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Przedsiębiorcą być… 
Na rozwój przedsiębiorczości wpływ ma wiele czynników 

wewnętrznych i zewnętrznych. Te wewnętrzne możemy  

w znacznej mierze kształtować, do zewnętrznych przedsię-

biorca musi się dostosować. Dzisiaj, w czasach globalizacji, 

informatyzacji i automatyzacji prowadzenie przedsiębior-

stwa wymaga ogromnych umiejętności i nie mniej szczęścia.
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Przedsiębiorczość, czyli wszech-
stronna aktywność w podejmo-
waniu różnorodnych wyzwań za-
wodowych od wieków wyróżniała 

mieszkańców powiatu ciechanowskiego. 
Żyzne, chociaż ciężkie gleby sprzyjały 

rozwojowi rolnictwa oraz hodowli, ale rów-
nocześnie jako gałąź dodatkowa i wspierająca 
rozwijał się handel i rzemiosło, a od połowy 
XIX wieku datuje się początki przemysłu. 
Ważnym impulsem rozwojowym były przy-
wileje targowe. 

Ciechanów miał prawo do targów w każ-
dy poniedziałek oraz do 3 jarmarków dorocz-
nych. Później dodano dwa następne jarmarki, 
zwane „na wełnę”, ponieważ do I wojny ho-
dowla owiec na tych terenach była bardzo po-
pularna. W drugiej połowie XIX wieku było już 
6 jarmarków, a targi przeniesiono na wtorki  
i piątki. Ciechanowskie jarmarki, z których 
każdy trwał tydzień, słynęły z ogromnego spę-
du bydła, koni, handlu zbożowego, towarów 
bławatnych, sprzętów, ubiorów i tzw. porząd-
ków gospodarskich. Zjeżdżali na 
nie liczni kupcy z większych miast 
polskich oraz z Prus. Kilka razy w 
roku odbywały się też jarmarki w 
Gołyminie,,poniedziałki były dniami 
targowymi w Woli Młockiej. 

Poza produktami rolnymi, od 
średniowiecza z ciechanowskiego 
eksportowane były również inne 
wyroby, zwłaszcza sukienników, szewców, 
krawców i piwowarów. W tutejszych do-
kumentach wymieniane są również cechy: 
złotników, kołodziei, garbarzy i skórników, 
kowali, kuszników i łuczników, stolarzy, ry-
marzy, kuśnierzy, garncarzy i zdunów, tka-
czy, płócienników, rzeźników i wędliniarzy, 
młynarzy, piekarzy. Były również cechy nie 
rzemieślnicze, skupiające kupców, oraczy czy 
prasołów, przewożących i handlujących solą. 

W XVI – XVIII wieku Ciechanów był jed-
nym z największych ośrodków szewstwa  
w Polsce, a cech szewski był najliczniejszy. 
Liczba rzemieślników dochodziła nawet do 
100, przy ok. 4,5 – 5 tys. mieszkańców mia-
sta. Do tego dochodziła duża liczba szewców 
wiejskich. W XIX wieku w powiecie było naj-
więcej garncarzy, lepiej niż w sąsiednich po-
wiatach rozwinięte było też kołodziejstwo 
i bednarstwo. Dzięki zlokalizowaniu w po-
wiecie trzech cukrowni, w końcu XIX wieku 
głównym towarem eksportowym był cukier 
w postaci surowej, w głowach, jako mączka 
mielona lub krystaliczna oraz melasa. Cieka-

wostką jest, że w tym czasie ciechanowskie 
słynęło w Warszawie i Berlinie ze świeżo ło-
wionych raków, wysyłanych drogą kolejową. 

Rzemieślnicy wiejscy nie byli zrzeszeni 
w cechy, chociaż ma terenie powiatu rozsiane 
były liczne wiatraki i młyny wodne, kuźnie, 
warsztaty garncarskie, bednarskie, kołodziej-
skie, karczmy i domy zajezdne. Było też sporo 
cegielni, tartaków, garbarni, kilka browarów, 
gorzelni, olejarni, smolarni, fabryk terpen-
tyny, fryszerek czyli dosyć prostych pieców 
metalurgicznych, w których przerabiana była 

ruda żelaza oraz 
fabryk żelaza, 
wytwarzających 

narzędzia rolnicze i rzemieślnicze. 
Warto przypomnieć niektóre dawne, 

nieznane dzisiaj zawody. Strycharz wyrabiał 
cegły, dryjer – kołowrotki do przędzenia nici, 
klencarz strugał klepki do beczek, drewniane 
części do wozów robił stelmach, rakarz zawo-
dowo trudnił się wyłapywaniem bezpańskich 
psów. „Łakomym” zawodem było też żebrac-
two, bo w 1930 r. w samym Ciechanowie było 
zarejestrowanych ponad 80 żebraków.

Przedsiębiorcy zawsze musieli liczyć się 
z różnymi daninami, opłatami i podatkami. 
Te dawne różniły się od dzisiejszych, jak cho-
ciażby za przejazd przez rogatki miejskie lub 
mosty, podatek pogłówny, podymny, łopatko-
we, czopowe, gorzałczane, miodowe, łopat-
kowe, jarmarczne, targowe, od cechowania 
miar i wag, za osep i kapłony, za łamanie lodu  
i urządzanie ślizgawek, polowanie na grun-
tach miejskich i rybołówstwo. Były podatki 
od nieruchomości, opłaty na oświetlenie mia-
sta, na stróżów nocnych, na koszt leczenia 
ubogich mieszkańców, składki szkolne i inne. 

Na przestrzeni lat aktywnie działa-

ły w powiecie również instytucje, związki  
i organizacje okołobiznesowe. Trzeba wymie-
nić działające od końca XIX wieku do II wojny 
liczne spółdzielnie rolnicze, spożywcze i mle-
czarskie, dalej Ciechanowskie Towarzystwo 
Rolnicze przekształcone później w Okręgowe 
Towarzystwo Organizacji i Kółek Rolniczych, 
stowarzyszenia kupców polskich, drobnych 
kupców chrześcijan czy żydowski związek 
kupców, związek rzemieślników chrześcijan 
oraz Resursę Rzemieślniczą. Wsparcie finan-
sowe oferowały Spółdzielcze Towarzystwo 
Pożyczkowe, Kasa Oszczędnościowo – Pożycz-
kowa. Z połączenia po kilku latach istnienia 
Towarzystwa Drobnego Kredytu i Ciechanow-
skiego Towarzystwa Wzajemnego Kredytu 

powstał Bank Spółdzielczy Mieszczańsko – 
Rolniczy. Obecnie, poza wieloma instytucjami 
finansowymi, na rzecz przedsiębiorców działa 
Mazowiecka Izba Gospodarcza, Mazowiecka 
Izba Rolnicza, Cech Rzemiosł Różnych i Przed-
siębiorczości oraz Zrzeszenie Prywatnego 
Handlu i Usług. Przez lata istotnym wspar-
ciem była nieistniejąca już niestety Fundacja 
Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego. 

Dziś ponad 60% mieszkańców powia-
tu ciechanowskiego stanowią mieszkańcy  
w wieku produkcyjnym. Z tej grupy najwięk-
sza liczba osób zatrudniona jest w sektorze 
handlu i usług, na drugim miejscu plasuje się 
rolnictwo, a najmniej liczne jest zatrudnienie 
w sektorze wytwórczym i przemysłowym. 

Na rozwój przedsiębiorczości wpływ ma 
wiele różnych czynników…

Dzisiaj, w czasach globalizacji, informa-
tyzacji i automatyzacji prowadzenie przed-
siębiorstwa wymaga wciąż nowych umiejęt-
ności i wielkiego zaangażowania, a przede 
wszystkim ogromnej determinacji i tego 
nieuchwytnego czegoś… talentu, szczęścia,  
a może umiejętności wykorzystania pojawia-
jących się szans.

Grażyna Czerwińska

Z Kart Historii

Z HISTORII PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
W POWIECIE CIECHANOWSKIM
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Plany Starostwa

Rok wytężonej pracy

M inął rok od wyborów samorzą-
dowych, więc czas na pierw-
sze podsumowania i refleksje. 
Gdybym miała krótko podsu-

mować mijający rok, to z pewnością mogę 
powiedzieć jedno – to był pracowity rok. 

Podstawowym założeniem na po-
czątek kadencji była zmiana wizerunku 
i postrzegania Starostwa Powiatowego – 
bo Starostwo to nie budynek konstrukcji 
„Lipsk” rodem z PRL od lat wymagający re-
montów, ale przede wszystkim Samorząd 
Powiatowy, czyli dziewięć samorządów 
i ich mieszkańcy, którzy wymagają szersze-
go spojrzenia na ich problemy i potrzeby 
nie tylko zza biurka i przez pryzmat nie-
zbędnych inwestycji drogowych. 

Przyjęta strategia rozwoju zakładała kilka 
Podstawowych elementów:

• poprawę jakości obsługi mieszkańców  
i związane z tym zmiany organizacyjne 
i konieczne inwestycje

• szersze zaangażowanie organizacji poza-
rządowych i stowarzyszeń w życie Powiatu

• aktywizację mieszkańców zwłaszcza z ob-
szarów wiejskich i podkreślenie wagi hi-
storii lokalnej i tradycji

• likwidację białych plam w obszarze inwe-
stycji drogowych i równomierne rozłoże-
nie nakładów finansowych w poszczegól-
nych gminach.

Kolejki do Wydziału Komunikacji od 
lat były niechlubną wizytówką dla wszyst-
kich odwiedzających Starostwo. Dziś czas 
oczekiwania został zredukowany do mini-
mum. 

Zwiększenie obsady osobowej pra-
cowników bezpośrednio obsługujących 
interesantów, rozszerzenie systemu kolej-
kowego o możliwość sprawdzenia ilości 
osób oczekujących w kolejce w czasie rze-
czywistym i poprawa warunków obsługi, 
to zadania które już zostały zrealizowane 
i wpłynęły na poprawę jakości obsługi  
i likwidację wielogodzinnych kolejek do 
Wydziału. To oczywiście nie koniec zmian. 

Obecnie przeprowadzamy remont 
parteru budynku, oprócz większego Wy-
działu Komunikacji powstanie również 
Biuro Obsługi Mieszkańców jako pierwszy 
punkt informacyjny i pomocy dla miesz-
kańców, chcących załatwić sprawy urzędo-
we w Starostwie. 

Dobra obsługa mieszkańców, wymaga-
ła poprawy warunków pracy pracowników. 

Przez rok przeprowadziliśmy 60% ko-
niecznych remontów w Wydziałach i salach 
konferencyjnych. 

W kolejnym roku planowane jest do-

kończenie prac remontowych w poszcze-
gólnych Wydziałach i równocześnie będą 
remontowane części wspólne – klatki scho-
dowe, toalety i korytarze. Do końca 2020 r. 
planujemy się uporać z najpilniejszymi re-
montami. To nie są proste zadania, ponie-
waż budynek nie był remontowany od co 
najmniej 20 lat, co podnosi koszty remon-
tów i wymaga dodatkowego czasu.

Niezwykle ważnym elementem jest 
rozpoczęta już realizacja inwestycji na miarę 
XXI w. Wspólnie z Samorządem Wojewódz-
twa budujemy Centrum Administracyjne 
w którym swoją siedzibę znajdą wszystkie 
instytucje Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego i Starostwa Powiatowego. To 
otworzy nam też drogę do przeprowadzenia 
remontu elewacji istniejącego budynku.

Inwestycje są ważne, ale najważniejsi 
są nasi mieszkańcy. To dla nich organizu-
jemy szereg nowych inicjatyw i wydarzeń, 
żeby pokazać i podkreślić jak ważne są dla 
nas lokalne osiągnięcia w różnych dziedzi-
nach. Pierwszy Powiatowy Dzień Rolnika 
i Dzień Przedsiębiorczości to był dopiero 
wstęp do wypracowania ścieżki współ-
pracy i modelu wsparcia dla rolników czy 
przedsiębiorców. Nie zamykam się w ścia-
nach budynku Starostwa, staram się być  
w każdej gminie powiatu, żeby poznać pro-
blemy i oczekiwania mieszkańców. Stąd ro-
dzą się kolejne pomysły i kolejne inicjatywy. 

Jako pierwsza kobieta Starosta Powiatu 
Ciechanowskiego, wspieram i będę wspie-
rała kobiety, ich pomysły czy inicjatywy. 

Zależy mi na pomocy kobietom, a szcze-
gólnie kobietom z obszarów wiejskich, bo im 
jest ciężej realizować swoje pasje czy zainte-
resowania, ze względu na wiele dodatko-
wych obowiązków związanych z prowadze-
niem domu czy gospodarstwa. 

Koła Gospodyń Wiejskich rodzące się 
dziś jak „grzyby po deszczu” stają się taką 
przestrzenią samorealizacji i wsparcia. 
Dlatego uruchomiliśmy program wsparcia 
dla KGW z terenu Powiatu i staramy się 
stworzyć warunki dla ich rozwoju i funk-
cjonowania. To świetne kobiety, niezwykle 
zdolne, charyzmatyczne z pasją, które czę-
sto poświęcając się dzieciom i obowiąz-
kom domowym, siebie i swoje plany zo-
stawiały „na później”. Czas to zmienić 
i ja na pewno postaram się w tym 
pomóc. 

