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Powiat ciechanowski za swoje działania zdobył 17143 
punkty i uplasował się na drugim miejscu w województwie, 
zaraz po powiecie radomskim. Natomiast w skali kraju zajął  
44 miejsce na 317 powiatów, biorących udział w rankingu.

Ogólnopolski Ranking Powiatów i Gmin, prowadzony od 
2003 roku przez Związek Powiatów Polskich, oparty jest na 
zasadzie bezpłatnego i dobrowolnego uczestnictwa wszystkich 
samorządów szczebla gminnego i powiatowego. Ranking jest 
jedynym w Polsce tego rodzaju przedsięwzięciem, zarządza-
nym na bieżąco przez ekspertów w trybie on-line. Zwycięstwo 
danego samorządu wiąże się z przyznaniem tytułu „Dobry 
Polski Samorząd”. Prowadzony jest w podziale na cztery ka-
tegorie jednostek samorządu terytorialnego: powiaty; miasta 
na prawach powiatu; gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz 
gminy wiejskie. 

Ranking prowadzony jest przez cały rok. Nagrody za 
udział w nim, tj. okolicznościowe puchary i dyplomy dla zwy-
cięzców, wręczane są corocznie podczas ogólnopolskiej kon-
ferencji organizowanej przez Związek Powiatów Polskich. 
Samorządy sklasyfikowane w Rankingu są oceniane przez eks-
pertów Związku Powiatów Polskich według wielu kryteriów, 
zgrupowanych w dziesięciu grupach tematycznych, takich jak: 
działania proinwestycyjne i prorozwojowe; rozwiązania popra-
wiające jakość obsługi mieszkańca oraz funkcjonowania jed-
nostki samorządu terytorialnego; rozwój społeczeństwa infor-
macyjnego; rozwój społeczeństwa obywatelskiego; umacnianie 
systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; promocja 

W edycji 2011 roku powiat ciechanowski  
zajął  2  miejsce na Mazowszu,  

natomiast w rankingu ogólnopolskim uplasował się na  44  miejscu.

rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i pomocy społecznej; 
wspieranie działań na rzecz gospodarki rynkowej; promocja 
rozwiązań ekoenergetycznych i proekologicznych; współpraca 
krajowa i międzynarodowa; działania promocyjne. Kolejność 
uzależniona jest od wyników osiąganych przez samorząd oraz 
zrealizowanych projektów. 

W ramach Rankingu samorządy mogą otrzymać także 
specjalne wyróżnienie „Super Powiat/Super Gmina”, jeżeli po-
siadają przyznane punkty minimum w 3/4 kategorii rankingo-
wych, co świadczy o kompleksowym i wielopłaszczyznowym 
działaniu danego samorządu. 

 Należy podkreślić, że również mieszkańcy powiatu mogą 
wnieść swój wkład w powodzenie swojej gminy lub powiatu, 
zgłaszając zrealizowane przez siebie prywatnie np. ekologiczne 
instalacje odnawialnych źródeł energii, np.: słonecznej, geoter-
malnej, wodnej, ale także energii wiatru, otoczenia i biomasy. 
Po weryfikacji regulaminowej są one zgłaszane do oceny eks-
perckiej w ramach Rankingu ZPP. Szczegółowe informacje  
o rankingach w poszczególnych kategoriach dostępne są na 
stronie Związku Powiatów Polskich http://www.zpp.pl/in-
dex.php?path=main/glowna/ranking

Zapraszamy mieszkańców powiatu do udziału w rankin-
gu i zgłaszania swoich przedsięwzięć ekologicznych, za które 
przyznawane są przez Związek Powiatów Polskich dodatkowe 
punkty.

Red.
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Zdjęcia z akcji profilaktycznej, 
przeprowadzonej w Regiminie.

Foto: Archiwum  
Komendy Powiatowej Policji  

w Ciechanowie

Stan bezpieczeństwa na drogach powiatu ciechanowskie-
go stał się powodem zaplanowania działań ukierunkowanych 
na nietrzeźwych kierujących, piratów drogowych i niechro-
nionych uczestników ruchu drogowego. W związku z tym, 
rzecznik prasowy Ciechanowskiej Komendy Policji nadko-
misarz Leszek Goździewski wspólnie z dyrektorem Zespołu 
Szkół w Regiminie Anną Cicholską przygotowali inaugurację 
kampanii społecznej pod hasłem „Szanuj życie”. Scenka ro-
dzajowa pokazująca lekkomyślność osób dorosłych, które 
spożywały alkohol i zdecydowały się na jazdę samochodem, 
była swego rodzaju wprowadzeniem w skutki ryzykownych 
zachowań. Ofiary wypadków drogowych opowiadające swo-
je historie z perspektywy wózka i kul, bliscy wspominający 
rodzeństwo i dziadków były kolejnym krokiem ku marszowi 
śmierci ze zniczami i kwiatami przy taktach żałobnego mar-
sza i nekrologach. Na koniec jeden z aktorów stwierdza, po 
obejrzeniu biesiadnego stołu  
i stołu ze zniczami i kwiatami, 
że „To nie musi być ostatnie po-
żegnanie”.

Doskonała współpraca 
rzecznika z młodzieżą była 
zwykłą lekcją poszanowania 
życia. Gimnazjaliści uczestni-
cząc w przygotowaniach do 
spektaklu rozmawiali na temat 
bezpieczeństwa na drodze. 
Opowiadali rodzicom i swoim 
bliskim o elementarnych zasa-
dach bezpieczeństwa na dro-

dze. Spektakl obejrzeli przedstawiciele samorządu powiatu 
ciechanowskiego, wójtowie i inni zaproszeni goście. Młodzi 
artyści zyskali sympatie widzów, owacją na stojąco byli okla-
skiwani przez zgromadzoną młodzież i gości.

