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Powiatowy Dzień

Rolnika



WSPÓŁCZESNY ROLNIK 
Rolnictwo nierozłącznie jest wpisane w dzieje powiatu cie-

chanowskiego. Stare przysłowie mówi, że „W ziemi ciecha-

nowskiej płacząc się orze, ale śmiejąc zbiera”. Do dzisiaj jest 

to najważniejszy sektor lokalnej gospodarki, chociaż obecne 

nowoczesne rolnictwo, dzięki rozwojowi technologii i wspar-

ciu m.in. funduszy unijnych, w niewielkim stopniu przypo-

mina tradycyjną pracę mieszkańców wsi ciechanowskiej 

sprzed lat czy wieków. Dzisiejszy rolnik to przedsiębiorca, 

właściciel niejednokrotnie dużych, prężnie działających go-

spodarstw. 
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Jednym z cennych źródeł wiedzy o prze-
szłości samorządu, o dawnych podzia-
łach terytorialnych, liczbie ludności, 

niektórych danych gospodarczych jest 
Słownik geograficzny Królestwa Polskie-
go i innych krajów słowiańskich, wydany 
pod takim tytułem, aby uniknąć ingerencji 
cenzury carskiej. Jest to wyjątkowe dzieło 
encyklopedyczne, zawierające w układzie 
alfabetycznym opis prawie wszystkich 
miejscowości z terenów I Rzeczypospoli-
tej. Słownik wydawany był w latach 1880 - 
1902 w Warszawie z inicjatywy Filipa Suli-
mierskiego, przy współredagowaniu przez 
Bronisława Chlebowskiego i Władysława 
Walewskiego. W pracy nad Słownikiem 
brało udział ponad 150 osób. 

Dzieło to dostarcza bardzo ciekawych 
informacji o wszystkich miejscowościach 
powiatu ciechanowskiego, nawet tych nie-
istniejących obecnie. U schyłku XIX wieku 
ziemia ciechanowska składała się z trzech 
powiatów: ciechanowskiego, sochocińskie-
go i przasnyskiego. Powierzchnia naszego 
powiatu była o ok. 200 km2 większa od 
obecnej i wynosiła 22,31 mil kw. Tworzyły 
go gminy: Bartołdy (z siedzibą w Barań-
cach), Gołymin, Grudusk, Młock (z siedzi-
bą w Woli Młockiej), Nużewo (z siedzibą  
w osadzie Ostatni Grosz), Ojrzeń, Opinogó-
ra, Regimin, Sońsk i Zalesie. 

Sam Ciechanów opisany jest jako mia-
sto powiatowe guberni płockiej nad rzeka-
mi Łydynią i Sonią, z dwoma kościołami, sy-
nagogą, sądem pokoju, zarządem powiatu, 
magistratem, dwoma szkołami początko-
wymi i 4-klasową prywatną szkołą żeńską, 
ze stacja pocztową i stacją drogi żelaznej 
nadwiślańskiej. W mieście było 407 domów 
i 5 469 mieszkańców, w tej liczbie 3 761 
Izraelitów. Przemysł reprezentowały 2 bro-

wary, 2 cegielnie, 2 olejarnie, 2 garbarnie, 
młyn wodny i 6 wiatraków. Niegdyś w ob-
rębie miasta, a w czasach opracowywania 
Słownika w majoracie opinogórskim stały 
ruiny zamku. 

Ówczesny powiat zamieszkiwało 
56 577 dusz, wśród których byli katoli-
cy, protestanci, Żydzi, baptyści i najmniej 
liczni prawosławni. Autor hasła przytacza 
fragment opisu Mazowsza z początku XVII 
wieku mówiący o tym, że „ciechanowska 
ziemia mieści do 7 000 rodzin szlacheckich, 
z których żadna nie jest tak biedną, by jed-
nego rycerza na popis wystawiła”. W po-
wiecie istniały 2 szkoły miejskie, 17 gmin-
nych, 2 wiejskie i 5 ewangelickich. Działały  
2 cukrownie (Izabelin i Krasne), 2 gorzelnie 
(Luberadz i Młock), 2 hamernie, 3 małe bro-

wary, 9 cegielni, 4 fabryki terpentyny, 1 fry-
szerka czyli zakład przerabiający surówkę 
hutniczą na stal. Przemysł rękodzielniczy 
prezentowało dość rozwinięte kołodziej-
stwo i bednarstwo. 