Ważną grupą naszych 
mieszkańców są senio-
rzy. Dane demogra-
ficzne są nie-
ubłagane, 

dlatego nie możemy stać z boku i udawać, 
że nie będzie problemu z zagospodaro-
waniem potencjału osób w wieku pro-
dukcyjnym i poprodukcyjnym. To osoby  
z ogromnym doświadczeniem zawodo-
wym i życiowym, dla których trzeba stwo-
rzyć warunki by ten potencjał wykorzystać. 
Uruchamiamy Powiatowy Uniwersytet 
Trzeciego Wieku jako formę aktywizacji in-
telektualnej i społecznej, ale nie tylko. Zain-
teresowanie Uniwersytetem jest ogromne, 
a to oznacza jak potrzebne są takie inicja-
tywy. 

To dopiero początek, bo ważne jest bu-
dowanie długofalowych inicjatyw i relacji, 
zwłaszcza w obszarze polityki społecznej.

Samorząd powiatowy, to przede 
wszystkim umiejętność współpracy. Reali-
zacja tych wszystkich inicjatyw i inwestycji 
była możliwa dzięki bardzo dobrej współ-
pracy na poziomie Zarządu i Rady Powiatu. 
Nie traciłam czasu na wywoływanie nie-
potrzebnych konfliktów, dzięki temu mo-
gliśmy się skupić na realizacji założonych 
celów, a nie na wojenkach które niewiele 
wnoszą. 

Sukces to nie jest zasługa jednej osoby, 
to codzienna praca i ogromne zaangażowa-
nie pracowników Starostwa Powiatowego 
i Jednostek Organizacyjnych Powiatu, któ-
rym chciałam bardzo serdecznie podzięko-
wać. 

To nie był łatwy rok, ale zdecydowa-
nie nie traciliśmy czasu na rzeczy zbędne, 
skupiliśmy się na sprawach ważnych i kon-
sekwentnie je realizowaliśmy i będziemy 
realizować.

Joanna Potocka-Rak

Starosta Powiatu Ciechanowskiego
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Co to znaczy być przedsiębiorczym? 
Czy wystarczy być aktywnym, opera-
tywnym, pomysłowym, pełnym ini-
cjatywy aby prowadzić działalność 

gospodarczą, firmę, utrzymywać najwyższe 
standardy i być marką na rynku lokalnym 
czy zagranicznym. Otóż wysokie kwalifikacje  
i umiejętność poruszania się w przestrze-
ni biznesowej nie dają gwarancji sukcesu. 
Oprócz ciężkiej pracy, pomysłowości, rzetel-
ności potrzeba jest również odrobiny szczę-
ścia, które pozwoli trafić na odpowiednich 
ludzi, odpowiedni czas i miejsce. Dlatego nie-
licznym udaje się „wypłynąć” i być przysło-
wiowymi „rekinami biznesu”. 

17 października br. z inicjatywy Staro-
sty Joanny Potockiej – Rak i przy współpracy 
Mazowieckiej Izby Gospodarczej, której Pre-
zesem jest Krzysztof Ostromecki, udało się 
wyłonić firmy oraz osoby z terenu powiatu 
ciechanowskiego, którym nie obce jest poję-
cie przedsiębiorczości. Pomysł na wyróżnie-
nie działalności lokalnych przedsiębiorców 
i uhonorowanie ich pracy pojawił się natu-
ralnie. Jest to kolejna grupa osób, których 
aktywność na terenie powiatu powinna być 
zauważona i doceniona z wielu względów. 

Wspieranie i integrowanie lokalnych przed-
siębiorców jest niezwykle ważne. Powiatowy 
Dzień Przedsiębiorczości ma na celu stwo-
rzenie atmosfery, budowanie relacji i kultu-
ry przedsiębiorczości, które będą świadczyć  
o pozycji naszego powiatu w regionie oraz 
całym kraju. 

Spośród 8 kategorii nagrody 
„Bramy przedSięBiorczości” otrzymali:

1. Przedsiębiorca z tradycjami
CieChanowska spółdzielnia MleCzarska jest 

kontynuatorką tradycji pierwszej ciechanow-
skiej spółdzielni mleczarskiej, uruchomionej 
11 czerwca 1929 roku. Początkowo stanowi-
ła ona zrzeszenie wiejskich, spółdzielczych 
śmietanczarni i zatrudniała 15 osób, ale szyb-
ko się rozwijała. Przed wojną w Ciechanowie 
były cztery sklepy firmowe, zaopatrujące 
mieszkańców w wysokogatunkowe przetwo-
ry mleczarskie, a przerób mleka był rekor-
dowo wysoki, najwyższy w ówczesnym woj. 
warszawskim. 

szkółka szMit w Pęchcinie jest firmą ro-
dzinną o długiej, prawie czterdziestoletniej 
tradycji. Twórcami i wizjonerami byli Joanna 
i Bronisław Szmit, później dołączyło do nich 
kolejne pokolenie – Magdalena i Bronisław 

Jan. Dzisiaj szkółka produkuje około miliona 
roślin ozdobnych rocznie, eksportując je do 
ponad 20 krajów oraz zaopatrując krajowe 
centra ogrodnicze, hurtownie roślin, realiza-
torów ogrodów oraz indywidualnych nabyw-
ców. Pokazowy ogród w Szkółce jest jedną  
z najpiękniejszych i największych prywat-
nych kolekcji roślin w Europie, od lat przycią-
gającą miłośników roślin ozdobnych. 

2. Biznes społecznie odpowiedzialny
Cedrob s.a. Od 28 lat kierują się mottem 

„Kto nie rozwija biznesu ten go traci”. Firma 
której działalności nie trzeba przedstawiać. 
Cedrob S.A. Aktywnie wspiera ochronę śro-
dowiska i angażuje się w inicjatywy społecz-
ne. Biogazownia przy zakładzie w Ujazdówku 
czy konkurs grantowy „Wspieramy Rozwój” 
to tylko przykłady wielu takich inicjatyw. Ze 
wsparcia na realizację projektów skorzystało 
wiele podmiotów i organizacji – kultura, na-
uka i rozwój, edukacja i sport czy popularyza-
cja historii lokalnej, to tylko nieliczne z obsza-
rów wspieranych przez Cedrob S.A.

FirMa MaC JaCk pan JaCek pietrzak.To firma 
z branży gastronomicznej, która od wielu lat 
chętnie angażuje się i wspiera wydarzenia 
sportowe czy inicjatywy społeczne na terenie 
powiatu. Wielki Test Języka Angielskiego dla 
młodzieży czy Klub Pływacki Ciechanów za-
wsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie Firmy 
Mac Jack, firmy społecznie odpowiedzialnej, 
zaangażowanej w rozwijanie aktywności kul-
turalnej i sportowej dzieci i młodzieży.

MetalteCh - piaseCki s.J. Firma rodzinna 
działająca na rynkach europejskich w branży 
metalowej od 1981 r. Konstrukcje dla budow-
nictwa przemysłowego, konstrukcje drogowo 
– mostowe, czy infrastruktury zewnętrznej to 
tylko kilka przykładów z bogatego portfolio 
Firmy. 

Firmy która od wielu lat wspiera działal-
ność Polskiego Czerwonego Krzyża, a ostat-



Gazeta Urzędowa • 7

Temat Numeru

nio stała się powodem wspomnień i wielu 
uśmiechów na twarzach nie tylko najmłod-
szych mieszkańców Ciechanowa. To dzięki 
Metaltech – Piasecki, która przeprowadziła 
i sfinansowała skomplikowany remont, na 
skwerze przy ulicy Fabrycznej stanął sta-
ry parowóz PX-t, popularna ciuchcia - jako 
wspomnienie dawnej kolejki wąskotorowej.

3. Nowe technologie
t4b. Firma ta rozpoczęła swoją dzia-

łalność w 2003 roku i od samego początku 
nie próżnowała, przełamując funkcjonujące 
standardy w branży technologicznej. Stwo-
rzenie sieci informatycznej dla Konsulatu RP  
w Odessie czy opracowanie programów in-
formatycznych zwiększających bezpieczeń-
stwo granic zewnętrznych Unii Europejskiej 
to tylko przykłady prac wzięte z bogatego 
portfolio firmy. 

4. Produkt roku
MetalteCh – piaseCki sp. J. – platformy 

garażowe to system, który umożliwia umiesz-
czanie dwóch stanowisk postojowych, a tym 
samym zaparkowanie dwóch pojazdów na 
jednej powierzchni. Dzięki platformie można 
umieścić jedno auto nad drugim, zwiększając 
w ten sposób liczbę miejsc parkingowych. 
Metaltech to czołowy producent tych urzą-
dzeń. Z analizy danych jednoznacznie wyni-
ka, że przeciętna rodzina może zaoszczędzić 
nawet 20 tyś. złotych, kupując zamiast dwóch 
miejsc garażowych, dwa miejsca na jeżdżącej 
jak winda platformie. 

nalewkarnia longinus - nalewki owoco-
we Istniejąca od 2008 roku jest rodzinnym 
przedsiębiorstwem, które wskrzesza tradycję 
produkcji oryginalnych nalewek owocowych 
i ziołowych. Smaczne produkty firmy cieszą 
się zasłużonym uznaniem smakoszy. Właści-
ciele nieustannie dążą do poszerzenia kata-
logu oferowanych wyrobów, opracowując na 
podstawie tradycyjnych przekazów pisem-
nych lub ustnych nowe receptury i wprowa-
dzając do obrotu kolejne wyroby. Nowością  
w ofercie roku 2019 jest aromatyczna, ciem-
noczerwona nalewka z jagody kamczackiej. 
Jak wszystkie inne nalewki Longinusa wytwa-
rzana jest tradycyjnym, domowym sposobem 
przy użyciu najlepszej jakości surowców. 

5. Wyróżnienie MIG
oko – andrzeJ bayer założona w 1977 

jest najstarszą prywatną firmą z dziedziny 
optyki okularowej w Ciechanowie i jedynym 
zakładem działającym nieprzerwanie przez 
wszystkie te lata. Zmieniła się siedziba firmy, 
wprowadzano kolejne nowoczesne maszy-
ny, urządzenia i specjalistyczne przyrządy 
okulistyczne, bogatą ofertę soczewek, szkieł 
oraz opraw okularowych dostosowanych do 
różnych potrzeb, pomoce optyczne dla osób 
słabo widzących, poszerzano wachlarz usług 
uruchomiając gabinet okulistyczny, ale nie-

zmienne pozostały solidność, wysokie kom-
petencje i życzliwość właściciela oraz wszyst-
kich osób pracujących w zakładzie. 

aMado Mebel firma powstała w 1989 
roku, zajmuje się projektowaniem oraz pro-
dukcją wysokiej klasy mebli na zamówienie. 
Amando Mebel gwarantuje kompleksowe wy-
posażenie obiektów publicznych oraz wnętrz 
mieszkalnych. Firma realizuje nawet najbar-
dziej wyszukane koncepcje architektoniczne. 
Wysoką jakość mebli gwarantuje nowoczesny 
park maszynowy i doświadczeni pracownicy. 

przedsiębiorstwo handlowe alinaM ali-
na CzapliCka swoją przygodę z działalnością 
gospodarczą zaczęła w 1992r. od produkcji 
makaronu jako ALINAR sp. z o.o., którą zosta-
wiła pracownikom a 15 lipca 1994 r. zareje-
strowała jednoosobowe Przedsiębiorstwo 
Handlowe ALINAM i zajęła się importem 
glazury i ceramiki włoskiej, /minęło 25 lat  
w tym roku/, w roku 1995 rozszerzyła dzia-
łalność o hurtownię odzieżowa, a w 2009 r. 
wróciła na swoje rodzinne siedlisko w Łagu-
nach, gdzie prowadzi gospodarstwo Agrotu-
rystyczne,,Karczma na Złotym Polu” mając 
w ofercie noclegi indywidualne i grupowe, 
dancingi sobotnie dla wcześniej urodzonych, 
obsługę imprez oraz inne różności

6. Wyróżnienie Starosty 
Powiatu Ciechanowskiego

bauer print CieChanów drukarnia bauer 
powstała 22 lata temu. Jest drugą co do wiel-
kości drukarnią wklęsłodrukową w Europie 
Środkowej. Zatrudniając ponad 500 pracow-
ników znajduje się w czołówce największych 
pracodawców powiatu ciechanowskiego.

Farbex powstała w 1989 roku. Jedna  
z największych firm nie tylko w powiecie cie-
chanowskim zajmująca się dystrybucją farb, 
lakierów, glazury, terakoty oraz materiałów 
budowlanych. Od wielu lat dzielnie broni się 
przed ekspansją dużych sieci budowlanych  
i rozwija swoją działalność.

toMax salon i wypożyCzalnia narzędzi 
krzysztoF pątkowski. W tym roku firma osią-
gnęła pełnoletność. W świecie narzędzi po-
ruszają się jak ryba w wodzie, dzieląc się 
swoją wiedzą z klientami. Ich motto brzmi: To 
nie więksi pokonują mniejszych, tylko szyb-
si wolniejszych. Stale rozwijają asortyment  
i podnoszą jakość świadczonych usług. 

norCospeCtra firma, która tworzy niesza-
blonowe realizacje. Wykonany przez nich na 
obchody 30. rocznicy pierwszych, częściowo 
wolnych wyborów parlamentarnych, bia-
ło-czerwony „okrągły stół” wypełnił prze-
strzeń w Europejskim Centrum Solidarności 
w Gdańsku. 

zM Matuszewski zakłady Metalowe to nie-
duże rodzinne przedsiębiorstwo, z długą 
tradycją i doświadczeniem. Na rynku usług 
konstrukcyjno-budowlanych działa od po-
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nad 40 lat. Pierwsze prace usługowe na rzecz 
mechanizacji rolnictwa zakład świadczył już  
w roku 1976. Początkowo zajmował się na-
prawą maszyn rolniczych oraz wykonywa-
niem konstrukcji metalowych do obiektów 
inwentarsko -hodowlanych oraz elementów 
ogrodzeniowych, dziś to nowoczesny zakład.