Kolejną formą realizacji tego przedsięwzięcia są spoty za-
mieszczane na portalu Ciechtivi: I tak 30 grudnia – nadko-
misarz Leszek Goździewski przygotował spot kierowany do 
uczestników balów i spotkań sylwestrowych. Mówił o tym, 
że wszyscy będą życzyli rodzinie, znajomym, kolegom, są-
siadom szczęśliwego nowego roku. Akcentował, że tylko od 
nas zależy czy życzenia się spełnią, zachęcał do przemyśla-
nych powrotów z imprez okolicznościowych powtarzając 
„Masz tylko jedno życie – Piłeś nie jedź”. Ponadto rzecznik 
uczestniczył w programie radiowym „Gość Dnia” na temat 
zabaw sylwestrowych, spożywania alkoholu i bezpiecznych 
powrotów do domu. W tej samej telewizji internetowej nad-

komisarz Goździewski apelował 
o używanie elementów od-
blaskowych w scenerii nie-
oświetlonej drogi, argumen-
tując, że w takich miejscach 
nie można liczyć na szczęście  
i warto używać elementów od-
blaskowych. Kolejny raz zapy-
tał „Ile warte jest twoje życie?”. 
Rzecznik ciechanowskiej poli-
cji zapowiada kolejne odsłony 
akcji profilaktycznej „Szanuj 
życie”. 

Red.

W Zespole Szkół w Regiminie odbyła się inauguracja kampanii społecznej „Szanuj życie”. Cie-
chanowscy policjanci wspólnie z gimnazjalistami z Regimina oraz członkami grupy airsoftowej BOA  
z Ciechanowa przygotowali 16 grudnia spektakl łączący światło, dźwięk i emocje. Układy choreograficzne 
wprowadziły widzów w tematykę wartości życia, emanujące światłem kamizelki odblaskowe lśniły w ciem-
ności jak latarki. Słuchowisko dotyczące szaleńczej jazdy młodych ludzi przeniosło wszystkich na miejsce 
wypadku drogowego, ukazując bezradność człowieka wobec śmierci.
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Radni przyjęli budżet powiatu na 2012 rok
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Jedna z ważniejszych sesji w roku, bo dotycząca uchwalenia budżetu powiatu ciechanowskiego na rok 2012, 
odbyła się 28 grudnia 2011 r. w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie. Wzięli w niej udział: radni powiatu, 

władze powiatu, dyrektorzy jednostek powiatowych, kierownicy wydziałów Starostwa Powiatowego oraz 
media i zaproszeni goście, w tym senator RP Jan Maria Jackowski oraz dwoje radnych Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego Wiesława Krawczyk i Benedykt Pszczółkowski.

Najważniejsze punkty porządku obrad:

1. Stwierdzenie prawomocności i otwarcie X sesji Rady Powiatu  
IV kadencji. 

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Powiatu.

4. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie 
między sesjami.

 Sprawozdanie przedstawił starosta Sławomir Morawski.

Starosta poinformował o pracy Zarządu Powiatu między sesjami

5. Wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji po-
zarządowych oraz innych zaproszonych gości. 

 Prezentujemy na str. 4.

6.  Interpelacje i zapytania.
 Prezentujemy na str. 4.
7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Ciechanowie oraz Powiatowego Zespołu do 
Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ciechanowie w 2011 
roku wraz z wykazem potrzeb. 
Sprawozdanie przygotowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-

nie, a krótkie podsumowanie raportu przedstawiła kierownik Centrum 
Anna Karaś. 

Działające od 1999 roku PCPR rozwiązuje na miarę swoich prawnych 
możliwości najbardziej newralgiczne problemy społeczne. Klienci powiato-
wego centrum pochodzą z grup społecznych, którym najtrudniej z powodów 
różnych przyczyn, na które często nie mają wpływu, pokonać problemy by-
towe, materialne, zawodowe i społeczne. Dlatego też z perspektywy lat i 
doświadczenia mogę powiedzieć że jakość naszej pracy rzutuje, w pewnym 
stopniu, na jakość życia mieszkańców powiatu. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie na realizację 
zadań z zakresu ustawy o pomocy społecznej, ustawy o rehabilitacji zawo-
dowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, realizacji 
programów unijnych i ministerialnych wydatkowało w 2011 roku kwotę 
ponad 4 miliony złotych.
8. Przyjęcie Wieloletniej prognozy finansowej powiatu ciechanowskiego

– podjęcie uchwały. 
 Radni przyjęli uchwałę 18 głosami – za, przy 1 wstrzymującym się.
9. Debata budżetowa – podjęcie uchwały budżetowej powiatu ciecha-

nowskiego na 2012 rok.
Założenia do budżetu przedstawił starosta S. Morawski. Odczyta-

ne zostały też opinie: Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz komisji 
Budżetu i Finansów Rady Powiatu. W krótkiej debacie radny Adam 
Krzemiński wskazał, że w budżecie na 2012 rok mniejsze są nakłady 
na inwestycje, niż w dwóch ubiegłych latach. Wskazała też na potrzebę 
większego inwestowania w bazę oświatową w powiecie. 

Radny A. Krzemiński apelował podczas dyskusji o większe  
nakłady finansowe na oświatę

Radni przyjęli budżet 2012 roku 17 głosami – za, przy 2 wstrzy-
mujących się. 

Radni powiatowi przyjęli budżet na 2012 rok 

Budżet powiatu ciechanowskiego prezentowany jest na stronie BIP 
pod adresem: http://stciechanow.bip.org.pl/?tree=512
 
10. Sprawozdania z działalności komisji stałych: komisji Budżetowo 

– Finansowej, komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Bez-
pieczeństwa i Ochrony Środowiska oraz komisji Rodziny, Pomocy 
Społecznej i Zdrowia, komisji Edukacji, Kultury i Sportu i Komisji 
Rewizyjnej Rady Powiatu Ciechanowskiego w 2011 roku.

 
11. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany uchwały Nr III/7/61/07 Rady Powiatu Ciechanowskie-
go z dnia 24 września 2007 roku w sprawie przyjęcia „Wielolet-
niego Programu Inwestycyjnego Powiatu Ciechanowskiego na 
lata 2007-2012”. 

Radni przyjęli uchwałę jednomyślnie (19 głosów – za).

b) zatwierdzenia rocznych planów pracy komisji stałych Rady Po-
wiatu Ciechanowskiego na 2012 rok. 

Wynik głosowania: 19 głosów – za.
 

c) zmiany Wieloletniej prognozy finansowej powiatu ciechanowskiego
na 2011 rok. 

 Wynik głosowania: 19 głosów – za.
 

d) zmiany uchwały budżetowej powiatu ciechanowskiego na 2011 
rok. 

 Wynik głosowania: 19 głosów – za.

www.ciechanow.powiat.pl

ciąg dalszy na str. 4
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O budżecie 2012 roku
Budżet powiatu ciechanowskiego na 2011 rok zamyka się po 

stronie dochodów kwotą 81.750.866 zł., a po stornie wydatków 
kwotą 80.429.866 zł. Powstałą nadwyżkę budżetową 1.321.000 zł. 
powiat przeznaczy na spłatę zaciągniętych kredytów i rat kapita-
łowych.

