspieramy rozwój” (w kategorii Nauka i rozwój), w ra-
mach którego zaproponowała realizację tego właśnie projektu. 
Wynik konkursu okazał się pomyślny dla szkoły, która zdoby-
ła w ten sposób grant w wysokości 20 000 zł. W jego ramach 
przygotowano spotkania z pracodawcami (pisaliśmy o tym  
w Samorządowcu Powiatu Ciechanowskiego w listopadzie 2017 
r. Gazeta nr 8/151 „O przyszłości szkół zawodowych na debacie 
w „dwójce”), konkurs plastyczny – Moja wymarzona praca, kon-
kurs hotelarski – Kompleksowa obsługa gościa hotelowego, kon-
kurs gastronomiczny - Smaki dzieciństwa – czyli Kuchnia Polska 
oczami mojej babci.

BTW

Grzegorz Badnarz z Pułtuska – zwycięzca konkursu kulinarnego „Smaki 
dzieciństwa – czyli Kuchnia Polska oczami mojej babci”
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Na konkurs ogłoszony przez starostę ciechanowskiego na 
stanowisko Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechano-
wie wpłynęły 4 oferty. Odbył się on 19 grudnia 2017 r. w Staro-
stwie Powiatowym. Jedna z osób, które złożyły ofertę, nie przy-
stąpiła do niego. Z trzech pozostałych, jedna z kandydatek nie 
spełniała wymagań formalnych w zakresie wykształcenia. Do 
postępowania konkursowego zostały dopuszczone dwie kandy-
datki – Anna Baranowska i Wiesława Krawczyk.

Konkurs wygrała Wiesława Krawczyk – dotychczasowy Po-
wiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie.

Starosta Ciechanowski, 20 grudnia br. wystąpił – zgodnie  
z przepisem art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Pań-
stwowej Inspekcji Sanitarnej z wnioskiem do Państwowego Wo-
jewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie o wyrażenie 
zgody na powołanie Pani Wiesławy Krawczyk, która wygrała 
konkurs, na stanowisko PIS w Ciechanowie – na 5 lat. W związ-
ku z negatywnym stanowiskiem Wojewódzkiego Inspektora 
Sanitarnego, starosta ciechanowski 3 stycznia 2018 r. powierzył 
Wiesławie Krawczyk pełnienie obowiązków dyrektora PSSE.

10 stycznia w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie odbyły 
się konkursy na dwa stanowiska: pełnomocnika do spraw wspie-
rania osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Cie-
chanowie oraz referenta w Wydziale Organizacyjnym. 

W pierwszym przypadku zgłosiły się dwie kandydatki: Joan-
na Kamińska z Opinogóry Górnej i Jolanta Barbara Przybyłow-
ska z Ciechanowa. Konkurs wygrała Jolanta Przybyłowska i to 
ona obejmie stanowisko głównego specjalisty zajmującego się 
osobami niepełnosprawnymi. 

Konkursy i ich rozstrzygnięcia
W trzech konkursach, które odbyły się u schyłku starego roku i na początku nowego 2018, 

wyłonione zostały 3 osoby, które zajmą się sprawami sanitarnymi, niepełnosprawnych i organiza-
cyjnymi w Starostwie Powiatowym i jednostkach. 

Powiat wesprze Szkołę Rodzenia
Od pięciu lat, czyli od 2013 roku 

powiat finansuje prowadzenie Szko-
ły Rodzenia w Szpitalu Wojewódzkim  
w Ciechanowie, gdzie przyszli rodzice 
pod okiem położnych i lekarzy mogą 
przygotować się na przyjście na świat 
dziecka. Na prowadzenie szkoły samo-
rząd powiatowy przeznacza każdego 
roku po 30 tys. zł. Na rok 2018 taki 
konkurs także został ogłoszony. 

Warto dodać, że w grudniu 2017 r. 
ze środków budżetu, samorząd po-
wiatowy zakupił sprzęt dla potrzeb 
oddziału ginekologii i położnictwa cie-
chanowskiego szpitala. Sprzęt ma war-
tość siedmiu tysięcy dwustu złotych  
i będzie służył lekarzom podczas ba-
dań (badania niepłodności) pacjentek, 
nie tylko z powiatu ciechanowskiego, 
ale z całego regionu.