7. Kobieta biznesu
bogusława MikołaJCzak prawdziwa kobieta 

sukcesu, ciechanowianka z dziada pradziada, 
wytrwale przeszła długą i żmudną drogę za-
wodową, związaną z branżą gastronomiczną. 
Dzisiaj jej nastrojowy Salonik w bursie aka-
demickiej jest ulubionym miejscem różno-
rodnych spotkań zawodowych i prywatnych. 
Twórczyni oraz współwłaścicielka Cafe&Ho-
tel Qbatura, animatorka wyjątkowych wy-
darzeń kulturalnych i społecznych, mecenas 
sztuki, filantrop, życzliwy człowiek, jednym 
słowem Pani Bogusia „żadnej pracy się nie 
boi” i może stanowić wzór aktywności dla 
wielu innych kobiet. 

8. Ambasador 
Powiatu Ciechanowskiego

szyMon kołeCki były Reprezentant Polski 
w podnoszeniu ciężarów. Zdobywca srebr-
nego medalu na Igrzyskach Olimpijskich  
w Sydney w 2000 roku i złotego medalu na 
Olimpiadzie w Pekinie w 2008 roku. 6 – krot-
ny medalista mistrzostw Europy (5-krotny 
mistrz Europy.). Swoją przygodę ze sztangą 
zakończył oficjalnie w październiku 2012 
roku. Na sportowej emeryturze nie wytrzy-
mał jednak zbyt długo, w 2016 roku posta-
nowił spróbować swych sił w mieszanych 
sztukach walki MMA. Od wielu lat mieszka 
w Ciechanowie, jest prezesem Klubu Sporto-
wego „Ciechan i Szymon Kołecki” mającego 
sekcje m.in. podnoszenia ciężarów i rugby 
siedmioosobowego. 

przeMysław kraJewski wychowanek Mię-
dzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego “Czarni” Regimin. Przygodę z ręczną 
zaczynał pod czujnym okiem trenera Jacka 

Wardy. Brązowy medalista Mistrzostw Świa-
ta piłkarzy ręcznych w Katarze w 2015 roku. 
Wicemistrz Polski z Wisłą Płock w sezonie 
2017/2018 r. Dotychczas w Reprezentacji 
Polski rozegrał ponad 100 meczów w których 
zdobył 258 goli. W 2015 roku w uznaniu spor-
towych osiągnieć na arenie międzynarodowej 
odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Powiatowy Dzień przedsiębiorczości 
był nie tylko okazją do spotkania z lokalnymi 
przedsiębiorcami, biznesmenami oraz śro-
dowiskami gospodarczymi. Była to również 
możliwość spełnienia dobrego uczynku, po-
mocy rodzinie zmarłego przed dwoma laty 
Stanisława Osieckiego, którego przepiękne 
obrazy można było nabyć podczas przepro-
wadzonej tego wieczoru aukcji.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za po-
moc w organizacji oraz za udział w Powiato-
wym Dniu Przedsiębiorczości. Do zobaczenia 
za rok. 

 Anna Bartołd
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Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 
zajmuje się prowadzeniem szkół  
i placówek oświatowych, ich or-
ganizacją oraz nadzorem w zakre-

sie finansowym i administracyjnym. W tym roku 
mieliśmy ogrom zadań związanych z rekrutacją 
do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawo-
wych ze względu na tzw. „podwójny rocznik”. Do 
naszych szkół zapukali bowiem zarówno ostatni 
absolwenci gimnazjów jak i pierwsi absolwenci 
szkół podstawowych. Ostatecznie przy pomocy 
systemu elektronicznego wszyscy chętni do klas 
pierwszych zostali przyjęci. Nasze szkoły utwo-
rzyły 52 oddziały dla 1541 uczniów. W dwóch 
szkołach prowadzonych przez Powiat Ciecha-
nowski znajdują się klasy wielozawodowe. 
Uczniowie tych klas mają w programie naucza-
nia, wyjazdy na naukę teoretycznych przedmio-
tów zawodowych do centrów kształcenia zawo-
dowego, poza naszym powiatem. W związku  
z tym, przygotowujemy stosowne porozumienia 
z innymi powiatami na realizację tego zadania.

Wśród nas żyją dzieci i młodzież, którzy 
mają specjalne potrzeby edukacyjne. W takich 
przypadkach, na wniosek rodziców, wydajemy 
skierowania do szkół specjalnych i ośrodków 
w powiecie jak i poza granice powiatu. Niestety, 
czasami zdarzają się nieletni, którzy sprawia-
ją ogromne trudności wychowawcze, a nawet 
wchodzą w konflikt z prawem. Wtedy na pod-
stawie postanowienia sądowego kierujemy ich 
do młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Pragmatyka zawodowa nauczycieli prze-
widuje następujące stopnie awansu zawodowe-
go: nauczyciel stażysta, kontraktowy, mianowa-
ny i dyplomowany. Aby nauczyciel kontraktowy 
uzyskał stopień nauczyciela mianowanego musi, 
odbyć staż i zdać egzamin przed komisją powo-
łaną przez organ prowadzący. Przeprowadzenie 
procedury postępowania egzaminacyjnego dla 
takich nauczycieli jest naszym zadaniem.

Zarówno nauczyciele czynni jak i emeryto-
wani, którzy pracują lub pracowali w szkołach 
i placówkach prowadzonych przez powiat cie-
chanowski mogą uzyskać świadczenie zdrowot-

ne, jeśli chorują i ponoszą, w związku z chorobą 
koszty. Rada Powiatu Ciechanowskiego uchwa-
liła regulamin określający szczegółowe warunki 
przyznawania tej pomocy i zaplanowała odpo-
wiednie środki finansowe w budżecie powiatu. 
Zainteresowanych informujemy o warunkach 
uzyskania pomocy i pomagamy we właściwym 
złożeniu wniosku.

W systemie oświaty funkcjonują nie tyl-
ko szkoły publiczne, ale też niepubliczne. Aby 
założyć szkołę niepubliczną lub niepubliczną 
poradnię psychologiczno-pedagogiczną, trzeba 
spełnić szereg warunków opisanych w prawie 
oświatowym oraz skompletować odpowiednie 
dokumenty. My udzielamy informacji i wyja-
śnień oraz weryfikujemy złożone dokumenty. 
Na koniec dokonujemy wpisu do ewidencji nie-
publicznych szkół i placówek oświatowych.

Po otrzymaniu wpisu do ewidencji oso-
by prawne niebędące jednostkami samorządu 
terytorialnego i osoby fizyczne prowadzące 
szkoły lub placówki publiczne lub niepubliczne 
mogą ubiegać się o dotacje. O warunkach ich 
otrzymania udzielamy informacji wszystkim za-
interesowanym, a po spełnieniu warunków na-
liczamy, przekazujemy, rozliczamy oraz kontro-
lujemy prawidłowość pobrania i wykorzystania.

W wielu szkołach na terenie powiatu dzia-
łają uczniowskie kluby sportowe, pomagamy 
załatwić formalności, informując o trybie i za-
sadach ich zakładania. Dotyczy to także klubów 
sportowych działających w formie stowarzysze-
nia, których statuty nie przewidują prowadze-
nia działalności gospodarczej. Po sprawdzeniu 
złożonych dokumentów wpisujemy organiza-

cje, chcące prowadzić działalność sportową do 
ewidencji prowadzonej przez Starostę Ciecha-
nowskiego.

Prawdziwe bogactwo naszego powiatu to 
prężnie działające organizacje pozarządowe. 
Chęć i zapał do pracy, którego w stowarzysze-
niach nie brakuje, nie zawsze jest wystarczający, 
potrzebne jest też wsparcie finansowe. Środki 
publiczne muszą być jednak wydawane zgodnie 
z określoną procedurą, dlatego corocznie ogła-
szany jest otwarty konkurs ofert. W tym czasie 
organizacje pozarządowe, które chcą realizo-
wać zadania publiczne dla mieszkańców powia-
tu ciechanowskiego, mogą składać swoje pro-

jekty. Do tej pory o wsparcie mogły ubiegać 
się podmioty działające w obszarze kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego oraz wspierania i upowszech-
niania kultury fizycznej, ale od roku 2020 
planowane są również środki dla organi-
zacji działających w kolejnych obszarach tj. 
ochrony i promocji zdrowia, działalności na 
rzecz osób niepełnosprawnych oraz ratow-
nictwa i ochrony ludności. Udzielamy infor-
macje o zasadach i kryteriach udzielania 
dofinansowania, a w razie potrzeby także 
wspieramy przy wypełnianiu odpowied-

niego druku.
Organizacje pozarządowe, są niezastą-

pionym partnerem i skarbnicą pomysłów  
w stwarzaniu bogatej oferty kulturalnej dla 
mieszkańców powiatu, ale są zadania, których 
nie są w stanie same zrealizować. Za pośrednic-
twem powiatowych jednostek kultury: Powiato-
wego Centrum Kultury i Sztuki oraz Powiatowej 
Biblioteki Publicznej realizowana jest również 
własna bogata oferta kulturalna. 

Mając w pamięci słowa filozofa A. Schopen-
hauera „Choć zdrowie na pewno nie jest wszyst-
kim, to bez zdrowia wszystko jest niczym” po-
dejmujemy lub wspieramy działania w zakresie 
realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, 
m.in. Narodowego Programu Zdrowia, progra-
mu ochrony zdrowia psychicznego, programu 
polityki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych 
rodziców w Szkole Rodzenia”. 

Niestety nasze życie też kiedyś się kończy. 
Może się to zdarzyć także za granicą. Wtedy po-
magamy rodzinie sprowadzić doczesne szczątki 
bliskich z obcego państwa, do miejsca pochów-
ku na terenie powiatu ciechanowskiego, po-
przez wydanie stosownego zezwolenia.

Ponadto w wyjątkowych sytuacjach, okre-
ślonych przepisami prawa pomagamy najbliż-
szym zmarłego, który zmarł na terenie powiatu 
ciechanowskiego w uzyskaniu karty zgonu bez 
której nie ma możliwości dokonania pochówku.

Jako wydział stawiamy sobie za cel życzli-
wą i kompetentną pomoc mieszkańcom powia-
tu w załatwianiu spraw należących do naszych 
zadań. 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Nie tylko oświata...
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H
istoria związana z kształceniem doro-
słych w Ciechanowie sięga 1958 roku. 
W punkcie konsultacyjnym, który 
podlegał Technikum Ekonomicznemu 

Zaocznemu w Warszawie, odbyła się pierwsza ma-
tura. Absolwenci stanowili trzon życia politycznego  
i gospodarczego miasta, powiatu ciechanowskiego 
i innych powiatów.

W roku 1966 na wniosek Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Warszawskiego, Ministerstwo Oświaty  
i Szkolnictwa Wyższego dokonało wizytacji punk-
tu konsultacyjnego, w celu przekształcenia punktu  
w szkołę. Kierowano się przy tym osiągnięciami, 
stałym wzrostem słuchaczy, których liczba przekra-
czała możliwości organizacyjne Punktu. Powstała 
Państwowa Szkoła Ekonomiczna (policealna) oraz 
Technikum Ekonomiczne Zaoczne, którego dyrek-
torem została Lucyna Rzeszotarska. 

W roku szkolnym 1973/74 nastąpiły dalsze 
zmiany organizacyjne. Szkoła została włączona do 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2. Funkcję dyrektora 
Liceum Ekonomicznego Zaocznego i Policealnego 
Studium Ekonomicznego Zaocznego wraz z filiami 
w Płońsku, Pułtusku, Ostrowi Mazowieckiej, Mła-
wie i Przasnyszu, objął mgr Szczepan Krysiak. 

Rok szkolny 1979/80 przyniósł wiele zmian. 
Największą z nich jest utworzenie na podsta-
wie decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania  
w Ciechanowie z dniem 1 września 1979 r. Cen-
trum Kształcenia Ustawicznego. Pierwsza sie-
dziba szkoły znajdowała się przy ul. Orylskiej 13  
(w obecnym budynku Zespołu Szkół nr 2 w Cie-
chanowie). W skład Centrum wchodziły wówczas: 
Liceum Ekonomiczne Zawodowe, Policealne Stu-
dium Zawodowe Zaoczne i Technikum Zawodowe 
dla Pracujących Zaoczne. Centrum pełniło również 
funkcję ośrodka wojewódzkiego, koordynującego 
pracę szkół dla dorosłych w ówczesnym wojewódz-
twie ciechanowskim. Od 1 września 1993 r. CKU 
przeniosło swą siedzibę do budynku Zespołu Szkół 
Budowlanych przy ul. Kopernika 7 (obecnego Ze-
społu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego) 
gdzie mieści się do dziś.  Pierwszym dyrektorem 
Centrum został Szczepan Krysiak, który pełnił tę 
funkcję do chwili przejścia na emeryturę w 1991 r.  