Wyszacowane dochody powiatu na 2012 rok są wyższe o blisko 
4 mln zł. od dochodów przyjętych do projektu budżetu na  roku 
2011 r. tj. 105,7 proc. Mniej będzie jednak pieniędzy na inwestycje 
– 2.331.021 zł. tj.14,89 proc. środków z ubiegłego roku. Wynika 
to z tego, że większość środków planowanych na wydatki mająt-
kowe (inwestycje) w 2011 roku pochodziła z refundacji środków 
z Unii Europejskiej, nie przewiduje się w 2012 roku dodatkowych 
środków ponad wynikające z umów. Kończy się dofinansowanie 
inwestycji ze środków unijnych, przewidziane na lata 2007-2013. 
Trzeba będzie poczekać na nowy okres dofinansowania. Z tego też 
wynika niższy poziom dochodów majątkowych, czyli wydatków na 
inwestycje. Jak zapowiada Zarząd Powiatu, gdy pojawią się możli-
wości finansowe, Zarząd dołoży wszelkich starań, aby kontynuo-
wać już rozpoczęte inwestycje, bądź wprowadzać nowe. Przewiduje 
się w ramach wydatków na ten rok m.in. przeprowadzić niewielkie 
remonty w jednostkach organizacyjnych powiatu.

Największą pozycję w budżecie, przyjętym przez Radę Po-
wiatu, stanowią wydatki na oświatę – 33.885.966 zł. co stanowi 
45,3 proc. budżetu powiatu. W tej kwocie znalazły się m.in. wy-
datki na: licea ogólnokształcące – 10.923.636 zł., licea profilowane 
– 1.085.150 zł., szkoły zawodowe – 9.780.553 zł. szkoły zawo-
dowe specjalne – 1.407.331 zł., centra kształcenia ustawicznego i 
praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego – 1.156.028 
zł., specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – 2.056.249 zł. szko-
ły podstawowe specjalne – 2.577.355 zł., przedszkole specjalne 
– 685.403 zł., gimnazjum specjalne – 651.230 zł., poradnie psy-
chologiczno-pedagogiczne – 1.226.720 zł., internat i bursę szkolną 
– 1.584.898 zł., schronisko młodzieżowe – 125.000 zł.  

Na pomoc społeczną i politykę społeczną powiat przeznaczy 
16.990.621 zł. Na tę kwotę złożą się m.in. wydatki na: placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą – 2.250.682 zł., domy pomocy społecz-
nej – 9.104.000 zł., ośrodek wsparcia 271.008 zł., rodziny zastęp-
cze – 1.656.339 zł., powiatowe centrum pomocy rodzinie 730.755 
zł., zespół orzekania o niepełnosprawności – 124.601 zł., 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej otrzy-
ma 4.558.651 zł., na zarządzanie kryzysowe powiat zarezerwo-
wał  5.650 zł.

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki otrzyma 901.580 zł., 
natomiast Powiatowa Biblioteka Publiczna 751.460 zł. Pozosta-
łą kwotą w wysokości 123.344 zł. dysponować będzie Wydział 
Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia na dotację z zakresu kultury  
– 77.100 zł. oraz kultury fizycznej i sportu – 46.244 zł. W budżecie 
znajduje się również kwota 150.000 zł. na dotacje dla klubów spor-
towych, biorących udział w rozgrywkach extra ligi.
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Jak zapowiada Józef Borkowski – kierownik PZD, koparka przede 
wszystkim służyć będzie do oczyszczania, odtwarzania i odmulania ro-
wów, co w istotny sposób uporządkuje i poprawi odpływ wód powierzch-
niowych z nawierzchni dróg. – Udrożnione rowy przydrożne spełniają 
bardzo ważną funkcję również w utrzymaniu trwałości pasa drogo-
wego – podkreśla kierownik Borkowski. Ponadto sprzęt ten może być 
wykorzystywany również w pracach zimowego utrzymania dróg oraz 
załadunku i rozładunku kruszyw i innych materiałów do budowy dróg. 

Parametry nowej koparko-ładowarki są  
imponujące. Przytaczamy tylko kilka zalet 
sprzętu:
– jest pierwszym przemysłowym rozwiązaniem 

opartym na zastosowaniu układu trzech pomp 
hydraulicznych, co pozwala na utrzymanie 
niższych prędkości obrotowych silnika bez 
wpływu na wydajność pracy powodując jed-
nocześnie oszczędność paliwa w trakcie kopa-
nia nawet do 15%,

– doskonała kabina polepsza widoczność dla ope-
ratora oraz komfort i wydajność jego pracy,

– jazda po drogach z prędkością do ~40 km/h zapewnia szybsze prze-
mieszczanie się maszyny pomiędzy miejscami pracy i zwiększa wy-
dajność pracy,

– możliwość sterowania wszystkimi kołami zapewnia doskonałe wła-
sności jezdne,

– wszystkie maszyny 3CX/4CX są produkowane seryjnie z systemami 
ECO zapewniając oszczędność paliwa w trakcie kopania, zmniejsze-
nie emisji spalin, zmniejszenie zużycia silnika oraz obniżenie poziomu 

hałasu,
– wszechstronność zastosowania i wysoka  
  użyteczność maszyny sprawia, że koparka  
  zapewnia maksymalne osiągi przy pracy.

Nowy sprzęt już teraz może być wykorzysta-
ny podczas zimowego odśnieżania dróg powia-
towych. 

BTW

www.ciechanow.powiat.pl
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Niepełnosprawne dzieci 
bawiły się na spotkaniu choinkowym 

Nowy sprzęt w Powiatowym Zarządzie Dróg w Ciechanowie

Sala po remoncie jest nie do poznania. Została nie tylko odświeżona, 
ale poprawiło się bezpieczeństwo uczniów, a to za sprawą wymiany 

m.in. parkietu i drzwi

Stowarzyszenie „Joni i Przyjaciele” Polska z siedzibą w Warszawie,  
ciechanowska Społeczność Chrześcijańska oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie 

zorganizowało choinkę dla sześćdziesięciorga niepełnosprawnych dzieci z terenu miasta i powiatu 

Uczestnikami zabawy, w sali Społeczności Chrześcijańskiej przy 
ul. Sienkiewicza w Ciechanowie, były dzieci w wieku od czterech do 
piętnastu lat. Podczas imprezy choinkowej pomagali dwaj mikołajo-
wie, którzy zajmowali się m.in. umilaniem czasu dzieciom podczas 
gier, zabaw i konkursów z nagrodami. 