BTW Szkoła rodzenia w Ciechanowie cieszy się dużym zainteresowaniem przyszłych rodziców. Fotografia 
prezentująca Szkołę Rodzenia pochodzi z 2014 roku

18 stycznia 2018 r. J. Przybyłowska, będąca dotychczas 
dyrektorem Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej  
w Ciechanowie złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska.  
23 stycznia Zarząd Powiatu przyjął rezygnację i następnie sta-
rosta ciechanowski powołał byłą już dyrektorkę na stanowisko 
pełnomocnika w Starostwie Powiatowym. Obowiązki pełnienia 
funkcji dyrektora w DPS, do czasu wyłonienia  w drodze kon-
kursu nowego szefa, Zarząd Powiatu powierzył Hannie Kędzier-
skiej, zastępcy dyrektora placówki na Krubinie.

W drugim konkursie na stanowisko referenta w Wydziale 
Organizacyjnym Starostwa wymogi spełniły dwie kandydatki: 
Monika Dąbrowska z Gąsocina i Aneta Grabowska z Ciechano-
wa. Konkurs wygrała Aneta Grabowska.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej w Ciechanowie
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Od stycznia 2018 r. Mazowsze jest sta-
tystycznie podzielone na Warszawę wraz 
z dziewięcioma powiatami oraz resztę 
województwa, czyli tzw. NUTS 2. O taki 
podział zabiegał marszałek Adam Struzik, 
Sejmik Województwa Mazowieckiego 
oraz posłowie i samorządowcy z regionu. 
Wniosek o uruchomienie procedury zo-
stał opracowany pod koniec 2015 r. przez 
rząd Ewy Kopacz. Ostatecznie został zło-
żony w lutym 2016 r. 

29 listopada 2016 r. w Dzienniku Urzę-
dowym Unii Europejskiej zostało opubli-
kowane Rozporządzenie Komisji (UE)  

Mazowsze coraz silniejsze
Podział statystyczny Mazowsza stał się faktem!

„
„

w sprawie ustalenia wspólnej klasyfikacji 
Jednostek Terytorialnych do Celów Staty-
stycznych (NUTS).  Nowy podział staty-
styczny obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. 

Mazowsze w 2015 r. wytworzyło jedną 
piątą polskiego PKB. W 2013 r. w prze-
liczeniu na jednego mieszkańca wynosiło 
ono ponad 107 proc. unijnej średniej. Po 
przekroczeniu tego wskaźnika Mazow-
sze nie mogłoby już sięgać po pieniądze 
z unijnych funduszy na rozwój infrastruk-
tury. 

Inf. na podstawie inf. Urzędu Marszał-
kowskiego Woj. Mazowieckiego

BTW

Na poziomie NUTS 2 województwo 
mazowieckie, stanowiące dotychczas 
jedną jednostkę statystyczną tego po-
ziomu, zostało podzielone na dwie jed-
nostki statystyczne: region warszaw-
ski stołeczny – obejmujący Warszawę 
wraz z dziewięcioma powiatami: legio-
nowskim, mińskim, nowodworskim, 
otwockim, wołomińskim, grodziskim, 
piaseczyńskim, pruszkowskim i war-
szawskim zachodnim oraz region 
mazowiecki regionalny – obejmujący 
pozostałą część województwa mazo-
wieckiego, w tym powiat ciechanow-
ski. W efekcie liczba jednostek tego 
poziomu wzrasta w Polsce z 16 do 17. 

Prace nad podziałem Mazowsza do celów statystycznych trwał kilka lat. Od 1 stycznia br. Unia Eu-
ropejska traktuje nas nie jako jeden spójny i szybko bogacący się region, ale dwie odrębne jednostki 
statystyczne. Decyzja ta pozwoli naszemu województwu korzystać z funduszy unijnych po 2020 r.

To ważny moment dla wszystkich Mieszkańców Mazowsza. Daje bowiem nam szansę na dalsze 
korzystanie ze środków unijnych. Od stycznia UE patrząc na Mazowsze, widzi dwa odrębne obszary 
wsparcia. Rozumie, że inne potrzeby ma stolica i okoliczne powiaty, a inne – reszta województwa. 