Jego zastępcą w latach 1980 – 1991 była Maria 
Karwowska. Pierwszym etatowym nauczycielem 
zatrudnionym w Centrum została Ewa Kaczyńska, 
która w latach 1991 – 2007, pełniła funkcję dyrek-
tora tej szkoły. W latach 2007 – 2012 dyrektorem 
Centrum była Bożena Chrzanowska. Od 2012 r. 
funkcję dyrektora szkoły pełni Wiesława Pełka, 
związana zawodowo z CKU od 1984 r. Trzykrot-
nie z powodów zdrowotnych koniecznym stało się 
powierzenie obowiązków dyrektora nauczycielom 
CKU. Funkcję tę pełnili: Mirosław Petryczko, Kry-
styna Bugdal i Marzena Mossakowska – Burba.  
W latach 1979 – 2019 pracowało w CKU ponad 100 
pedagogów z ciechanowskich szkół. Nie sposób 
wymienić ich tu wszystkich. Jedni związani byli ze 
szkołą dłużej inni krócej, zawsze jednak dyrektorzy 
szkoły stawiali na ich doświadczenie i znakomite 
przygotowanie zawodowe. Swój niemały udział  
w funkcjonowaniu szkoły mają również pracow-
nicy administracji i obsługi szkolnej. Wielu z nich 
jest związanych z Centrum od dziesięcioleci, dbając  
o klimat życzliwości i przyjazną atmosferę w szkole. 
Centrum Kształcenia Ustawicznego ukończyły setki 
absolwentów. Wśród nich znajdują się związani od 
lat z miastem, powiatem i województwem pracow-
nicy urzędów i instytucji, lokalni przedsiębiorcy 
a także działacze społeczni. Centrum Kształcenia 
Ustawicznego nieprzerwanie od 40 lat nie zwalnia 
tempa i stale udoskonala swoją ofertę kształcenia 
wychodząc naprzeciw zmieniającym się potrzebom 
rynku pracy. Obecnie w skład Centrum wchodzą: 
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych, Szkoła 
Policealna w Ciechanowie, kształcąca w zawodach: 
Technik administracji, Technik BHP i Opiekunka 
dziecięca.

Od 2013 roku CKU organizuje kwalifikacyjne 
kursy zawodowe, które umożliwiają osobom doro-
słym doskonalenie swoich umiejętności zawodo-
wych, a także szybką zmianę zawodu. Od samego 
początku dużym zainteresowaniem cieszą się kursy 
w zawodach technik rachunkowości, technik elek-
tryk, technik informatyk czy opiekun medyczny. 

Słuchacze kończąc jedną kwalifikację zapisują 
się na następną w danym zawodzie, by jak najszyb-
ciej zdobyć tytuł technika. W niektórych zawodach, 

jak np. opiekun medyczny jest tylko jedna kwalifi-
kacja. Aby uzyskać tytuł technika należy mieć ukoń-
czoną szkołę średnią. Słuchacze kursów korzystają 
często równolegle z oferty liceum. Organizowane 
są również kursy w innych ciekawych i poszukiwa-
nych zawodach. Od 2013 r. przeprowadzono 33 ta-
kie kursy. Wysoka zdawalność egzaminów potwier-
dzających kwalifikacje w zawodzie jest owocem 
skutecznej współpracy Centrum Kształcenia Usta-
wicznego z gronem specjalistów z ciechanowskich 
placówek edukacyjnych takich jak: ZST, Zespół 
Szkół nr 1, Zespół Szkół nr 2, Zespół Szkół nr 3, Pań-
stwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościc-
kiego w Ciechanowie. Szkoła oferuje również moż-
liwość zdobycia uprawnień instruktora praktycznej 
nauki zawodu dla pracodawców i pracowników.

Dzięki staraniom dyrektor Wiesławy Pełki  
w latach 2017 -2019 Centrum realizowało projekt 
„Nowy zawód – nowe możliwości dla dorosłych” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego Osi Priorytetowej 
X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.3 
Doskonalenie Zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 
„Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób 
dorosłych”, którego beneficjentem był Powiat Cie-
chanowski. Jego celem było zdobycie kwalifikacji  
i podniesienie umiejętności zawodowych przez 
osoby dorosłe z powiatu ciechanowskiego. W pro-
jekcie wzięło udział 105 osób, zdobywając kwalifi-
kacje w różnych zawodach: technik rachunkowości, 
technik żywienia i usług gastronomicznych (z kur-
sem florystyki i carvingu), kurs na prawo jazdy ka-
tegorii C, C+E i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej 
na przewóz rzeczy, kurs operatora koparko-łado-
warki i koparki jednonaczyniowej oraz kurs spawa-
nia metodą MMA, MAG i TIG. Wartość projektu to 
842 130,00 zł.

Przez wiele lat Centrum Kształcenia Ustawicz-
nego w Ciechanowie było jedyną placówka na Pół-
nocnym Mazowszu, która kształciła osoby dorosłe. 
Jest szkołą publiczną, bezpłatną, dbającą o poziom 
kształcenia i potrzeby swoich słuchaczy. Centrum 
stara się dostrzec każdego, pomóc, zmotywować do 
dalszej nauki. W szkole działa Samorząd Słuchaczy. 
CKU jest szkołą wielu pokoleń. W uroczystościach 
szkolnych biorą udział nie tylko słuchacze ale rów-
nież ich dzieci. Organizowane są warsztaty rozwi-
jające kreatywność dla całych rodzin. Odbywają się 
spotkania z zaproszonymi gośćmi - prawnikami, 
pracownikami MOPS-u, PUP-u i in. Oferta kształce-
nia jest odpowiednia do potrzeb rynku pracy.

6 grudnia 2019 r. w związku z 40-leciem 
powstania szkoły odbędą się uroczystości jubile-
uszowe, aby uhonorować, wspominać i ocalić od 
zapomnienia tych wszystkich, którzy tworzyli to 
miejsce: dyrektorów, nauczycieli, wszystkich pra-
cowników oraz słuchaczy. Historia Centrum tworzy 
się dalej – przy udziale jej słuchaczy i nauczycieli. 
Jak powiedział Zbigniew Herbert „Historia jest  
w ręku człowieka.”

CKU

40 lat Centrum Kształcenia 
Ustawicznego 
w Ciechanowie
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29 października 2019 roku w Auli 
Schumana Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie odbyła się uro-

czystość wręczenia odznaczeń państwowych, 
resortowych i nagród przyznanych z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej.

W uroczystości wzięli udział: Sławomir 
Adamiec – Dyrektor Generalny w Ministerstwie 
Edukacji Narodowej, Artur Standowicz – Wice-
wojewoda Mazowiecki, Aurelia Michałowska 
– Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Jacek Za-
wiśliński - Dyrektor Delegatury Mazowieckie-
go Kuratorium Oświaty w Ciechanowie. Gościli 
również przedstawiciele: samorządów teryto-
rialnych, związku zawodowego NSZZ „Solidar-
ność” oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Podczas uroczystości zostali m.in. wyróżnie-
ni nauczyciele ze szkół i placówek oświatowych 
prowadzonych przez Powiat Ciechanowski.

1. i liceum ogólnokSztałcące  
im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie

Pan Arkadiusz Śpiewak – Wicedyrektor Szkoły – 

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę; Pani Halina Bor-

kowska – Medal Komisji Edukacji Narodowej; Pani Be-

ata Perzanowska – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

2. zeSpół Szkół nr 1  
im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie

Pan Krzysztof Strusiński – Złoty Medal za Długolet-

nią Służbę; Pan Janusz Brzeziński - Złoty Medal za 

Długoletnią Służbę; Pani Dorota Smolińska – Brązo-

wy Medal za Długoletnią Służbę; Pan Przemysław Łu-

niewski - Medal Komisji Edukacji Narodowej; Pan Ma-

riusz Suwiński - Medal Komisji Edukacji Narodowej.

3. zeSpół Szkól nr 2 
 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie

Pani Izabela Perera – Wicedyrektor Szkoły – Nagroda 

Ministra Edukacji Narodowej; Pani Barbara Wierz-

bicka - Złoty Medal za Długoletnią Służbę; Pan Jerzy 

Czyżewski - Złoty Medal za Długoletnią Służbę; Pani 

Jolanta Brozdowska – Srebrny Medal za Długoletnią 

Służbę; Pani Wioletta Ostrowska – Żerek - Srebrny 

Medal za Długoletnią Służbę; Pani Iwona Ewa Pu-

rzycka - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę; Pani 

Lidia Rogalska - Srebrny Medal za Długoletnią Służbę; 

Pani Monika Rutkowska - Srebrny Medal za Długo-

letnią Służbę; Pan Marek Cesarz - Srebrny Medal za 

Długoletnią Służbę; Pani Małgorzata Białorudzka – 

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę; Pani Małgorza-

ta Czarnecka - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę; 

Pani Mirosława Pietrzak - Brązowy Medal za Długo-

letnią Służbę; Pani Agnieszka Ozdarska - Brązowy 

Medal za Długoletnią Służbę; Pani Agnieszka Cesarz - 

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę; Pani Magdale-

na Klonowska - Brązowy Medal za Długoletnią Służbę; 

Pani Joanna Zdrojewska - Bartczak - Brązowy Medal 

za Długoletnią Służbę; Pan Paweł Mieszkowski - Brą-

zowy Medal za Długoletnią Służbę; Pani Joanna Rut-

kowska – Medal Komisji Edukacji Narodowej.

4. Specjalny ośrodek Szkolno – WychoWaWczy  
W ciechanoWie

Pan Sławomir Kamiński – Medal Komisji Edukacji 

Narodowej; Pani Sylwia Parólska – Medal Komisji 

Edukacji Narodowej.

Jednym z wyróżnionych był też Pan Wie-
sław Balcerzak – nauczyciel Szkoły Podstawo-
wej w Gołyminie - wieloletni radny Powiatu 
Ciechanowskiego, który otrzymał Złoty Medal 
za Długoletnią Służbę.

Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej 
otrzymał także Pan Marek Rutkowski, długolet-
ni nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie a obec-
nie pełniący funkcję dyrektora w Zespole Szkół 
Centrum Kształcenia Rolniczego im. A. Święto-
chowskiego w Gołotczyźnie. 

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim 
nagrodzonym i odznaczonym.

 Marek Marcinkowski

Obchody Dnia Edukacji Narodowej na Mazowszu

48 uczniów Krasiniaka w dniach 
13-21 września udało się 
w kierunku Półwyspu Ibe-
ryjskiego na wycieczkę do 

krajów śródziemnomorskich. Kilkudniowy 
wyjazd służył nie tylko celom krajoznawczym, 
ale również zanurzeniem się w ich kulturę, hi-
storię i tradycję. Opiekę nad młodzieżą spra-
wowali nasi nauczyciele, którzy wiedzą jak 
ważne jest wyrabianie pasji poznawania świata 
u swoich uczniów: Halina Borkowska, Iwona 
Mazurkiewicz, Łukasz Gąsiorowski i Jarosław 
Piech. Pierwszym punktem programu było jed-
no z najbardziej fascynujących miast południa 
Francji – Avignon z monumentalnym Pałacem 
Papieży oraz słynnym mostem. Następne-
go dnia odwiedzili Figueres z Teatro-Museu 
twórcy surrealizmu Salvadora Dalí oraz mia-
steczko Girona z jej piękną starówką i gotycką 
katedrą, co dla fanów „Gry o Tron” było nieza-

pomnianym przeżyciem. Następnie młodzież  
I LO udała się w kierunku Costa Brava, przez 
góry Monteserrat, zwiedzając Bazylikę La Mo-
renety – miejsce obecności hiszpańskiej Czar-
nej Madonny. Swój 4-dniowy pobyt w Katalonii 
zaczęli od zwiedzenia jej stolicy – Barcelony  
i jednocześnie miasta znanego z zabytków ar-
chitektury Antonio Gaudiego, takich jak: Bazy-
lika Sagrada Familia oraz Park Güell. Odwiedzili 
również Parque de la Ciutadela z piękną fon-
tanną Cascada, w której projekt zaangażowany 
był również Gaudi. Spacerowali Las Ramblas  
i dzielnicą gotycką, a fani piłki nożnej odwiedzi-
li jeden z największych obiektów sportowych  
w Europie, stadion FC Barcelony. Część wybrze-
ża Costa Brava mieli okazję podziwiać z pokła-
du katamaranu. Kierunek podróży to dwie tury-
styczne miejscowości pełne uroczych kamienic 
i wąskich uliczek: Lloret de Mar i Tossa de Mar. 
Podczas rejsu podziwiali dno lazurowego mo-

rza przez prze-
szklenia znajdujące się na dolnym pokładzie. 
Ogromne wrażenie zrobiły liczne skaliste klify  
z usytuowanymi na nich fortyfikacjami oraz pięk-
ne zatoki tworzące poszarpaną linię brzegową 
wybrzeża Costa Brava. W ostatnim dniu pobytu 
w Hiszpanii udali się do ogrodu botanicznego 
Marimurtra w Blanes, gdzie zgromadzono ponad 
200 tysięcy roślin z 6 tysięcy gatunków. W dro-
dze powrotnej zwiedzali nocą położone na La-
zurowym Wybrzeżu Księstwo Monako oraz dwa 
cudowne włoskie miasta – malowniczą Weronę  
i Padwę, związaną z postacią Św. Antoniego. 