Uczestnicy „choinki” wspólnie śpie-
wali kolędy przy akompaniamencie gitary 
Krzysztofa Adamkowskiego, pastora cie-
chanowskiej SCh. Impreza choinkowa była 
udana. Dzieci z małą pomocą rodziców i 
opiekunów chętnie uczestniczyły w zaba-
wach ruchowych podczas gier i konkursów. 
Nie brakowało uśmiechu na twarzach dzie-
ci. Na imprezie choinkowej była obecna 
przedstawicielka PCPR, która przekazała 
dzieciom ogromny kosz słodyczy.

Od wielu lat dzieciom niepełnosprawnym pomocy udziela tak-
że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. W ciągu ostatnich kilku lat także 
motocyklowy klub „Wolny Wydech” w Ciechanowie oraz Stowarzy-
szenie „PsychoArt” przygotowują paczki m.in. dla tej grupy dzieci. 

Swoją cegiełkę w tym roku dołożyło także 
Stowarzyszenie „Joni i Przyjaciele” Polska 
oraz ciechanowska Społeczność Chrześci-
jańska. Znając osoby stojące za tymi insty-
tucjami i stowarzyszeniami można liczyć 
na znacznie więcej takich akcji w najbliż-
szym czasie. 

BTW

Uczestnicy choinki dla niepełnosprawnych 
dzieci odbierają paczki od Mikołaja

Zarząd Dróg w grudniu 2011 roku zakupił nowoczesną koparko-ładowarkę model JCB 4CX.  
Sprzęt został kupiony ze środków budżetu powiatu ciechanowskiego. Jego wartość to 330 tys. zł. 

Sala gimnastyczna w ZS nr 7 już po remoncie!
Jesienią ubiegłego roku (od 28.09.2011 do 25.11.2011), przepro-

wadzony został remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 1 przy  
ul. Powstańców Warszawskich w Ciechanowie. W ramach prac wyko-
nano: wymianę parkietu w sali gimnastycznej, oświetlenia, wymianę 
drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz malowanie całej sali. Koszt 
remontu to 89.285.80 zł. Pieniądze pochodziły z budżetu powiatu cie-
chanowskiego. 

BTW

Nowa koparko-ładowarka na placu PZD

Uczestnicy choinki dla niepełnosprawnych. 
Dzieci odbierają paczki od Mikołaja
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Stanisław Pazyra urodził się w 1904r., był absolwentem Gimnazjum 
Państwowego im. Z. Krasińskiego z 1925r. Po śmierci matki, korzystając 
ze stypendium Sejmiku Ciechanowskiego, ukończył historię na Wydziale 
Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Na macierzystej
uczelni uzyskał także dyplom magistra filozofii oraz tytuł doktora w zakre-
sie historii społecznej i gospodarczej, zostając 
jednocześnie członkiem Komisji Historycznej 
Lwowskiego Towarzystwa Naukowego im. 
Ossolińskich we Lwowie. Nieco później zo-
staje równocześnie pełnomocnikiem Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich w Warszawie. 
Po wybuchu II wojny światowej walczy na 
froncie w obronie Lwowa jako dowódca ba-
talionu 1 pułku piechoty legionowej. W czasie 
okupacji hitlerowskiej pełni odpowiedzialną 
funkcję przewodniczącego podziemnej Na-
czelnej Rady Księgarstwa Polskiego. Za swą 
działalność zostaje aresztowany, przebywa na 
Pawiaku, skąd zostaje uwolniony, wskutek sta-
rań żony i przyjaciół zaledwie kilka dni przed 
transportem do Oświęcimia. Po zakończeniu 
wojny jako naczelny dyrektor organizuje Pań-
stwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, następnie Państwowe Wydaw-
nictwo Naukowe, by w roku 1953 przejść do Polskiej Akademii Nauk. Tam 
sprawuje wiele odpowiedzialnych funkcji, otrzymuje stopień docenta, 
przewodniczy, różnym zespołom i sekcjom naukowym. Nominacji na pro-
fesora nie doczekał. Zmarł w toku prac naukowych 30 grudnia 1971 roku 
w Warszawie.

Na dorobek naukowy doc. S. Pazyry skła-
da się wiele publikacji książkowych, artyku-
łów, studiów i prac badawczych sytuujących go  
w gronie wybitnych badaczy zafascynowanych 
historią Mazowsza i mazowieckich miast.

Rodzinnej ziemi poświęcił obszerną i znako-
micie udokumentowaną monografię pt. „Dzieje 
Ciechanowa i Ziemi Ciechanowskiej”, wydaną  
w 1976 roku przez Towarzystwo Miłośników 
Ziemi Ciechanowskiej. Swój ogromny i niezwy-
kle cenny księgozbiór przekazał Stacji Naukowej 
Mazowieckiego Ośrodka Badań Naukowych  
w Ciechanowie, której był inicjatorem, opieku-
nem naukowym i dobrym duchem.

Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanow-
skiej w dowód uznania i wdzięczności wydało 
w grudniu 1981r. w dziesiątą rocznicę śmierci 
„Wspomnienie o Stanisławie Pazyrze” spisane 

www.ciechanow.powiat.pl

6

przez żonę Helenę Pazyrzynę, powielone obecnie z okazji czterdziesto-
lecia śmierci i wmurowania tablicy w miejscu, gdzie do dziś znajduje się 
jego księgozbiór, gdzie lubił przebywać i pracować.

Na skromną uroczystość wmurowania tablicy w grudniowe przedpołu-
dnie przybyli członkowie TMZC i CTN, przedstawiciele władz miejskich (wi-

ceprezydent Ewa Gładysz i Cezary Chodkowski), 
powiatowych (z-ca kierownika wydziału edu-
kacji Maciej Adamkiewicz) a także liczne grono 
ciechanowskich regionalistów. Aktu odsłonięcia 
tablicy dokonali wspólnie A. Sadowski – prezes 
TMZC, wiceprezydent Ciechanowa Ewa Gładysz 
i Bernard Grzankowski – inicjator i jednocześnie 
fundator tablicy. Postać zmarłego przed 40-tu 
laty zasłużonego ciechanowianina przypomniał 
prezes CTN Aleksander Kociszewski, dodając 
wiele osobistych refleksji, wspomnień i aneg-
dot. Przypomniał m.in. o uwięzieniu w okresie 
stalinizmu, co dla porucznika II Rzeczypospolitej  
i członka Polski Podziemnej musiało być niezwy-
kłą traumą fizyczną i psychiczną.