Stawka była bardzo wysoka. Statystyczne bogacenie się Mazowsza, w dużej mierze poprzez potencjał 
stolicy, mogło doprowadzić do radykalnego zmniejszenia środków unijnych dla naszego regionu. Roz-

wiązaniem była zmiana podziału statystycznego. I właśnie o to zabiegaliśmy już od 2011 r.  
– podkreśla marszałek Adam Struzik”

Orkiestra zagrała po raz 26.
W całej Polsce i w wielu miejscach na świecie grała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.  

W tym roku odbywała się zbiórka na rzecz „wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Także  
w Ciechanowie orkiestra zagrała głośno i kolorowo. Zebrano ponad 120 tys. zł.

Blisko 420 wolontariuszy wyszło na 
ulice Ciechanowa, aby kwestować w nie-
dzielę 14 stycznia na szlachetny cel. Cie-
chanowski sztab 
Orkiestry przy-
gotował szereg 
wydarzeń arty-
stycznych, spor-
towych, zorgani-
zowane zostały 
atrakcje dla dzie-
ci i dorosłych. W 
ramach WOŚP 
odbyły się: bieg „Policz się z cukrzycą i ucz 
się pierwszej pomocy”; miasteczko WOSP, 
a w nim – Militarny Ciechanów – pokaz 
pojazdów militarnych, motocyklistów i ich 
maszyny; Mr Fotobudka, sklepik „Mydło i 
Powidło” w którym ceny ustalali kupujący 
i zapłatę wrzucali do puszki wolontariusza; 
parada Orkiestrowozu” trasą – od Pl. JP II, 
do kąpieliska na Krubinie i zimowe morso-
wanie; koncerty, licytacje, turniej szacho-
wy, turniej Zumby, animacje dla dzieci, gra 

miejska o tematyce finałowo – WOŚPowej. 
Centrum wydarzeń stanowiło „Miasteczko 
WOŚP”, które pojawiło się na placu Jana 

Pawła II, a tam 
przygotowano: 
pokaz walki i 
otwarty trening 
HEMA; taniec 
„Belgijki” z har-
cerzami; udział 
w filmie „Miłość, 
Przyjaźń, Muzy-
ka – Ciechano-

wianie grają z WOŚP” – nagrywanie filmu 
o ciechanowskim sztabie WOŚP, gdzie 
uczestnicy utworzyli wielkie serce z miesz-
kańców miasta i zapalili zimne ognie; zaba-
wa z DJ Twisterem „Miej serduszko, szur-
nij nóżką” i o 20.00 finałowe „Światełko do 
nieba”. Poza tym w innych miejscach mia-
sta odbywały się akcje, m.in. w krytej pły-
walni – pokaz ratownictwa wodnego WOPR 
Ciechanów i MOSiR oraz w PCKiSz – spe-
cjalny trening Zumby z Anną Szczepankow-

120 tys. zł
Tyle zebrała WOSP  

w Ciechanowie

ską. W Fabryce Kultury ZGRZYT odbył się 
koncert zespołów: BangBang, Pankozaur, 
Reszta Pokolenia. Szefem sztabu w mieście 
był niestrudzony Waldek Nowakowski.

Dodajmy, iż w Glinojec-
ku podczas finału akcji 
wolontariusze zebrali 
31 tys. zł, a w Grudu-
sku 5,6 tys. zł.

BTW

W Ciechanowie nie brakowało chętnych, aby 
zostać wolontariuszem i grać na rzecz  WOŚP

WOŚP 
w 2018 roku 
grała na rzecz 

wyrównania szans  
w leczeniu 

noworodków
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Koncert Noworoczny „Gala 2018” po raz 28.
Koncert Noworoczny 2018 stał pod znakiem sukcesów artystycznych i jubileuszu zespołu blu-

esowego Why Ducky. Podczas dorocznej zbiórki na Fundusz „Sztuka Młodych” udało się zebrać 
11 266 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na stypendia dla uzdolnionych artystycznie dzieci  
i młodzieży.

Tegoroczna „GALA” rozpoczęła się od 
powitania gości przez dyrektor powiatowej 
jednostki kultury Teresę Kaczorowską  
i oficjalnego otarcia imprezy przez patro-
na - starostę  ciechanowskiego Sławomira 
Morawskiego.  Zaraz też wręczyli 12 statu-
etek „Sukces artystyczny Roku 2017” dzie-

ciom i młodzieży, którzy w ostatnim roku 
osiągnęli sukcesy krajowe lub międzyna-
rodowe w swoich kategoriach. Po wręcze-
niu statuetek, nagrodzeni, zaprezentowali 
swój kunszt artystyczny.