I LO im. Z. Krasińskiego

I LO w Barcelonie 
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SukceS TeaTru klapSik w Gdyni
Teatr Klapsik z NAGRODĄ GŁÓWNĄ w Konkursie Teatralnym „Młodzi dla historii” na Festi-
walu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Teatr wystawił spektakl „My dzieci Ireny 
Sendlerowej”. Podczas pobytu w Gdyni, aktorzy wraz z reżyserem - Edytą Bojkowską - Kolak 
brali udział w warsztatach, animacjach, panelach dyskusyjnych oraz filmowych.

XIII MazowIeckI kongres rozwoju obszarów wIejskIch

Po raz trzynasty samorządowcy z Mazowsza wzięli udział  
w spotkaniu dotyczącym europejskich programów i mazowieckich 
propozycji mechanizmów wsparcia wsi i rolnictwa.

Nietypowe, zaskakujące otwarcie drogi na Kąty 
nastąpiło 17 listopada br. Przy ogromnym zaanga-
żowaniu miłośników zabytkowych samochodów, 
którzy licznie przybyli na to wydarzenie z każde-
go zakątka Polski, szablonowe „przecięcie wstęgi” 
zmieniło się w pełen zaskakujących zwrotów akcji 
dzień. Malowniczy, niepowtarzalny i rozśpiewa-
ny Ludowy Zespół Artystyczny Ciechanów przy-
witał uczestników wydarzenia. Wydarzenia, do 
którego dołączyli także rowerzyści, motocykliści 
oraz wszyscy, którzy mieli ochotę uczestniczenia  
w barwnym przejeździe. Po zajęciu miejsc w samo-
chodach, które stanowiły wszystkie razem i każde  
z osobna perełkę światowej motoryzacji ruszyli-

śmy w drogę. Kolumna pojazdów na czele z ma-
sywnym samochodem ciężarowym typu KrAZ, 
z którego rozbrzmiewały szlagiery z ubiegłego 
wieku, przemieszczała się ulicami miasta, aby po 
chwili skręcić w ul. Kącką, w stronę Opinogóry. 
Zaskoczeniem dla wielu była „kontrola drogowa” 
na granicy miasta i gminy, którą bardzo sprawnie  
i z humorem przeprowadziły pełne energii i kre-
atywności Panie z KGW w Kołaczkowie. To tutaj 
nastąpiło otwarcie drogi, symboliczne przekrocze-
nie granicy przez przedstawicieli czterech samo-
rządów, które miało zastąpić przecięcie wstęgi. Po 
dotarciu do celu krótkiej podróży, czyli Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze, kolejnym zasko-

czeniem było przywitanie przybyłych przez Elizę  
i Zygmunta, gospodarzy tego urokliwego miejsca, 
którzy w pięknych strojach dostosowanych do 
tamtej epoki, witali zgromadzonych. Na schodach 
Dworku Muzeum podsumowano inwestycję, któ-
ra niewątpliwie poprawi komunikację na terenie 
powiatu i nie tylko. Po przejeździe pełnym emo-
cji nastąpiła chwila relaksu przy pysznym posiłku, 
którego dopełniła możliwość podziwiania z bliska 
przepięknych, unikatowych modeli motoryza-
cji. Dziękujemy wszystkim, którym się chciało ;). 
Otwarcie drogi wcale nie musi być nudne.

Anna Bartołd

20 listopada br. została podpisana umowa na opracowanie dokumen-
tacji technicznej w ramach zadania pn.: „Budowa Centrum Admini-
stracyjnego w Ciechanowie na potrzeby jednostek organizacyjnych 
Województwa Mazowieckiego oraz Powiatu Ciechanowskiego”.

„rodzina w kinie”:
Za nami pierwsze spotkanie z cyklu „Rodzina  
w Kinie” w Kawiarni Artystycznej PCKiSz. Odbyło 
się ono w sobotę, 9 listopada 2019 r. Dzieci wraz  
z rodzicami obejrzały najnowszą bajkę „Basia 3”,  
a później wszyscy wspólnie wzięli udział  
w warsztatach plastycznych, które nawiązywały 
do filmu. Bohaterką ilustracji, w wykonaniu zebra-
nych, młodych widzów była tytułowa Basia. Dzieci 
narysowały również siebie i swoich przyjaciół  
z przedszkola. Na koniec zajęć wszyscy dostali  
Kalendarz Przedszkolaka z główną bohaterką 
filmu. Warsztaty poprowadziła instruktor plasty-
ki Marzanna Bielawska. 
Zapraszamy Was za miesiąc, a dokładnie  
14 grudnia 2019 r., by móc znów spędzić rodzinnie  
i twórczo czas w Kinie! 

Małgorzata Milewska
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zawody strzeleckIe dla honorowych 
krwIodawców I osób proMujących 

honorowe krwIodawstwo

25 września br. odbyły się XXIII Zawody Strzeleckie w Ciechanowskim 
oddziale Polskiego Czerwonego Krzyża, dzięki którym chętni mogli 
sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie. W zawodach wzięły udział 
54 drużyny, w tym między innymi drużyna ze Starostwa Powiatowe-
go w Ciechanowie, służby mundurowe, jak również przedstawiciele 
firm, organizacji i instytucji promujących krwiodawstwo.

Ruszyła Powiatowa Rada  
BezPieczeństwa Ruchu dRogowego 

26 września 2019 roku oficjalnie rozpoczęła swoje działania Powia-
towa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Data ta jest nieprzy-
padkowa, ponieważ właśnie 26 września przypada Europejski Dzień 
Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach. Inauguracja działań Rady – pod 
hasłem „Dbamy o bezpieczeństwo najmłodszych”- odbyła się w sali 
konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
w Ciechanowie.
W bardzo przyjemnej atmosferze, w otoczeniu władz powiatu, służb 
mundurowych oraz przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego Nr 10 
w Ciechanowie, oficjalnie rozpoczęła swoją działalność Powiatowa 
Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której powstanie poparła 
Rada Powiatu Ciechanowskiego. Rada funkcjonuje jako organ do-
radczy Starosty Ciechanowskiego w zakresie zarządzania ruchem na 
drogach gminnych i powiatowych.
Podczas spotkania Pani Starosta Joanna Potocka – Rak przedstawiła 
podstawowe cele działania Rady, którymi są w szczególności: inicjo-
wanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
określenie i koordynowanie kierunków działań samorządów gmin-
nych i powiatowych służb, w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogo-
wego, promowanie kultury w ruchu drogowym na obszarze Powiatu 
Ciechanowskiego. Pani Starosta podkreśliła, że wszelkie działania na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży są 
bardzo istotne, ponieważ edukacja w bezpieczeństwie jest tym sa-
mym co profilaktyka w leczeniu chorób. Działania edukacyjne będą 
prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Ciechanowie, Ko-
mendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie oraz 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie. Zakres dzia-
łań Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest bardzo 
szeroki. Będzie ona funkcjonowała we współpracy z administracją 
rządową i samorządową. 
Kolejnym punktem spotkania było szkolenie przedszkolaków  
w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Pani Anna Smoliń-
ska – Kierownik Wydziału Szkoleń i BRD z ciechanowskiego WORD,  
w bardzo ciekawy i przystępny sposób przekazała dzieciakom zasady 
bezpiecznego poruszania się po skrzyżowaniu. Przedszkolaki uczest-
niczyły z zajęciach z wielkim zaangażowaniem i skupieniem.
Na zakończenie wręczono upominki dla najmłodszych uczestników 
spotkania, które wywołały wiele uśmiechów. Wśród upominków 
znalazły się elementy odblaskowe, które poprawią bezpieczeństwo 
dzieci na drogach. Każde przedszkole na terenie Powiatu Ciechanow-
skiego otrzyma odblaskowego węża, który poprawi bezpieczeństwo 
podczas spacerów. Spotkania w ramach działań Powiatowej Rady 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będą się odbywały w najbliż-
szym czasie w szkołach i przedszkolach na terenie Powiatu Ciecha-
nowskiego.

Krzysztof Szyperski

„solidny PaRtneR w śRodowisku lokalnym” 2019
Po raz kolejny przyznano wyróżnienia w projekcie „Solidny partner  
w środowisku lokalnym” (realizowanym w ramach programu „Solid-
ny Partner”). Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbyła się  
w dniu 10.10 2019 r., podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Śro-
dowiska „POL-ECO SYSTEM”, organizowanych przez Międzynarodowe 
Targi Poznańskie (wieloletniego partnera strategicznego programu).
Dyplomy uznania otrzymali następujący laureaci:
Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazo-
wieckiego: Urząd m.st. Warszawy, Urząd Miejski w Radomiu, Urząd 
Miejski w Legionowie, Urząd Miasta i Gminy Chorzele, Urząd Miasta 
i Gminy Sierpc, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie, Starostwo 
Powiatowe w Płocku, Urząd Gminy w Pomiechówku, Urząd Gminy  
w Przesmykach, Urząd Gminy Wiązowna, 
Z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodnio-
pomorskiego: Urząd Gminy i Miasta w Bobolicach
Specjalne dyplomy uznania programu „Solidny Partner” otrzymały 
także firmy od wielu lat uczestniczące w programie:
Wielkopolska Gildia Rolno-Ogrodnicza S.A. w Poznaniu (od 1997 r.)
ANDRE ABRASIVE ARTICLES Sp. z o.o. Sp.k. w Kole (od 2003 r.)
Korporacja Brokerów Ubezpieczeniowych PROTEKTOR Biuro Zachod-
nie Sp. z o.o. w Poznaniu (od 2008 r.).
W ramach projektu są nagradzane oraz upowszechniane dobre i god-
ne naśladowania praktyki samorządów oraz organizacji i jednostek 
samorządowych, mające na celu zrównoważony rozwój miast i gmin, 
przyjazny dla ich mieszkańców, a także pobudzanie aktywności oby-
watelskiej w środowisku lokalnym oraz budowanie pozytywnych 
relacji pomiędzy samorządami, biznesem i nauką. Wyróżniane są 
również dobre przykłady rzetelnego działania i społecznej odpowie-
dzialności w praktyce firm (zaangażowanych w sprawy środowiska 
społecznego i dbających o środowisko naturalne), a także nagradza-
ne inne podmioty podejmujące i wspierające inicjatywy promujące 
takie działania.
Raporty ONZ oraz wielu organizacji ekologicznych, oparte na wie-
loletnich obserwacjach i rzetelnych badaniach naukowych, sygna-
lizują postępującą degradację środowiska naturalnego (ocieplanie 
klimatu, zanieczyszczanie powietrza, niedobór wody, zaśmiecanie 
plastikiem i in.), spowodowaną działaniem ludzi i zagrażającą ka-
tastrofami ekologicznymi. Stąd też przeciwdziałanie tym zjawiskom 
jest obecnie jednym z głównych priorytetów w strategii działania 
Komisji Europejskiej, a także jednym z podstawowych priorytetów 
programu „Solidny Partner”.
Projekt jest realizowany przy współpracy z  Międzynarodowymi Tar-
gami Poznańskimi, administracją samorządową i   rządową, związ-
kami samorządowymi (w szczególności Stowarzyszeniem Gmin  
i Powiatów Wielkopolski) oraz innymi partnerami. Projekt jest inte-
gralną częścią programu „Solidny Partner”, zainicjowanego w  1995 
r. (był wówczas jedynym tego typu programem w Polsce, która 
przechodziła głębokie przemiany polityczne i społeczne). Program 
otrzymał w 2001 r. patronat honorowy Przedstawicielstwa Komisji 
Europejskiej w Polsce i Narodowego Banku Polskiego oraz włączył się 
w inicjatywę ONZ, Global Compact, którą organizatorzy programu 
pomagali zainicjować w 2001 r. w Polsce i w której program „Solidny 
Partner” uczestniczy od samego początku.
Celem programu jest podejmowanie i wspieranie działań na rzecz 
zrównoważonego rozwoju oraz upowszechnianie zasad rzetelności 
i odpowiedzialności, jako istotnych wartości w procesie tworzenia  
i funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także wzmacnia-
nie zaufania i pozytywnych relacji pomiędzy partnerami społeczny-
mi, m.in. poprzez realizację projektów upowszechniających dobre 
przykłady rzetelnej i efektywnej współpracy. 
Jak wskazuje wiele badań, brak zaufania stanowi istotną barierę dla 
bardziej efektywnych, niż dotąd, form współpracy pomiędzy bizne-
sem, nauką i administracją, co jest szczególnie ważne dla właściwe-
go wykorzystania środków unijnych i ma zasadnicze znaczenie dla 
wzrostu roli innowacji (będących jednym z priorytetów długookre-
sowej strategii rozwoju kraju) w zwiększaniu konkurencyjności pol-
skiej gospodarki oraz dla tworzenia społeczeństwa obywatelskiego 
(www.solidnypartner.pl).

W IV Mistrzostwach Polski Geodetów 
w Tenisie Stołowym Kazimierza Wielka 2019, 
zacne piąte miejsce zdobył „nasz człowiek”. 
Pan Dariusz Kocięcki jest pracownikiem 
Starostwa w Powiatowym Ośrodku Zasobu 
Geodezyjno – Kartograficznego. Serdecznie 
gratulujemy!!!