Ale to co najistotniejsze i najważniejsze 
– myśl i dorobek naukowy Stanisława Pazyry 

– przetrwało. Ciechanowianie mogli to zobaczyć na okazjonalnej wysta-
wie w bibliotece przygotowanej przez Mirosławę Lewandowską – Wołosz. 
Uwagę największej ilości osób przyciągało pierwsze wydanie monografii
Ciechanowa, od której wydania minęło już 35 lat, a także listy i pisma ze 
zbirów Stacji Naukowej MOBW. Znad bibliotecznych regałów spoglądał na 
gości z wysoka docent Stanisław Pazyra, jego portret umieszczono bowiem 

na stałe w głównej sali biblioteki. Nieodparcie przyciągają 
uwagę mądre oceny i życzliwy uśmiech. „Nie był typem 
naukowca przy biurku” – wspominał jego uczeń i najbliż-
szy współpracownik dr A. Kociszewski. Mimo tego wniósł 
do nauki ogromny wkład, porównywalny z dorobkiem in-
nego wielkiego Mazowszanina Władysława Smoleńskie-
go, pochodzącego z Grabieniec Małych. Znakomitemu 
historykowi, pisarzowi i budzicielowi ducha narodowe-
go w okresie niewoli TMZC ufundowało w 1962r. tabli-
cę pamiątkową umieszczoną w Szkole Podstawowej  
w Niedzborzu.

 Maciej Adamkiewicz

/Informacje biograficzne zaczerpnął autor  
z artykułu A. Kociszewskiego: Docent dr Stanisław 
Pazyra” zamieszczonego w pierwszym numerze 
„Zapisków Ciechanowskich” z 1973 r. oraz z przy-
toczonych w tekście „Wspomnień o Stanisławie 
Pazyrze” autorstwa Heleny Pazyrzyny/.

Mariusz Górski
laureatem Nagrody im. dr Franciszka Rajkowskiego

Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, przyznający doroczną nagrodę zdecydował, 
że laureatem za rok 2011 zostanie Mariusz Górski, wieloletni działacz Towarzystwa, członek Zarządu Towarzystwa,  

a zawodowo przez wiele lat związany z ciechanowskim drukarstwem.  
Przypomnijmy, iż jedną z pierwszych nagród im. F. Rajkowskiego (w 1982 roku) otrzymał jego ojciec  

Jerzy Stanisław Górski. 

Nagroda wręczana jest każdego roku w styczniu. Miejscem uroczystości wręczenia nagrody jest Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
w Ciechanowie. Fizycznie nagrodą jest statuetka z brązu w kształcie wawrzynu. Z nagrodą wiąże się także tytuł „Ciechanowianina 
roku w dziedzinie kultury”. Statuetkę wręczają członkowie Zarządu Towarzystwa. Więcej o uroczystości – w kolejnym numerze  
Samorządowca Powiatu Ciechanowskiego.

Red.

Pamięci Stanisława Pazyry

Tablica pamiątkowa tuż przed odsłonięciem

Portret Stanisława Pazyry

Od 30 grudnia 2011r. Stanisław Pazyra, urodzony w Ciechanowie historyk, wydawca i badacz dziejów miast 
polskich ma swoją tablicę pamiątkową w rodzinnym mieście. Tablica pamiątkowa sygnowana przez Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Ciechanowskiej oraz Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe została umieszczona na ścianie sie-
dziby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie przy pl. Piłsudskiego, w tzw. ciechanowskiej „krzywej hali”.
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W świątecznej i pod-
niosłej atmosferze, w 
połowie grudnia, odbyło 
się Spotkanie Opłatko-
we zorganizowane przez 
Terenowe Koło Polskie-
go Związku Niewido-
mych w Ciechanowie.  
Uroczysty charakter im-
prezy podkreślało grono 
wielu gości przybyłych 
na uroczystość, w tym 
przedstawicieli władz 
powiatu ciechanow-
skiego, a występ dzieci 
i młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej Nr. 4 w 
Ciechanowie, pod kie-
rownictwem swoich ka-
techetek uświetnił wigi-
lię artystycznie. Najważ-
niejszą częścią spotka-

nia było podzielenie się 
opłatkiem – symbolem 
zgody i pojednania.

Spotkanie opłatkowe 
Związku Niewidomych 
odbywa się corocznie. 
Frekwencja z roku na 
rok jest coraz większa, 
gdyż przybywa nowych 
członków wstępujących 
do organizacji. Człon-
kowie uczestniczą też w 
ciągu roku w wielu spo-
tkaniach integracyjnych, 
m.in. w ogniskach i w 
wycieczkach. Jednak w 
spotkaniu opłatkowym 
bierze udział najwięk-
sza liczba niewidomych 
i słabowidzących wraz z 
opiekunami.

BTW
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Wybory w Oddziale Powiatowym 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 

Spotkanie Opłatkowe w Kole
Polskiego Związku Niewidomych w Ciechanowie

III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbył się 9 grudnia  
w Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie. Zamknięta została pięcioletnia kadencja Związku  
i wybrane nowe władze na kolejną kadencję. Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ponownie został 
wybrany Sławomir Morawski – starosta ciechanowski. 

Najważniejszym momentem dla uczestników spotkania
było podzielenie się opłatkiem

Na nową kadencję zostali wybrani przedstawiciele ze wszystkich 
gmin powiatu. Zarząd liczy 27 osób, w tym 9-cio osobowe prezydium 
związku. Prezesem został ponownie wybrany Sławomir Morawski – 
starosta ciechanowski. wiceprezesem Arkadiusz Muszyński – komen-
dant powiatowy PSP w 
Ciechanowie, drugim 
wiceprezesem Walde-
mar Godlewski – bur-
mistrz miasta i gminy 
Glinojeck, sekretarzem 
Jadwiga Michalska 
– dyrektor biura tere-
nowego OSP w Cie-
chanowie, skarbnikiem 
Marek Kiwit – wójt 
gminy Ciechanów, 
członkami prezydium: 
Krzysztof Sosnowski 
– prezes zarządu gmin-
nego ZOSPRP w Go-
łyminie, Bogdan Koła-
kowski – prezes OSP 
Ciechanów, Stanisław 
Wieteska – wójt gmi-
ny Opinogóra i Jacek 
Oglęcki – wójt gminy 
Gołymin. 