Dekanat ciechanowski w owym czasie 
liczył 20 parafii: Ciechanów, Ciemniewko, Gli-
nojeck, Gołymin, Grudusk, Koziczynek, Kra-

sne, Kraszewo, Lekowo, Łopacin, Łysaków, 
Malużyn, Niedzbórz, Opinogóra, Pałuki, Sońsk, 
Sulerzyż, Węgrzynowo, Zeńbok i Zielona.

Gmina Bartołdy istniała w latach 1867 
– 1954. Nazwa pochodziła od wsi Bartołdy, 
ale urząd gminny mieścił się w Barańcach, 
będących dziś częścią wsi Pęczki Kozłowo. 
W gminie zamieszkiwała w dużej liczbie 
drobna szlachta. Na terenie gminy były 
szkoły (Barańce, Łaguny, Zielona), wiatraki 
(Bartołdy, Golany, Łaguny, Zielona), karcz-
my (Łaguny, Zielona), cegielnia i kuźnia  
w Golanach, kościół, gorzelnia i browar  
w Zielonej. Wsie gminy należały do parafii 
Zielona, Pałuki, Przasnysz oraz Koziczynek. 

Grażyna Czerwińska

Słownik o powiecie
Z Kart Historii

 Krasne, lata okupacji ze zbiorów Grzegorza Domańskiego

Korespondent Płocki 1876

Kościół w Zielonej, 1922r. ze zbiorów Grzegorza Domańskiego Ciechanów, widok ogólny 1906 r. ze zbiorów Grzegorza Domańskiego
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Plany Starostwa

Z inicjatywy Starosty Joanny Potockiej 
– Rak już wkrótce powstanie Klub Integra-
cji Pokoleń, mieszczący się w byłej siedzibie 
Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ul. 
Warszawskiej 54. Będzie on skupiał ludzi 
z różnych grup wiekowych w celu integra-
cji, wymiany doświadczeń, zainteresowań 
i wiedzy na tematy, które mimo różnic, np. 
wieku, łączą. Łączy nie tylko wspólna dla 
naszej małej ojczyzny historia, ale dąże-
nie do rozwoju powiatu poprzez realizację 
wspólnych inicjatyw – społecznych, kultu-
ralnych… Wspólne działania i integracja po-
koleń będzie sprzyjać zarówno pamięci jak  
i rozwojowi Naszego Powiatu.

A.B.

Od młodości 
do dojrzałości

Budowa nowego centrum administra-
cyjnego, skupiającego delegatury 
urzędów szczebla wojewódzkiego 
oraz urząd i jednostki powiatu bę-

dzie miała ogromne znaczenie. Przede wszyst-
kim usprawni świadczenie i wykonanie usług 

na rzecz mieszkańców nasze-

go powiatu. Będzie to możliwe dzięki wspólnej 
inwestycji Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego i Powiatu Ciechanowskiego. Ran-
ga naszej małej ojczyzny wymaga inwestycji, 
która będzie umożliwiała sprawne funkcjo-
nowanie samorządu na poziomie lokalnym  
i regionalnym. Celem realizacji projektu ze 

strony samorządu powiatu cie-
chanowskiego jest stworzenie 
ośrodka, punktu centralnego, za-
pewniającego i umożliwiającego 
obsługę mieszkańców powiatu i re-
gionu, a także inwestorów pragną-
cych realizować swe zamierzenia  
w powiecie ciechanowskim.

A.B.