Poniedziałek, początek tygodnia, 4 listopada 2019 
r., a Sala widowiskowa PCKiSz wypełniona do ostat-
niego miejsca. Każdy wyczekuje z zapartym tchem… 
Najpierw lokalnie – zapowiedź ciechanowskich, 
młodych artystów – Alicji Szemplińskiej i Filipa 
Czyżykowskiego. Zaprezentowali się solo, a potem  
w duecie. Nie zawiedli, wywołali westchnienia i dłu-
gie oklaski. Aktualnie oboje są uczestnikami X edycji 
The Voice of Poland. 
A potem … Zgasły światła, na sali zapadła cisza, ze-
spół zaczął grać pierwsze dźwięki, zza kulis rozległ 
się niesamowity, piękny głos. I pokazał się wreszcie 
Michał Szpak. Jest on artystą, którego wielu albo 
kocha, albo nienawidzi – trudno przejść obok niego 
obojętnie. Podziw wzbudza jego niewątpliwy talent 
wokalny, natomiast odważne, nietypowe stylizacje 
i zabawa wizerunkiem często szokują i wywołują 
kontrowersje. Niesamowity muzyczny spektakl  
w Ciechanowie złożony był z muzyki na najwyższym 
poziomie, dopracowanej gry świateł i multimediów. 
Wielokrotnie widzowie reagowali brawami już na 
pierwsze dźwięki, a na koniec długo czekali na bis. 
Były też autografy i wspólne zdjęcia, choć czas nie 
pozwolił na więcej...to był wspaniały, listopadowy 
wieczór!

Małgorzata Milewska

Drużyny z powiatu
 ciechanowskiego 
zdobyły puchar 
Fair – Play na XIV 
Tataspartakiadzie 
w Łazach.
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Koła Gospodyń Wiejskich

W Gminie Sońsk jest osiem 
działających Kół Gospodyń 
Wiejskich. Koła te działają na 
rzecz społeczności lokalnej. 

Historia KGW sięga według gminnej kroni-
ki do 1958 roku, gdzie powstały pierwsze 
KGW Gąsocin i KGW Ciemniewo. Potem 
powstawały kolejne Koła w Sarnowej Gó-
rze (1960 r.); Łopacin (1961 r.); Bądkowo 
(1961 r.); Bieńki, Chrościce, Sońsk (1964 r.);  
Drążewo, Koźniewo, Spondoszyn (1965 r.);  
Wola Ostaszewska (1966 r.); Burkaty, Ciem-
niewko, Gołotczyzna (1967 r.), Cichawy, 
Ostaszewo (1968 r.); w Gutkowie (1969 r.). 
Do roku 1969 powstało w gminie Sońsk, aż 
dziewiętnaście Kół Gospodyń Wiejskich. 
Wszystkie te Koła działały przy Kole Rolni-
czym. Z biegiem lat o Kołach zapomniano. 

Współcześnie powstała „moda” na Sto-
warzyszenia i Koła Gospodyń Wiejskich.  

W 2015 r. przy pomocy Fundacji Regenera-
cja powstały na terenie sońskiej gminy dwa 
Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich  
w Gąsocinie i w Ciemniewie. Potem w 2016 r.  
zarejestrowało się działające już od kilku lat 
Stowarzyszenie w Bądkowie. Powstało też 
Stowarzyszenie Kobiet w Sońsku.

4 października 2018 roku, Sejm przy-
jął ustawę o Kołach Gospodyń Wiejskich. 
Korzystając z tej ustawy w tym roku czyli 
2019 powstało KGW w Sarnowej Górze, Ło-
pacinie, Gutkowie, Gąsocinie i Ciemniewie. 

Powstanie KGW ma na celu wyciągnąć 
ludzi z domu, podzielić się wiedzą, zintegro-
wać pokolenia. Starsze osoby mogą prze-
kazać wiele porad i przepisów młodszym. 
Osoby młodsze w rewanżu uczą osoby 
starsze np. obsługi komputera, tabletu czy 
nawet telefonu. KGW działa na rzecz popra-
wy życia kobiet na wsi. Osiem organizacji, 

wszystkie mają podobne cele, działają na 
takich samych zasadach, podobnych statu-
tach, a jednak każde inne.

Działamy na rzecz innych, wspieramy 
różne inicjatywy, działamy w wolontariacie. 
KGW jest naszym drugim domem - tu mo-
żemy usiąść przy kubku herbaty i ciastku, 
porozmawiać, wymienić się przepisami,  
a przede wszystkim oderwać się od codzien-
ności. Czasami zrobimy sobie jakieś ciasto 
lub jakąś potrawę, każdy spróbuje, oceni, 
doradzi. Ciekawym elementem naszych 
spotkań są też rękodzieła, gdzie kilka pań 
z naszych organizacji robi fajne dekoracyj-
ne cudeńka. Nawet te kobiety, które siebie 
nazywają „antytalencie”, wychodzą z takie-
go spotkania z odkrytymi swoimi nowymi 
talentami a przede wszystkim zachwycone. 
Poza tym na naszych spotkaniach powstają 
ciągle nowe pomysły, w końcu co kilka głów 
to nie jedna. W naszym sołectwie są dwie 
wspierające się organizacje: i KGW, i Stowa-
rzyszenie. Obie te organizacje wzajemnie 
się wspierają i uzupełniają. Członkami są 
panie i panowie. Wszyscy mamy wspólny 
cel, którym jest wspomaganie poprawy wa-
runków życia na wsi oraz integracja społe-
czeństwa a tym samym pokoleń. 

Koło Gospodyń Wiejskich „Muffinki”  
w Łopacinie powstało w sierpniu tego roku. 
Należą do niego 34 osoby, w tym 7 panów. 
Ich obecność jest dla Pań bardzo ważna, 
gdyż liczą na pomoc fizyczną, ale też męskie 
spojrzenie na pomysły pań. 

- Jesteśmy nowopowstałą grupą, dla-
tego nie posiadamy historii swojej działal-
ności, ale mamy dużo pomysłów. Chcemy 
czerpać z doświadczenia naszych członków, 
uczyć się od siebie, a przy tym miło spędzać 
razem czas. W przyszłości chcielibyśmy 
brać udział w piknikach, festynach itp. Ze 
swoimi specjałami kulinarnymi byliśmy 
na otwarciu nowego boiska przy szkole 
w Sońsku, które było dla nas pierwszym 
sprawdzianem i jesteśmy bardzo usatys-
fakcjonowani. W sierpniu zorganizowali-
śmy imprezę integracyjną dla członków 
koła i ich rodzin, która okazała się bardzo 
udana. Pozyskaliśmy pieniądze z ARiMR 
na rozwój koła. Chcemy w pierwszej ko-
lejności przeznaczyć je na zastawę, garnki  
i najpotrzebniejsze rzeczy do kuchni, które 
są nam niezbędne, aby rozwijać pasje kuli-
narne - opowiedzieli członkowie „Muffinek” 
z Łopacina. 

KGW Sarnowa Góra. 3 lutego 2019 roku 
z inicjatywy p. Agnieszki, obecnej przewod-
niczącej i przy współpracy p. Eli-zastępcy, 
utworzyłyśmy Koło Gospodyń Wiejskich 
w Sarnowej Górze, obecnie reprezento-
wane przez 10 członkiń. Pomysł założe-
nia organizacji kiełkował już od dłuższego 

Działać wspólnie
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czasu. Głównym celem było zintegrowanie 
społeczności lokalnej i zaangażowanie we 
wspólne projekty, które mają na celu kul-
tywowanie i promowanie tradycji. Pomi-
mo krótkiego stażu, mamy za sobą kilka 
efektywnych szkoleń związanych z odświe-
żaniem wiedzy i wymianą doświadczeń 
pomiędzy innymi kołami. Takie działania 
pozwoliły nam reprezentować Naszą Gmi-
nę na lokalnych wydarzeniach takich jak 
Powiatowy Dzień Rolnika, Festyn Rodzinny, 
99 Rocznica Bitwy pod Sarnową Górą czy 
Rajd Konny. Praca społeczna daje nam dużo 
satysfakcji, radości i zadowolenia. 

Tak mówią o sobie panie z nowopow-
stałego Koła w Gąsocinie: Koło Gospodyń 
Wiejskich w Gąsocinie jest nowym kołem. 
Założyłyśmy je 1.09.2019 r. Nasze koło 
powstało, ponieważ chcemy działać na 
naszym terenie, zrobić coś wspólnie, by  
w naszym wiejskim obszarze żyło się lepiej. 
Dzięki wspólnemu działaniu mamy szansę 
polepszyć wizerunek wsi i stworzyć przy-
jazne miejsce do życia dla swoich rodzin, 
dla mieszkańców. Chcemy działać po to, by 
nasza wieś stała się miejscem atrakcyjnym. 
Proponujemy mieszkankom członkostwo 
w kole, abyśmy mogły się spotykać, roz-
mawiać, zastanawiać się nad ciekawymi 
inicjatywami, które mogą przynieść dla nas  
i mieszkańców same korzyści. Zamierzamy 
uczestniczyć w imprezach gminnych, po-
wiatowych, które organizowane są coraz 
częściej. Chcemy współpracować z Ochot-
niczą Strażą Pożarną, szkołą, kościołem. 
Łącząc wspólnie siły, sprawimy, by w naszej 
wsi zaczęło tętnić życie. Mamy nadzieję, że 
wspólnie uda nam się zorganizować nieje-
den festiwal, festyn oraz inne inicjatywy 
kulturalno-rozrywkowe dla naszych miesz-
kańców. 

Ewa Maruszewska

Koła Gospodyń Wiejskich

zIeMnIakI faszerowane 
w Mundurkach:

Składniki:
• 8 szt ziemiaków jednakowej wielkości 

(większe)

• 30 dag boczku surowego
• 2 cebule
• 25dag sera białego
• 2 łyżki chrzanu (ze słoiczka)
• sól, pieprz
Sposób przygotowania:
• Boczek pokroić drobno i przesmażyć  

z cebulką
• Ziemiaki ugotować w mundurkach, następ-

nie przekroić na połowę; każdą połówkę 
wydrążyć zostawiając około 0,5 cm boku. 
Do wydrążonego farszu dodać przesma-
żony boczek z cebulką, chrzan, ser biały. 
Doprawić solą i pieprzem. Farsz nałożyć  
w wydrążone ziemiaki. Ułożyć na blachę  
i zapiec w temp. 180 st przez 25 minut.

• Można podawać z drobno pokrojoną  
i przesmażoną cebulką. 

Smacznego!
KGW Ciemniewo

dżeM z wIśnI:
Składniki:
• 1 kg wiśni
• 20 dag cukru
• 2 łyżki soku z cytryny
Sposób przygotowania:
• Owoce myjemy i drylujemy i przekłada-

my do garnka o szerokim i grubym dnie.
• Wiśnie posypujemy cukrem i polewamy 

sokiem z cytryny. 
• Wszystkie składniki mieszamy i odsta-

wiamy do momentu rozpuszczenia się 
cukru.

• Nastawiamy garnek z owocami i wy-
smażamy, dość często mieszając.

• Najważniejsze w gotowaniu bez żelaty-
ny jest to, żeby ten proces trwał 2-3dni. 
Gotujemy 2 razy dziennie.

• Gotowy gorący dżem nakładamy do wy-
parzonych słoików, odwracamy wiecz-
kiem do dołu, 

• Zostawiamy do wystygnięcia.
Smacznego!

KGW Sarnowa Góra
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Mieszkańcy z pasją

Jak rozpoczęła się Twoja przygoda z piłka 
ręczną? Dlaczego zdecydowałeś się właśnie 
na tę dyscyplinę?

Na treningi piłki ręcznej namówili mnie 
moi koledzy ze szkolnej ławki. Było to  
w V klasie szkoły podstawowej. „Szczy-
piorniak” i boks były jedynymi dyscyplina-
mi sportu, które można było uprawiać po 
lekcjach. Myślę, że to jednak mój pierwszy 
nauczyciel wychowania fizycznego i trener 
zaraził mnie pasją do tej wspaniałej dyscy-
pliny, która trwa aż po dzień dzisiejszy.

Jakie cechy charakteru kształtuje uprawianie 
sportu?

Myślę, że głównymi cechami charakte-
ryzującymi sportowca są: wytrwałość, 
wytrzymałość fizyczna i psychiczna oraz 
chęć rozwoju i dążenia do postawionych 
celów. Bez tych cech charakteru, ciężko 
osiągnąć poziom mistrzowski w sporcie.

W jakich klubach grałeś?

Moja przygoda ze sportem rozpoczęła się 

w Międzyszkolnym Uczniowskim Klubie 
Sportowym Czarni Regimin. Po zakoń-
czeniu nauki w gimnazjum podpisałem 
profesjonalny kontrakt z SPR Wisła 
Płock. Na okres nauki w liceum zosta-
łem wypożyczony do Szkoły Mistrzostwa 
Sportowego w Gdańsku, której barw bro-
niłem. Po powrocie do Płocka w 2013 
roku, zostałem ponownie wypożyczony 
i reprezentowałem barwy Handball Po-
goni Szczecin. Obecnie już siódmy sezon 
jestem zawodnikiem SPR Wisła Płock.

Jesteś reprezentantem kraju. Jakie cechy we-
dług Ciebie powinien posiadać trener Kadry 
Narodowej, by odnieść sukces?

Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. 
Staram się również nie oceniać trenerów 
z którymi współpracuję. Gra w Reprezen-
tacji Polski to dla mnie wielkie wyróżnie-
nie i spełnienie sportowych marzeń Nie-
zależnie jaki charakter i temperament 
ma trener kadry, trzeba to przyjąć i sta-
rać się jak najlepiej pomóc jemu i druży-

nie swoją grą.
Aktualnie jesteś zawodnikiem SPR Wisły 
Płock. Co najbardziej cenisz w tym klubie?