Podczas zjazdu po-
ruszano wiele tematów, 

m.in. stan organizacyjny i nabór członków do Młodzieżowych Drużyn 
Pożarniczych, działania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
i podjęcie działań w celu wejścia do systemu krajowego drużyny OSP z 
gminy Ciechanów (w tej chwili z powiatu ciechanowskiego tylko gmi-

na Ciechanów nie ma 
takiej drużyny), prze-
kazanie 1%podatku na 
rzecz OSP, prenumerata 
czasopisma „ Strażak 
Mazowiecki”. 

W Zjeździe uczest-
niczył dh Antoni Tar-
czyński – prezes Za-
rządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSPRP 
w Warszawie oraz inni 
zaproszeni goście. 

Delegatami za zjazd 
wojewódzki zostali wy-
brani: Sławomir Moraw-
ski, Jadwiga Michalska 
i Arkadiusz Muszyński, 
a przedstawicielem do 
Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego ZOSP RP 
w Warszawie dr Sławo-
mir Morawski. 

BTW
Podczas zjazdu omawiano wiele zagadnień związanych z działalnością strażaków ochotników.  

Na zdjęciu od lewej: S. Morawski, A. Tarczyński i B. Kołakowski

III Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odbył się 9 grudnia  
2011 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Ciechanowie. Zamknięta została pięcioletnia kadencja Związku  
i wybrane nowe władze na kolejną kadencję. Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego ponownie został 
wybrany Sławomir Morawski – starosta ciechanowski. 

W Zjeździe uczest-
niczył Antoni Tarczyń-
ski – prezes Zarządu 
Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSPRP w Warsza-
wie oraz inni zaproszeni 
goście. 

Delegatami na 
zjazd wojewódzki zo-
stali wybrani: Sławo-
mir  Morawski, Jadwiga 
Michalska i Arkadiusz  
Muszyński, a przedsta-
wicielem do Zarządu 
Oddziału Wojewódzkie-
go ZOSP RP w Warsza-
wie  Sławomir Moraw-
ski. 

BTW
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Jubileuszowy  finał 
Wielkiej  Orkiestry  Świątecznej  Pomocy 

w  Ciechanowie
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Rekordową sumą ponad 70 tys. zł. (63.761,60 zł. zebraną w sztabie przy Ciechanowskim Ośrodku Edukacji 
kulturalnej „Studio” i 6.924,96 zł., zebraną przez Stowarzyszenie Psychoart podczas koncertu  

w klubie „Dołek”) zakończył się ciechanowski finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze zbierali 
wolontariusze na ulicach Ciechanowa, ale i podczas koncertów na Placu Jana Pawła II i w klubie „Dołek”.  
Na finał tegorocznej akcji złożyły się także: przejazd przez miasto motorami i innymi pojazdami, malowanie 

graffiti przed Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki oraz liczne aukcje.  
Tradycyjnie o godz. 20.00 nad miastem, podobnie jak w całej Polsce zabłysło „światełko do nieba”.

www.ciechanow.powiat.pl

Mówimy Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy – myślimy 
Jurek Owsiak. Po raz 20. zagrała 
„orkiestra serc”. Każdy finał to pra-
ca kilkuset, jak nie kilku tysięcy lu-
dzi, którzy nawet w najmniejszych 
miejscowościach, a także za grani-
cą, zbierali pieniądze na szczytny 
cel – zakup sprzętu specjalistyczne-
go do ratowania życia wcześniaków 
oraz pomp insulinowych dla kobiet 
ciężarnych chorujących na cukrzy-
cę. Najbardziej hojni darczyńcy 
mieli do dyspozycji nie tylko pusz-
ki, ale także aukcje, na których np. 
w Ciechanowie licytowano kurs na 
prawo jazdy kat B i 3-letnią gniadą 
klacz Tosę, ofiarowaną przez stad-
ninę koni w Krasnem oraz koszulki, 
kubki i inne równie cenne przed-
mioty przekazane na aukcję przez 
firmy i osoby prywatne. 

W grodzie nad Łydynią 
wszystko zaczęło się w niedzielne 
południe 8 stycznia. Spod Zamku 
Książąt Mazowieckich ruszyła gło-
śna i kolorowa parada pojazdów 
wszelakich, zorganizowana przez 
Stowarzyszenie Psychoart. Następ-
nie na placu przed Powiatowym 
Centrum Kultury i Sztuki dzie-
ci, młodzież i dorośli przystąpili 
do „wielkiego malowania”, czyli 
tworzenia graffiti. Na wielkim ka-
wałku materiału powstało graffiti z 
czterema tematami przewodnimi: 
20 Finał WOŚP, Miasto Ciecha-
nów, PCKiSz i Psychoart. W ma-
lowaniu wzięły udział całe rodziny.  
Po południu odbyły się dwa kon-
certy. Pierwszy z nich – od godz. 
16.00 – na scenie ustawionej na 
Placu Jana Pawła II, zorganizowa-
ny został przez pierwszy ze sztabów 
WOŚP, czyli Ciechanowski Ośro-
dek Edukacji Kulturalnej „Studio”. 
Wystąpiły zespoły: Bad Hamsters, 
Brenda Walsh, Transsexdisco oraz 

Jutro Wieczorem. Wszystkie kape-
le, które wystąpiły podczas finału 
zgodziły się wystąpić bez wyna-
grodzenia. Zwracano jedynie kosz-
ty dojazdu do Ciechanowa – pod-
kreśliła Nina Rykowska, szefowa 
sztabu działającego przy COEK 
„STUDIO”. 