W czasie antraktu odbyła się kwesta do 
puszek, sprzedaż cegiełek oraz licytacja 29 
prac przekazanych przez artystów specjal-

nie na rzecz Funduszu „Sztuka Młodych”. 
W Galerii im. Bolesława Biegasa aukcję 
dzieł sztuki, w mistrzowski sposób po-
prowadził Wojciech Garliński. Sprzedaż 
cegiełek przyniosła – 1839 zł, kwesta prze-
prowadzona przez dziennikarzy – 2017 zł  
i aukcja dzieł sztuki – 7410 zł.

 W drugiej części koncertu zaprezen-
tował się zespół WHY DUCKY?, który 
w 2017 roku obchodził jubileusz 15-lecia 
istnienia. Zespół zagrał w składzie: Stani-
sław Antośkiewicz – wokal, harmonijka; 
Wojciech Jabłoński – saksofon tenorowy; 
Przemysław Korpalski – trąbka; Artur 
Mikołajski – organy Hammonda, piano; 
Jarek Gaś – perkusja; Piotr „Lemon” Ko-
walski – gitara basowa, Sławek Burakow-
ski – gitara elektryczna. Koncert stanowił 
mocny muzyczny akcent wieczoru. 

Dodajmy, iż lider zespołu Stanisław 
Antośkiewicz kilka dni później (21 stycz-
nia br.), w Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej odebrał nagrodę im. Franciszka 
Rajkowskiego, otrzymując tytuł „Ciecha-

Dyplomy oraz statuetki otrzymali:  Zespół „ Pod fryzjerką”, Zespół „Żywioły - Art”. Zespół 3. Ciechanowskiej Wielopoziomowej Drużyny Harcerskiej „Żywioły”, 
Łucja Kochmańska - uczennica  Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie (klasa Tetjany  Fedorczuk – Eichler), Zofia 
Dmochowska - uczennica  Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie (klasa Tetjany  Fedorczuk – Eichler), Maja Fijałkowska 
-wokalistka Studium Piosenki „dEs” z PCKiSz Grzegorza Chodkiewicza, Zespół „La – Ti – Do”  ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie (prowadzony przez 
Hannę Długołęcką), Formacja Artystyczna „FreakShow” (prowadzona przez Agnieszkę Grzejdę),  Julia Zajkowska - uczennica I LO w Ciechanowie, Gabriel 
Staszewski - uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie (klasa Karola Janika), Alicja Kłosińska - wokalistka Studium 
Piosenki „dEs” z PCKiSz Grzegorza Chodkiewicza, Alicja Szemplińska - uczennica Szkoły Podstawowej TWP (klasy gimnazjalnej) w Ciechanowie, Konstancja 
Aleksandra Molewska - uczennica I LO w Ciechanowie, Maja Chylińska - uczennica Szkoły Podstawowej nr 7 w Ciechanowie (klasa gimnazjalna). 

7
Tyle  razy wręczono statuetki 

„Sukces Artystyczny Roku”

11 266 zł
Tyle zebrano podczas Koncertu 

Noworocznego „Gala 2018”

Młodziutki Gabriel Staszewski odbiera statuetkę „Sukces Artystyczny 2017 Roku” z rąk T. Kaczorowskiej i dyplom od starosty S. Morawskiego

nowianina Roku w dziedzinie kultury”. 
Nagrodę przyznaje Towarzystwo Miłośni-
ków Ziemi Ciechanowskiej.

W GALI 2018 uczestniczyło bardzo 
wielu gości: parlamentarzystów, przed-
stawicieli władz powiatowych i miejskich, 
gminnych, duszpasterzy, przedstawicieli 
kultury i oświaty, muzealników, przed-
siębiorców. Były też liczne organizacje 
pozarządowe, m.in. Stowarzyszenie Pra-
cy Twórczej, które podarowało na aukcję 
kilka prac. 

BTW
Fotoreportaż „Gali” prezentujemy na str. 12



Koncert Noworoczny „Gala 2018”
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki 
13 stycznia 2018 r.
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