Jestem wdzięczny klubowi z Płocka za 
to, że w tak młodym wieku dostrzeżono 
mój talent i podpisano ze mną kontrakt, 
dzięki czemu stałem się profesjonalnym 
sportowcem. Wisła to jeden z najlepiej 
zorganizowanych klubów w Polsce. 

Twój najlepszy i najsłabszy mecz.

W swojej karierze miałem sporo dobrych 
jak i słabych meczów. Z tych słabszych 
staram się wyciągnąć wnioski i o nich 
zapomnieć. Myślę, że najlepszymi me-
czami w moim wykonaniu było jedno ze 
spotkań z naszym odwiecznym rywalem 
Vive Kielce oraz ubiegłoroczny mecz 
1/16 Ligi Mistrzów z duńską drużyną 
Silkeborg, w którym w drugiej połowie 
wpuściłem tylko cztery bramki.

Czy trudno jest połączyć życie prywatne  
z zawodowym uprawianiem sportu?

„Wytrwałość, wytrzymałość fizyczna i psychiczna 
oraz chęć rozwoju i dążenia do postawionych celów„ 

- czyli jak zostać mistrzem wg. Adama Morawskiego

Adam Morawski, 25 lat, urodził się w Ciechanowie, mieszkał i wychowywał się w miejscowości Targonie w Gminie Regimin. Piłkarz ręczny - bramkarz, aktualnie 
zawodnik Orlen Wisły Płock. W sezonie 2018/2019, rozegrał 24 mecze i rzucił dwie bramki oraz bronił ze skutecznością 35,8%. Po raz trzeci z rzędu otrzymał 
nominację do nagrody dla najlepszego bramkarza Superligi. Wystąpił ponadto w 11 spotkaniach Ligi Mistrzów. W drugiej połowie rozegranego 3 marca 2019 
meczu z Silkeborgiem (27:20) bronił ze skutecznością 74% (w ciągu 30. minut wpuścił zaledwie pięć bramek), zapewniając Wiśle awans do dalszej fazy rozgry-
wek. W 2013 roku został po raz pierwszy powołany do reprezentacji Polski w piłce ręcznej. Bardzo utalentowany i niezwykle pracowity młody człowiek, opowie 
nam jak wygląda życie sportowca.
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Życie profesjonalnego sportowca wyma-
ga wielu wyrzeczeń. W ciągu tygodnia 
wiele czasu spędzam na treningach oraz 
meczach. Sprawy prywatne podporząd-
kowuję pod plan treningowy. Dla mnie 
to już nawyk i kwestia przyzwyczajenia. 
Myślę, że udaje mi się połączyć życie oso-
biste z zawodowym. 

Powiedz jak wygląda przykładowy tydzień 
pracy piłkarza ręcznego?

Standardowo w ciągu tygodnia rozgry-
wamy dwa mecze. W środku tygodnia są 
to mecze ligowe a w weekendy Liga Mi-
strzów. Codziennie mamy jeden lub dwa 
treningi, które trwają około dwóch godzin. 
Dużo czasu zajmują też analizy video gry 
naszych rywali. Do tego należy doliczyć 
czas spędzony w autobusie lub samolocie, 
którymi podróżujemy na mecze. 

Czy lubisz wracać do Regimina?

Oczywiście, mam tutaj wielu przyjaciół 
i znajomych. Tu mieszkają moi rodzice. 

Wracając do Regimina z sentymentem 
wspominam wiele szczęśliwych momen-
tów z czasów gdy byłem bardzo młody. 

Wiesz, że dla mieszkańców Regimina jesteś 
niekwestionowanym autorytetem. Co byś 
przekazał młodym ludziom, żeby ich zachęcić 
do uprawiania sportu?

Sport to świetna forma spędzania wol-
nego czasu. Nie mam tu na myśli tylko 
piłki ręcznej, którą sam uprawiam ale 
inne formy aktywności fizycznej. Ja sam 
w każdej wolnej chwili z przyjemnością 
gram w koszykówkę, pływam kajakiem 
i jeżdżę na rowerze. Nie trzeba tego ro-
bić codziennie, wystarczy 2-3 razy w ty-
godniu a z pewnością poprawi to nasze 
zdrowie i samopoczucie.

Jakie są Twoje marzenia?

Mam wiele marzeń tych sportowych  
i prywatnych. Na pewno chciałbym zdo-
być Mistrzostwo Polski lub Puchar Pol-
ski a z Reprezentacją Polski wystąpić na 

Igrzyskach Olimpijskich. 

Twoje plany przyszłość…

Trenować i ciągle rozwijać się jako za-
wodnik. A co przyniesie przyszłość, zo-
baczymy.
 Monika Gwoździk

Mieszkańcy z pasją
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Właściwie to powinienem poprosić Pana  
o jakiś dokument tożsamości, bo coś mi w Pana 
wyglądzie się nie zgadza... Co się stało z Pańską 
imponującą, godną wczesnośredniowiecznego 
Wikinga brodą?

-Ha, ha, ha… Czasem trzeba coś zmienić  
w swoim wyglądzie. Poza tym zauważyłem, 
że mam coraz więcej siwych włosów na bro-
dzie, więc pożegnałem się z nią (aczkolwiek 
nie było to łatwe, bo przecież kilka lat ją za-
puszczałem). Znajomi śmiali się ze mnie, na-
zywając mnie „Pierwszą brodą Glinojecka”.

A teraz już na poważnie: na początku listopada 
stał się Pan „dorosłym” dyrektorem Miejsko-
-Gminnego Ośrodka Kultury w Glinojecku. Minęło 
bowiem 18 lat, od kiedy objął Pan tę funkcję. 
Jakie to były lata? Największe sukcesy?

Gdy przejąłem Dom Kultury w Glinojecku 
pracowało się bardzo ciężko. Po pierwsze 
byłem niedoświadczonym, młodym człowie-
kiem. Po drugie sytuacja finansowa Domu 
Kultury była fatalna, masa nie zapłaconych 
faktur, telefony od wierzycieli itp. Po trzecie 
przez niektórych byłem traktowany trochę 
nie poważnie. Kiedy pojechałem w ówcze-
snym czasie załatwić coś (nie pamiętam już 
co to było) do Starostwa Powiatowego, pani 
urzędniczka powiedziała, że takie sprawy 
powinien załatwiać dyrektor. Odpowiedzia-
łem jej: „no więc jestem”. Gdy zacząłem pra-
cować jako dyrektor Domu Kultury miałem 
26 lat, nosiłem długie do połowy pleców 
włosy, nie nosiłem marynarek i krawatów.  
Największym moim sukcesem w pracy jest 
chyba stworzenie przyjaznej atmosfery  
w pracy. Wraz ze współpracownikami czę-
sto sobie żartujemy, opowiadamy dowcipy, 
śmiejemy się. Taka atmosfera pozwala na 
lepszą i wydajniejszą pracę. Poza tym zwra-
cam szczególną uwagę na szczerość. Jeśli coś 
nam leży na sercu, mamy o tym mówić, tym 
samym oczyszczając atmosferę.

A trudne chwile, bo zapewne i takie się zdarzały?

Oj tak. Nie da się ustrzec przed trudno-
ściami w pracy. Zdarzają się ludzie, którzy 
rzucają kłody pod nogi i za wszelką cenę 
chcą zaszkodzić. Kiedyś jedna z byłych 

współpracownic, której nie przedłużyłem 
umowy zrobiła takie zamieszanie wokół 
mojej osoby, że aż odechciewało się pra-
cować. Dzięki bogu to już przeszłość, ale 
wiele się wtedy nauczyłem i dowiedziałem  
o ludziach. Trudności z innej beczki również 
się zdarzają. Kiedyś przed samymi „Wian-
kami”, czyli naszą największą gminną im-
prezą przyszła burza z ulewą. Zalało nam 
wtedy cały sprzęt techniczny. Suszyliśmy 
go suszarkami do włosów przyniesionymi  
z domów. Z opóźnieniem, ale rozpoczęliśmy 
imprezę na sprawnym sprzęcie.

Glinojeck jest małym, nie da się ukryć, miastecz-
kiem, ale bogatej ofercie wydarzeń kulturalnych, 
które tu się dzieją trudno chyba przykleić łatkę 
„prowincjonalnej”?

Rzeczywiście nie da się ukryć, że jeste-
śmy prowincjonalnym miasteczkiem. Sta-
ramy się, aby oferta kulturalna była jak 
najbogatsza. Nie ukrywam, że największą 
popularnością cieszą się imprezy raczej  
z zakresu pop kultury, czyli te łatwe i przy-
jemne w odbiorze. Kultura przez duże 
„K” jest ciężkim tematem i rzadko reali-
zowanym. Mimo to naszym obowiązkiem 
jest proponować różnorodne imprezy  
i za wszelką cenę staramy się ten obowią-
zek spełniać. Często powiadam, że praca  
w Domu Kultury w małym miasteczku jest 
„wieczną pracą u podstaw”.

Wiem, że skutecznie animujecie tutejszą społecz-
ność, teatr, koła zainteresowań... Czy mieszkańcy 
chętnie korzystają z waszych propozycji?

Nasi mieszkańcy coraz chętniej uczestniczą 

w proponowanych przez nas imprezach. 
Przedstawienia miejscowego Teatru Ama-
torskiego cieszą się olbrzymią frekwencją, je-
śli zapraszamy kabaret lub operetkę również 
sprzedajemy komplety biletów, coraz więcej 
widowni gromadzą filmowe hity, które pre-
zentuje u nas Zbliżeniowe Kino Visa. Szeroka 
gama zajęć w grupach i sekcjach, które pro-
wadzimy również cieszy się popularnością, 
wiele osób przychodzi na zajęcia, które pro-
wadzimy w naszym Ośrodku Kultury.

Na stronie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Glinojecku, w zakładce „O nas” możemy prze-
czytać, że w kuluarach ochrzczono Pana mianem 
ojca dyrektora – jaka jest tego geneza?

Znowu śmiech Tak dla zabawy moja sekre-
tarka wymyśliła kiedyś to miano i z żartów 
przylgnęło ono do mnie na stałe. Myślę, że 
jest ono odzwierciedleniem rodzinnej at-
mosfery, jaka panuje w naszej firmie wśród 
pracowników, a często nawet na linii pra-
cownicy – osoby uczestniczące w zajęciach

Motocykle, ciężka muzyka... proszę na koniec 
powiedzieć coś o sobie, swojej rodzinie, pasjach...

Mam 44 lata, ukończyłem Pomaturalne 
Studium Kształcenia Animatorów Kultu-
ry i Bibliotekarzy na kierunku teatralnym. 
Następnie studiowałem w Uniwersytecie 
Warszawskim na kierunku pedagogicz-
nym o specjalności edukacja kulturalna. Już  
w trakcie studiów zacząłem pracować  
w TVP3 jako operator kamery. Od 2001 roku 
pracuję w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kul-
tury w Glinojecku na stanowisku dyrektora. 
Poza tym udzielam się w akcjach charyta-
tywnych, jestem Liderem Rejonu Glinojeck 
oraz wolontariuszem w Szlachetnej Paczce, 
szefem Gminnego Sztabu WOŚP. Należę do 
Glinojeckiej Grupy Motocyklowej Freewind, 
jestem aktorem w Teatrze Amatorskim  
z Glinojecka. Lubię czytać książki o tematyce 
fantasy, oglądać horrory, słuchać ciężkiej mu-
zyki, podróżować i zwiedzać świat.
Mam dwóch wspaniałych synów: Bartka lat 
16 i Franka lat 10, z którymi uwielbiam spę-
dzać czas.

 Krzysztof Szyperski

Oferta Kulturalna

Wojciech BruździńSki - pełnoletni już, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 
w Glinojecku, bo swoje stanowisko pełni od 2001 roku. Absolwent Uniwersytetu Warszaw-
skiego, pedagog i instruktor teatralny. Współzałożyciel teatru absurdu „Foux-pas”, współ-
twórca zdjęć do filmu „Wiesław Myśliwski. Miejsca, których nie ma”, który został wyróż-
niony na kieleckim Festiwalu Form Dokumentalnych „Nurt”. Człowiek z wieloma pasjami, 
aktor, społecznik, fan jednośladów, podróżnik.