Wspólna inwestycja

Powiat to naczynia połączone, pla-
nując inwestycje czy działania 
pro społeczne myślimy w kontek-
ście zrównoważonego rozwoju 

wszystkich samorządów lokalnych i sy-
gnalizowanych przez nie potrzeb. Na ten 
rok zaplanowaliśmy w budżecie ponad  
13 mln zł na inwestycje drogowe. Naj-
większą inwestycją realizowaną obecnie 
przez Powiat i chyba jedną z najbardziej 
wyczekiwanych przez mieszkańców, to 
przebudowa drogi Ciechanów – Opinogóra. 
Nowa poszerzona nawierzchnia, chodni-
ki, a przede wszystkim ścieżka rowerowa, 
która poprawi bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym dla pasjonatów i wielbicieli jed-
nośladów, to główny zakres realizowanej 
inwestycji. Opinogóra to ważny punkt na 
turystycznej mapie Mazowsza i Naszego 
Powiatu, a zrealizowanie inwestycji pozwo-
li na powstanie nowej trasy turystycznej, 
przede wszystkim wygodniejszej i bardziej 
bezpiecznej. Zakończenie prac planujemy 
na III kwartał br. 

Pozostałe większe inwestycje dro-
gowe, to budowa drogi i chodnika w Szul-
mierzu. Inwestycja wyczekiwana przez 
mieszkańców Gminy Regimin od wielu lat. 
Poprawienie bezpieczeństwa dzieci uczęsz-
czających do szkoły w Szulmierzu stanie się 
faktem i droga do szkoły będzie od nowego 
roku szkolnego już drogą bezpieczną. 

Gmina Sońsk, to inwestycje w miejsco-
wościach Gołotczyzna, Sońsk i Soboklęszcz. 
Budowa chodników i nowa nawierzchnia na 
drodze Ciechanów – Nasielsk, to podstawo-
wy zakres rzeczowy realizowanych zadań. 

Gmina Gołymin to realizowana obecnie 
przebudowa mostu na Sonie w miejscowości 
Konarzewo-Sławki i budowa drogi na odcin-
ku Pajewo-Wróblewo-Gołymin. 

Oczywiście Powiat to nie tylko drogi, 
to również szereg realizowanych obecnie 
inicjatyw społecznych, adresowanych do 
Naszych Mieszkańców. Chcemy aktywizo-
wać mieszkańców z terenu całego powiatu, 
a przede wszystkim z obszarów wiejskich. 
Realizujemy program wspierania działalno-

ści Kół Gospodyń Wiejskich, czyli Naszych 
Wyjątkowych i Aktywnych Kobiet. Szkolenia, 
wspieranie działalności bieżącej w zakre-
sie promocji działalności, to tylko niektóre  
z wdrażanych narzędzi wsparcia. 

Uruchamiamy również Powiatowy Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, jako odpowiedź 
na przeciwdziałanie wykluczeniu czy samot-
ności seniorów zwłaszcza z obszarów wiej-
skich powiatu. Chcemy aktywizować starsze 
pokolenie mieszkańców poprzez integrację, 
edukację, aktywność intelektualną czy fi-
zyczną, współpracując z ośrodkami akade-
mickimi, edukacyjnymi i stowarzy-
szeniami… 

Rekrutacja planowana 
jest od sierpnia, a uroczystą 
inaugurację Roku Akademic-
kiego PUTW 2019/2020 
chcemy zorganizować  
w październiku.
Joanna 

Potocka-Rak

Starosta  

Powiatu

Ciechanowskiego

Dobre perspektywy
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Powiat Ciechanowski - region typowo rol-
niczy, nie mogło więc zabraknąć wydarze-
nia, które dostrzega, doceniai wyróżnia 
trud rolników związany z ciężką pracą, 