Drugi z koncertów, zorgani-
zowany przez sztab – Stowarzy-
szenie „Psychoart”, odbywał się 
od godz. 18.00 w klubie „Dołek” 
Powiatowego Centrum Kultury  
i Sztuki w Ciechanowie. Jak pod-
kreślił jeden z organizatorów Wal-
demar Nowakowski, powrócono do 
tradycji pierwszych finałów WOŚP 
i mocniejszego brzmienia na sce-
nie, a zagrały zespoły: Haste, Blind, 
T.O.B., Panica, 8Ball, Steel Habit. 
Koszt biletu wstępu określony był 
jako: „co łaska”. Wolontariusze 
zbierali datki do swoich puszek w 
samym klubie. Atrakcją wieczoru 
była aukcja przedmiotów ofiarowa-
nych WOŚP. Za 2,5 tys. zł. zlicyto-
wano wspomnianą wcześniej klacz 
a kurs na prawo jazdy za 500 zł. 

Koncerty odbywały się wie-
czorem, jednak już od godzin po-
rannych na ulicach Ciechanowa  
i okolicznych gmin można było 
spotkać wolontariuszy kwestują-
cych na rzecz WOŚP. Około 400 
wolontariuszy zbierało pieniądze 
tego dnia do specjalnie przygo-
towanych puszek. Rok temu cie-
chanowski sztab WOŚP zebrał  
59 873,70 złotych, w tym roku było 
ponad 70 tysięcy zł. 

Dodajmy jeszcze, że w Glino-
jecku podczas finału WOŚP zebra-
no ponad 12 tys. zł. 

W Ciechanowie podczas finału 
WOŚP nie odnotowano żadnych 
incydentów, ani kradzieży puszek  
z ofiarowanymi datkami. 

Barbara Tokarska-Wójciak
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Witając gości p.o. dyrektora powiatowej jed-
nostki kultury dr Teresa Kaczorowska podkreśliła, 
że w tym roku „Gali” przyświeca hasło „Roman-
tyczność”. Rok 2012 jest Rokiem Zygmunta Kra-
sińskiego, w związku z 200. rocznicą Jego urodzin 
i właśnie romantyczne akcenty znalazły się w te-
gorocznym koncercie. W sali widowiskowej, wy-
pełnionej w tym roku po brzegi, „Galę” obejrzeli: 
parlamentarzyści ziemi ciechanowskiej, przedsta-
wiciele władz wojewódzkich, miejskich i gospo-
darza, czyli powiatu ciechanowskiego, dyrektorzy 
instytucji i firm z terenu miasta i powiatu, dyrekto-
rzy placówek kultury z ościennych miast oraz gmin 
powiatu, twórcy, artyści, dziennikarze i mieszkańcy 
Ciechanowa. Jednym z gości był Andrzej Lambert 
– prawnuk jedynej siostry Bolesława Biegasa.

Na samym początku koncertu dyrektor Tere-
sa Kaczorowska, razem ze starostą Sławomirem 
Morawskim, patronem „Gali”, wręczyli statuetki 
„Sukces Roku”, za osiągnięcia artystyczne w 2011 
roku. Otrzymali je:
• III Ciechanowska Wielopoziomowa Drużyna 

Harcerska „Żywioły” Związku Harcerstwa Pol-
skiego, działająca przy MZS nr 2 w Ciechano-
wie, która zdobyła Grand Prix XXX Ogólnopol-
skiego Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Siedl-
cach;

• Piotr Niesłuchowski – finalista telewizyjnego 
programu muzycznego Voice of Poland; 

• Cezary Skrzypczyński – za zajęcie III miejsce 
w ogólnopolskim konkursie na scenariusz filmu 
krótkometrażowego w IV Praskim Festiwalu Fil-
mów Młodzieżowych za scenariusz filmu „Spa-
nish heat”;

• Grupa filmowców z Gimnazjum nr 3 w Ciecha-
nowie – za film „Pamięć”, nagrodzony wyróż-
nieniem podczas III edycji festiwalu „Niepo-
korni, Niezłomni, Wykleci” w Gdyni.
Słowa uznania padły też pod adresem Arka-

diusza Gołębiewskiego, reżysera, podróżnika  
i animatora kultury, który zapoczątkował festiwal 
„Niepokorni, Niezłomni, Wykleci” w Ciechanowie, 
a obecnie organizuje go w Gdyni. Jest też autorem 
warsztatów filmowych „Hulaj z historią”.

Następnie, podczas koncertu, który składał 
się z dwóch części, zaprezentowali się artyści 
z powiatu ciechanowskiego i artyści, którzy na 
ciechanowskiej scenie wystąpili gościnnie: Marta 
Fedorowicz, Wojciech Popkiewicz – Ciechanów,  
w piosence „Romantyczność” z repertuaru Joanny 
Rawik, opieka muzyczna: Grzegorz Chodkiewicz; 
Jarosław Witaszczyk – wywodzący się z ciecha-
nowskiego studium k-o, obecnie aktor scen war-
szawskich w poezji Zygmunta Krasińskiego i Juliu-
sza Słowackiego przy akompaniamencie Andrzeja 
Kaluszkiewicza; Marta Skrzypczyńska – PCKiSz 
Ciechanów /Zespól Tańca Nowoczesnego „FUN-
NY”/, w tańcu Roberta Szumanna – „Marzenie”, 
choreografia: Jolanta Szlagowska, Marta Skrzyp-
czyńska; Agata Kaluszkiewicz z Sońska, Fryderyk 
Chopin – „Życzenie”, akompaniament: Andrzej 
Kaluszkiewicz; Zespół Tańca Nowoczesnego 
„FUNNY” – PCKiSz Ciechanów, Studio Tańca i 
Ruchu „Fan”, w inscenizacji tanecznej „Tajemnica 
Świtezi” inspirowanej utworem Adama Mickiewi-
cza „Świtezianka”, choreografia: Jolanta Szlagow-
ska, Anna Szlaska, Jakub Kulikowski. W II części: 
Chór „Victoria” – PCKiSz Ciechanów, w repertu-
arze Giuseppe Verdiego – „Va, pesiero” z opery 
Nabucco, dyrygent: Dominik Molewski; Łukasz 
Truszczyński – Państwowa Szkoła Muzyczna II° 
w Mławie Fryderyk Chopin „Fantazja Impromptu 
Cis mol op.66”; Klaudia Szynkiewicz – z Sułko-
wa Borowego, w piosence „Noce i dnie” – słowa 
Agnieszka Osiecka, muzyka: Waldemar Kazanec-

ki, opieka muzyczna: Grzegorz Chodkiewicz, oraz 
towarzysząca temu etiuda taneczna w wykonaniu 
LZA „Ciechanów; Łukasz Truszczyński – fortepian 
– Państwowa Szkoła Muzyczna II° w Mławie i Mar-
lena Truszczyńska – skrzypce – Akademia Muzycz-
na w Gdańsku – Niccolo Paganini – „Cantabile”; 
Koło Teatralne „Feniks” i Chór – Gimnazjum nr 4 
w Ciechanowie, reżyseria Agnieszka Wenda, 
opieka nad chórem: Hanna Długołęcka w Jaseł-
kach; Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów” – 
PCKiSz Ciechanów, tańce „Beskid żywiecki”, kier. 
artystyczny Rita Tarczyńska, choreografia: Krysty-
na Kwaśniewska, aranżacja: Jerzy Szpojankowski. 
„Galę” prowadził Wojciech Garliński. 