Praca u podstaw
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 2 grudnia (poniedziałek), godz. 17.00 i 20.00. Spektakl 
komediowy „Cudowna terapia”. Bilety w Kasie Kina „Łydynia” 
oraz na portalu www.kupbilecik.pl Zamówienia grupowe: To-
masz Wiśniewski, tel. 502 661 402 (wynajem: Igra-Art Tomasz 
Wiśniewski). Sala widowiskowa, wstęp – 75 zł/85 zł

 3 grudnia (wtorek), godz. 14.30 „Koncert z Gwiazdą” 
poświęcony Honorowym Dawcom Krwi pod honorowym 
patronatem Starosty Ciechanowskiego oraz Prezydenta 
Miasta Ciechanów. Sala widowiskowa, Kawiarnia Artystyczna

 4 grudnia (środa), godz. 14.00 Inauguracja Powiatowe-
go Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wiele osób dopiero po 
wychowaniu dzieci, zawodowym spełnieniu, czy przejściu na 
emeryturę ma czas, aby rozwijać swoje pasje, realizować marze-
nia i chowane do szuflady pomysły. Aktywizacja osób po 50 roku 
życia i kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych  
w społeczeństwie to nie jedyny cel Powiatowego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku. Celem działania Uniwersytetu będzie umożli-
wienie mieszkańcom w dojrzałym wieku rozwoju osobistego  
w różnych dziedzinach wiedzy i życia. W ramach rekrutacji, która 
trwała do 31 października 2019 r., chęć uczestnictwa zgłosiło 200 
osób z powiatu. Wezmą one udział w zajęciach m.in. z zakresu 
informatyki, języków obcych, zajęć taneczno-ruchowych, zajęć  
z zakresu historii regionalnej, a także oświaty prozdrowotnej, czy 
też szeroko rozumianej kultury oraz innych dziedzin zgodnie  
z zainteresowaniami słuchaczy. Podczas uroczystej inauguracji 
PUTW gościnnie wystąpi znana aktorka telewizyjna i teatralna - 
Anna Seniuk, która pomimo wieku wciąż jest aktywna na pol-
skiej scenie. Sala widowiskowa

 7 grudnia (sobota), godz. 13.00 Koncert „Mikołaki 
Show”, w wykonaniu artystów z PCKiSz. Sala widowiskowa, 
wstęp – 15 zł, 10 zł (ulgowy)

 8 grudnia (niedziela), godz. 11.00
Widowisko profilaktyczne poświęcone przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi i narkomanii. Organizator: Polskie Towarzy-
stwo Osób Niepełnosprawnych. PCKiSz pomaga w realizacji. Sala 
widowiskowa

 9 grudnia (poniedziałek), godz. 10.00
XXI Regionalny Przegląd Piosenki Turystycznej. Organi-
zator główny: Oddział PTSM w Ciechanowie. PCKiSz pomaga  
w realizacji. Sala widowiskowa, wstęp wolny

 10 grudnia (wtorek), godz. 9.00
XI Przegląd Przedstawień Kolędniczych JASEŁKA 2019 
Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży przedszkoli oraz szkół 
podstawowych pow. ciechanowskiego. Termin dostarczania kart 
zgłoszeń – do 4 grudnia. Sala widowiskowa, wstęp wolny

 10 grudnia (wtorek), godz. 18.30

Recital Piosenki Literackiej w wykonaniu Wojtka Gęsic-
kiego i Rafała Grząki Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 20 zł

A r t y s t y c z n A  Ś r o d A

 11 grudnia (środa), godz. 18.00
Projekcja filmu „Boże Ciało” oraz spotkanie z aktorką 
Aleksandrą Konieczną i Łukaszem Maciejewskim. Kawiar-
nia Artystyczna, wstęp – 16 zł, 14 zł (ulgowy)

 13 grudnia (piątek), godz. 11.00
Rozstrzygnięcie konkursów plastycznych: XXXIII Konkursu 
Plastycznego „Szopka Bożonarodzeniowa i Karta Świąteczna” oraz 
XI Konkursu Plastycznego „Anioły, Aniołki, Aniołeczki”. Galeria „Na 
Pięterku” im. Zygmunta Szczepankowskiego, Hol PCKiSz, wstęp wolny

 14 grudnia (sobota), godz. 12.00
Cykl „Rodzina w Kinie”. Projekcja filmu dla dzieci oraz warszta-
ty plastyczne. Kawiarnia Artystyczna, wstęp - 10zł

 15 grudnia (niedziela), godz. 17.00
Premiera spektaklu „Policja” według Sławomira Mrożka,  
w wykonaniu Teatru „Rozmyty Kontrast”. Sala widowiskowa, 
wstęp – 20 zł, 15 zł (ulgowy)

 21 grudnia (sobota), godz. 13.00
Seans przyjazny sensorycznie. Kino „Łydynia” wraz z Funda-
cją Pomoc Autyzm mają przyjemność zaprosić po raz drugi mło-
dych widzów ze spektrum autyzmu i ich opiekunów na dedy-
kowane im seanse kinowe. Zapraszamy także innych widzów, 
którzy z powodu swoich trudności z odbiorem otaczającego 
świata, chcieliby skorzystać z takich dostosowanych seansów. 
Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 14 zł (dla dzieci z orzeczeniem i ich 
rodziców), 16 zł (bilet normalny)

 28 grudnia (sobota), godz. 11.00-13.00
Projekt edukacyjny „Dziecko i Sztuka – Mama na zaku-
pach!” Zapraszamy serdecznie do PCKiSz mamy, które potrze-
bują uzupełnić lodówkę lub odwiedzić Salon piękności przed 
Balem Sylwestrowym. Chcemy zająć się Waszymi dziećmi! Pro-
ponujemy w tym czasie dzieciom zajęcia ze sztuką. Projekt skie-
rowany jest do dzieci w wieku 4-6 lat. Zajęcia poprowadzi w tym 

miesiącu: Marzanna Bielawska. Po wypełnieniu odpowiedniego 
oświadczenia dzieci pozostają pod opieką instruktorów. Ilość 
miejsc ograniczona. Zapisy, tel. 23  672 42 96, w. 3. Galeria im. 
Bolesława Biegasa, wstęp - 10 zł

 29 grudnia (niedziela), godz. 11.00
Familijny Teatr dla Rodziny. Spektakl „Szydełkowa szopka 
babci Klary”. Sala widowiskowa, wstęp – 10 zł

 31 grudnia (wtorek sylwestrowy), godz. 18.00
Sylwestrowy Koncert Wiedeński. Zapraszamy Państwa  
w podróż do romantycznego i roztańczonego Wiednia, magicz-
nego świata operetki, gdzie rozbrzmiewać będą najpiękniejsze 
arie, duety, walce i polki Johanna Straussa. Publiczność usłyszy 
m. in. „Usta milczą dusza śpiewa”, czy „Nad pięknym modrym 
Dunajem”. Zabrzmią największe przeboje Króla walca Johanna 
Straussa, nie zabraknie także popisowych arii i duetów z naj-
słynniejszych operetek „Zemsta Nietoperza”, „Księżniczka Czar-
dasza”, „Baron Cygański”, „Wesoła Wdówka”, „Kraina Uśmiechu”. 
Ta niezwykła gala wzbogacona będzie wirtuozerskim tańcem 
pary tanecznej, barwnymi kreacjami i bogatą choreografią, co 
pozwoli na doświadczanie wielu doznań artystycznych w iście 
książęcym stylu. Wystąpią: Justyna Jarząbek – sopran, Tomasz 
Dziwisz – tenor, Kamil Pomykała - klarnet solo, Kameraliści 
Kwartet Pałacowy oraz Para Baletowa. Podczas antraktu, PCKiSz 
zaserwuje wszystkim gościom poczęstunek i lampkę szampana. 
Serdecznie zapraszamy na ten wyjątkowy wieczór! Sala widowi-
skowa, wstęp – 80 zł
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki im. Marii   Konopnickiej  
w Ciechanowie serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach  
z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Zajęcia są skierowane do 
przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych. W progra-
mie: tworzenie kartek bożonarodzeniowych, kartki batikowe, 
malowanie bombek, tworzenie ozdób świątecznych, malowanie 
na szkle, czy przygotowanie prezentu dla bliskich, tradycje bożo-
narodzeniowe. Uczestnictwo w zajęciach jest płatne i wynosi 10 
zł/osoby. W ramach tej kwoty organizatorzy zapewniają materia-
ły plastyczne. Czas trwania zajęć: 60 - 90 min. Zajęcia prowadzi 
Marzanna Bielawska. Terminy zajęć do ustalenia w dniach  2– 20 
grudnia 2019 r. Prosimy o wcześniejsze zapisy, tel. 694 105 941.

W y s t A W y :
Galeria im. Bolesława Biegasa Czynna: wtorek – sobota, 
godz. 10.00 – 18.00, 22 listopada – 10 stycznia Wystawa rzeź-
by „Torsy, cienie, ciała” prof. Antoniego Janusza Pastwy.
Galeria „Na Pięterku” im. Zygmunta Szczepankowskiego 
13 listopada – 8 grudnia Wystawa rzeźby „Człowieczy ślad  
w ludowej rzeźbie” Henryka Sobeckiego. 13 grudnia 2019 r. - 
10 lutego 2020 r. Wystawa pokonkursowa prac XXXIII Konkur-
su Plastycznego „Szopka Bożonarodzeniowa i Karta Świąteczna”.
Kawiarnia Artystyczna 27 listopada – 27 stycznia Zbiorowa 
wystawa poplenerowa członków Mazowieckiego Związku 
Artystów Sztuk Pięknych.
Hol PCKiSz 13 grudnia 2019 r. - 10 lutego 2020 r. Wystawa 
pokonkursowa prac XI Konkursu Plastycznego „Anioły, 
Aniołki, Aniołeczki”.

Oferta Kulturalna

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Z. Kraińskiego w Ciechanowie
 W październiku Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmun-

ta Krasińskiego w Ciechanowie po raz kolejny uczestniczyła  
w ogólnopolskiej V edycji Nocy Bibliotek. Impreza odbyła się  
w lokalu Biblioteki przy ulicy Warszawskiej 34. Rozpoczęła się od 
czytania dzieciom wierszyków. Kolejną atrakcją była dla dzieci  
i dorosłych literacka zabawa Koło Fortuny. Uczestnicy podczas 
obu konkursów otrzymali nagrody książkowe i słodycze. Kulmi-
nacją panelu dla dzieci był „Teatrzyk rodzinny”. Mali aktorzy wraz 
ze swoimi rodzicami przygotowywali inscenizację bajki o Smoku 
Wawelskim. Przedstawienie kukiełkowe (kukiełki wykonano sa-
modzielnie) zostało wystawione wieczorem o 19.00. Na zakoń-
czenie Nocy Bibliotek dzieci obejrzały familijny film fabularny 
„Ptyś i Bill”. Równolegle odbywały się zajęcia kulturalne dla do-
rosłych. Tradycyjny „Spacerek po Ciechanowie” poprowadziła 
Barbara Bielasta. Zapoznała ona zebrane osoby z historią i cieka-
wostkami dotyczącymi ul. 3 Maja. Zgłoszone wcześniej osoby 
wzięły udział w Turnieju Scrabble. Przez cały czas trwania impre-
zy można było w Czytelni przy kawie porozmawiać o książkach, 
pograć w gry planszowe, dzieci mogły brać udział w zajęciach 
plastycznych i zrobić zdjęcia w przebraniach. Zadowoleni uczest-
nicy opuścili bibliotekę późnym wieczorem.

16 października 2019 roku odbył się wernisaż fotograficzny pani 
Teresy Sokołowskiej. Wystawa nosiła tytuł „Ciechanów światłem 
malowany”.. Autorka pokazała miasto nocą w różnych porach 
roku. Wernisaż zgromadził wiele osób, spotkanie uświetniły wy-
stępy utalentowanych sióstr Alicji i Anielki Stypik.

 W ramach cyklu „Strofy regionalne” 9 października 2019 r. od-
było się spotkanie z panem Stefanem Żaglem, poetą i dziennika-
rzem ciechanowskim. Na spotkaniu zgromadzeni goście mieli 
okazję zapoznać się z bogatą twórczością w/w. Na zakończenie 
wieczoru odbyła się aukcja książek autora, z której cały dochód 
został przeznaczony dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciecha-
nowie.

 „Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie jako smakujesz aż się 
zepsujesz”- pisał w jednej ze swoich fraszek Jan Kochanowski. 
Nieodmiennie bowiem to właśnie zdrowie jest wymieniane 
wśród najważniejszych spraw zajmujących Polaków. O tym, że 
kwestie zdrowotne są istotne także dla ciechanowian świadczyła 
duża frekwencja na spotkaniu 24 października z panią dr Elwirą 
Soplińską pt. „Porozmawiajmy o zdrowiu. Fakty i mity”. Doktor 
pediatra z wieloletnim stażem i o bardzo bogatej wiedzy, którą 
podzieliła się z uczestnikami spotkania. Od 1971 r. związana  

z oddziałem dziecięcym ciechanowskiego szpitala. W latach 
1990-93 była lekarzem wojewódzkim w Ciechanowie. Do jej za-
sług należy niewątpliwie współtworzenie systemu nowoczesnej 
opieki nad matką i dzieckiem w byłym województwie ciecha-
nowskim. Jest także autorką programu poprawy karmienia pier-
sią i inicjatorką szeregu działań w zakresie promocji zdrowia  
i współpracy w tym zakresie na forum międzynarodowym.

 29 października odbyło się inauguracyjne spotkanie miłośni-
ków książek zrzeszonych w Dyskusyjnym Klubie Książki, powoła-
nym przy Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Kra-
sińskiego w Ciechanowie. Spotkania klubowiczów będą się 
odbywać w każdy ostatni wtorek miesiąca o godz. 17 w siedzibie 
Biblioteki, wszystkich chętnych zapraszamy.

 W grudniu Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Z. Kra-
sińskiego zaprasza zainteresowanych m.in. na wystawę 
poświęconą wybitnemu kompozytorowi Stanisławowi 
Moniuszce, na spotkanie o bezdomności, którego prele-
gentką będzie pani Joanna Kiszkurno oraz na podsumo-
wanie „Powiatowego konkursu plastycznego na kartkę 
bożonarodzeniową”.

Oferta Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki 
im. Marii Konopnickiej
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