wymagającą w dzisiejszych czasach przede wszyst-
kim podejmowania trafnych decyzji biznesowych. 
Powiatowy Dzień Rolnika na stałe już wpisze 
się w kalendarium imprez powiatowych. Będzie 
odbywał się w okolicy 15 maja, kiedy to przypa-
da święto patrona rolników św. Izydora Oracza.  
W tym roku uroczyste uhonorowanie pracy rolni-
ków z naszego powiatu odbyło się w Opinogórze,  
w Muzeum Romantyzmu pod patronatem Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika. 
Na wydarzenie przybyli wójtowie i radni z poszcze-
gólnych gmin i powiatu, dyrektorzy i pracownicy 
jednostek organizacyjnych powiatu ciechanow-
skiego, mieszkańcy powiatu oraz przede wszystkim 
sami wyróżnieni wraz z rodzinami. Wytypowani 
rolnicy z poszczególnych gmin otrzymali gratula-
cje i wyrazy uznania od gospodarza uroczystości, 
starosty Joanny Potockiej - Rak wraz z zaproszo-
nym na ten wyjątkowy dzień Panem Jarosławem 
Kalinowskim - byłym ministrem rolnictwa i wice-
prezesem Rady Ministrów, posłem do Parlamentu 
Europejskiego. Wśród wyróżnionych znaleźli się:
– Cezary Kruśliński, Szymon Zalewski  

- Gmina Glinojeck,
– Wioletta i Krzysztof Rychlik,  

Barbara i Arkadiusz Bieńkowscy  

- Gmina wiejska Ciechanów,
– Wojciech Kanownik, Jarosław Trentowski  

- Gmina Gołymin-Ośrodek,
– Aurelia i Andrzej Pszczółkowscy,  

Teresa i Bernard Kosobudzcy  
- Gmina Grudusk,

– Mariusz Tomaszek, Tadeusz Dziewanowski  
- Gmina Ojrzeń,

– Cezary Czaplicki, Jacek Płodziszewski  
- Gmina Opinogóra Górna,

– Dariusz Czyżewski, Robert Sidwińskii  
- Gmina Regimin, 
– Artur Wilkowski, Mirosław Wesołowski  
- Gmina Sońsk.

W branży szkółkarskiej wyróżnienie otrzy-
mali Państwo - Joanna i Bronisław Szmit.

Podczas uroczystości wyróżnienie otrzymał 
również Pan Stefan Chojnowski - rolnik, działacz 
społeczny, organizator życia kulturalnego, za swą 
działalność literacką  i społeczną wielokrotnie 
nagradzany i odznaczany. 

Całości dopełnił piękny i barwny występ 
młodzieży z Ludowego Zespołu Artystycznego 
CIECHANÓW pod kierownictwem Pani Rity Tar-
czyńskiej. Imprezę sprawnie i z humorem popro-
wadzili Pani Małgorzata Milewska i Pan Andrzej 
Żukowski, a Sylwester Maciejewski vel Maciej 
Solejuk z popularnego i lubianego serialu Ranczo 
dokonał wprowadzenia, które dotyczyło zasad 
konkursu Smaki Powiatu.

Należy wspomnieć o szeregu osób, które 
bezinteresownie zaangażowały się w organizację 
tego wydarzenia. Serdeczne i szczególne podzię-
kowania kieruję do:

Księdza Kanonika Jarosława Arbata za dobre 
słowo i udzielenie dyspensy na czas trwania ob-
chodów Powiatowego Dnia Rolnika;

Pana dyrektora Romana Kochanowicza  
i pracowników Muzeum Romantyzmu, którzy ule-
gli m.in. naszej wizji wprowadzenia ciuków i beli 
(siano lub słoma sprasowane prasą rolniczą) na 
teren Muzeum oraz budynku Oranżerii;

Pana Roberta Goździewskiego za zorganizo-
wanie i transport wspomnianych ciuków i beli;

Pana wójta Piotra Czyżyka za szybką decyzję 
w sprawie udostępnienia parkingu na potrzeby 
wystawców maszyn i sprzętu rolniczego;

Pani Teresy Kudlak - dyrektor Szkoły Pod-
stawowej w Opinogórze, za udostępnienie ławek, 
które pozwoliły paniom z Kół Gospodyń Wiej-
skich zorganizować stoiska;

Pani Joannie Mossakowskiej z Gminnego 
Ośrodka Kultury za przygotowanie dzieci do wy-
stępów podczas pikniku rodzinnego.