Należy podkreślić, że impreza od samego po-
czątku, od pierwszego koncertu ma charakter cha-
rytatywny. W czasie przerwy ciechanowscy dzien-
nikarze, sprzedają cegiełki. Pieniądze z ich sprze-
daży zasilają konto Funduszu „Sztuka Młodych”, 
który wspiera utalentowaną artystycznie młodzież, 
dzięki czemu mogą dalej doskonalić talent i swoje 
umiejętności artystyczne. W tym roku zbiórkę fun-
duszy przeprowadziły redaktorki (czyżby panom 
zabrakło odwagi?) z następujących tytułów: Extra 
Ciechanów, Tygodnika Ciechanowskiego, portalu 
internetowego CiechanowInaczej, telewizji inter-
netowej CiechTivi, Katolickiego Radia Ciechanów 
i Samorządowca Powiatu Ciechanowskiego. Ze-
brane ponad 5 tys. zł. przeznaczone zostanie na 
stypendia i opłacenie warsztatów artystycznych 
dla młodzieży. 

Ważnym punktem tegorocznej „Gali” było 
otwarcie wystawy „Bolesław Biegas (1877-1954). 
Rzeźbiarz, malarz, literat” oraz nadanie imienia 
tego wybitnego twórcy Galerii Powiatowego Cen-
trum Kultury i Sztuki. 

Bolesław Biegas

Jest to pierwsza w świecie galeria sztuki, nosząca 
imię B. Biegasa. Do tej pory istniało tylko Muzeum 
Biegasa w Paryżu. Na tej pierwszej w Ciechanowie 
ekspozycji można obejrzeć 21 dzieł Biegasa z kolek-
cji prac zdeponowanych w Muzeum Mazowieckim 
w Płocku. Do tego jedna z rzeźb pochodzi z Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie oraz 
paszport Biegasa, z którym w 1897 roku wyjechał 
z rodzinnego Ciechanowa na studia do Krakowa 
(wówczas z carskiej Rosji do Austro-Węgier). 

Paszport B. Biegasa

Jedna z wcześniejszych rzeźb B. Biegasa

Zorganizowanie tej pierwszej na ziemi ro-
dzinnej ekspozycji Biegasa było możliwe głównie 
dzięki życzliwości Leonarda Sobieraja, dyrektora 
Muzeum Mazowieckiego w Płocku, który wyraził 
zgodę na wypożyczenie prac tego światowej sła-
wy artysty. Muzeum Mazowieckie w Płocku po-
siada dziś bowiem największy zbiór dzieł twórcy 
z Koziczyna: z Polskiego Instytutu Historyczno-
-Literackiego/Biblioteki Polskiej w Paryżu oraz  
z prywatnej kolekcji pana Roberta Szustkowskiego 
z Warszawy. 

Patronat Honorowy nad Koncertem Nowo-
rocznym „Gala” objął Starosta Ciechanowski Sła-
womir Morawski.

Barbara Tokarska-Wójciak

Fotoreportaż z „Gali” prezentujemy na str. 10

P.o. dyrektora PCKiSz Teresa Kaczo-
rowska, postanowiła przybliżyć Bolesława 
Biegasa na jego ziemi rodzinnej, gdyż w 
Ciechanowie, gdzie zaczynał twórczość 
artystyczną, nie miał nigdy żadnej wysta-
wy. – Mało kto z ciechanowian wie, że to 
miasto wychowało tak znakomitego twór-
cę. Dlatego już w pierwszych tygodniach 
swojej nowej pracy podjęłam starania, 
aby wypożyczyć dzieła Bolesława Biegasa.  
I jestem niezmiernie wdzięczna za wspa-
niałomyślność dyrektorowi Leonardowi 
Sobierajowi, a także Starostwu Ciecha-
nowskiemu za wolę pomocy finansowej 
w pokryciu kosztów przygotowania tej 
ekspozycji oraz utworzenia Galerii – pod-
kreśliła dyrektor, zapraszając jednocześnie 
na tę niezwykłą, bo pierwszą ekspozycję 
prac w Galerii im. Bolesława Biegasa Po-
wiatowego Centrum Kultury i Sztuki im. 
Marii Konopnickiej. Można ją będzie oglą-
dać przez cały miesiąc: od 7 stycznia do 
8 lutego 2012 roku. – Przy okazji wysta-
wy, przygotowany został okolicznościowy 
katalog, gdzie poza zaprezentowanymi 
dziełami plastycznymi i literackimi przy-
bliżona została sylwetka artysty rodem  
z ciechanowskiego Koziczyna – powiedziała  
dr Teresa Kaczorowska.
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XXXII  Koncert  Noworoczny   „Gala ’2012”

www.ciechanow.powiat.pl

Doroczny Koncert Noworoczny odbył się 7 stycznia w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie. 
Był nie tylko przeglądem dorobku kulturalnego powiatu ciechanowskiego, ale również koncertem charytatywnym na rzecz uzdolnionej 
młodzieży. Zebrano 5 117, 67 gr i 2 euro. Wręczono także cztery statuetki „Sukces Roku”. Jednym z ważniejszych punktów „Gali” było 
otwarcie Galerii Sztuki im. Bolesława Biegasa, do tej pory noszącej nazwę Galeria „C”, a obecnie imię sławnego rzeźbiarza, malarza  
i dramaturga, urodzonego w Koziczynie k. Ciechanowa, który na rodzinnej ziemi nie miał nigdy wystawy. 
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Koncert Noworoczny   „Gala ’2012”
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej – 7 stycznia 2012 r.

PISMO SAMORZĄDU POWIATU CIECHANOWSKIEGO

www.ciechanow.powiat.pl
Foto: K. Kosmala
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