Dziękuję również wszystkim Paniom z Kół 
Gospodyń Wiejskich z naszego powiatu za świet-
ną organizację stoisk ze swoimi wyrobami kuli-
narnymi i nie tylko oraz wszystkim wystawcom.

Do zobaczenia za rok.
Anna Bartołd

Temat Numeru

Powiatowy Dzień Rolnika
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Temat Numeru
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Koła Gospodyń Wiejskich

Podczas wydarzenia, które na stałe 
wpisze się w powiatowy kalendarz, 
czyli „Powiatowym Dniu Rolnika” 
nie mogło oczywiście zabraknąć 

naszych „siłaczek”, czyli kobiet skupionych 
w kołach gospodyń wiejskich. W tym dniu 
zaplanowano dla nich nie lada emocje i ry-
walizację w postaci konkursu kulinarnego 
„Smaki Powiatu” w dwóch kategoriach – po-
trawa oraz wypiek. W szranki miało stanąć 
20 organizacji ze wszystkich wiejskich gmin 
powiatu. 

Już do wczesnych godzin przedpołu-
dniowych rozpoczęły się prace związane ze 
stroną organizacyjną całego przedsięwzięcia. 
Pole „bitwy” na smaki zostało wyznaczone 
pod podcienianiami opinogórskiej wozowni, 
stanęły tam stoły i ławki przeznaczone na 
„barykady”, czyli urządzenie stoisk. Ciężkie 
powietrze zwiastowało nie tylko nieuniknio-
ną burzę, ale też zaciętą walkę o miejsca na 
podium. 

Spokojnie było tylko do czasu. Wraz  
z przybywaniem kolejnych drużyn i zawie-
szaniem proporców z ich nazwami nad sto-
iskami, gwar wokół wozowni narastał, gdyż 
każda załoga chciała zająć jak najlepsze miej-
sce. Kilkuosobowe zastępy zbrojne w misy, 

garnki, kolorowe ozdoby, drewniane grabie, 
ręczne pługi, nadciągały ze wszystkich stron. 
Jak kto mógł - pieszo, automobilami z przy-
czepkami, a nawet wesołym autobusem.

Gospodynie od razu przystąpiły do pra-
cy. W ruch poszły obrusy, zabrzęczała zasta-
wa, zaskwierczał kociołek z bigosem. Każ-
de stoisko było inne, każde przygotowane  
z ogromnym zaangażowaniem i dbałością  
o szczegóły. Własnoręczne ozdoby, wyszy-
wanki, serwety, maskotki, okraszone wyjąt-
kowym poczuciem humoru złożyły się nie-
powtarzalny klimat. 

Droga do podium miała prowadzić przez 
podniebienia członków komisji oceniającej 
przygotowane przez koła gospodyń specjały. 
Pod czujnym okiem Sylwestra Maciejewskie-
go, czyli serialowego Solejuka, wybitnego 

„znawcy pierogów”, komisja dokonała oceny 
wszystkich specjałów w pięciu kategoriach. 

Punktowane były m.in. wygląd, smak, 
oryginalność nazwy a także autoprezenta-
cja. Pięcioosobowa komisja miała nie lada 
wyzwanie aby spróbować 40 różnych dań. 
Ostatecznie, po filiżance zielonej herbaty  
i podliczeniu głosów, przyznano następujące 
nagrody i miejsca:
Kategoria POTRAWA
1 miejsce - 600 zł - Koło Gospodyń Wiejskich 
w Kozdrojach – za kotlety gryczane ze sło-
necznikiem
2 miejsce - 500 zł - koło Gospodyń Wiejskich 
w Ciemniewie – za słodki kurczak Babci Jadzi
3 miejsce – 400 zł - Koło Gospodyń Wiejskich 
w Kołaczkowie – za pieczeń „Chrzanić to!”
Kategoria WYPIEK
1 miejsce – 600 zł - Koło Gospodyń Wiejskich 
w Kołaczkowie – za Klejnoty Zygmunta -
2 miejsce – 500 zł - Koło Gospodyń Wiejskich 
w Sosnowie – za Słodką niespodziankę 
3 miejsce – 400 zł –Klub Seniora przy MGOK 
w Glinojecku – za pączki Heni 

Pani Starosta, Joanna Potocka – Rak, wrę-
czyła zwyciężczyniom okolicznościowe czeki, 
rozentuzjazmowany tłum serdecznie okla-
skiwał podskakujące z zadowolenia uczest-
niczki, a fotoreporterzy dosłownie ostrzelali 
fleszami nasze gospodynie. Już teraz zapra-
szamy na kolejne spotkania z wyjątkowymi 
kobietami skupionymi w kołach gospodyń. 

 Tomasz Podsiadlik

Bitwa na smaki
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Mało kto, z osób odwiedzających 
Wydział Geodezji, Kartografii, Ka-
tastru i Gospodarki Nieruchomo-
ściami Starostwa Powiatowego  

w Ciechanowie, zdaje sobie sprawę z wagi zagad-
nień jakimi zajmuje się ten Wydział oraz ze stop-
nia skomplikowania materii, której jego działal-
ność dotyczy. To tutaj w harmonijny i świadomy 
sposób łączą się ze sobą dwa najistotniejsze 
obszary działań Wydziału: pierwszy to tradycyj-
ne, bo oparte na wielowiekowych doświadcze-
niach, administrowanie podstawowym zasobem 
ludzkim jakim jest przestrzeń, nieruchomości 
i prawa z nimi związane; drugi - nowoczesne 
technologie pozyskiwania, przetwarzania i udo-
stępniania informacji, stanowiące fundament do 
budowy najwyższej formy rozwojowej 
społeczeństwa – państwa informacyj-
nego. 

Prawidłowe funkcjonowa-
nie społeczeństwa, państwa i go-
spodarki wymaga wiarygodnej 
informacji co do praw własności 
do gruntów i granic tych praw  
a także informacji o cechach geo-
graficznych, zagospodarowaniu 
terenu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem obiektów budowlanych. 
Ta pierwsza grupa informacji, 
uzupełniona o dużą liczbę in-
nych atrybutów, tworzy rejestr 
państwowy o nazwie Ewidencja 
Gruntów i Budynków, zwany cza-
sem potocznie katastrem nieruchomości. Druga 
grupa informacji wchodzi w skład kolejnych re-
jestrów jakimi są między innymi Baza Danych 
Obiektów Topograficznych czy Geodezyjna Ewi-
dencja Sieci Uzbrojenia Terenu. Prowadzenie 
tych rejestrów, aktualizowanie i udostępnianie 
informacji z nich to właśnie podstawowe zada-
nia Wydziału. 

Z całą pewnością Ewidencja Gruntów  
i Budynków czyli kataster gruntów to zadanie 
podstawowe i najistotniejsze z punktu widze-
nia obywateli. Każdy, kto chociaż minimal-
nie zetknął się ze sprawami nieruchomości, 
zdaje sobie sprawę jak ważna jest znajomość 
przebiegu granic, możliwość ich odtworzenia  
i uwiarygodnienia przez dane których wiary-
godność gwarantuje państwo. To podstawa do 
inwestowania i gospodarowania, zarówno na 
wsi, jak i w mieście. Według prof. dr Władysława 
Leopolda Jaworskiego, członka przedwojennej 
Komisji Kodyfikacyjnej i Komisji dla reformy 
Prawa Rolnego, który powiedział – „Bez hipoteki 
i katastru nie ma na wsi prawa, w więc nie ma 
tam i Państwa”, to wręcz dowód konieczny na ist-

nienie państwa.
Oczywiście nie mniej ważne 

są informacje o zagospodarowaniu 
terenu, obiektach budowlanych czy 
sieciach uzbrojenia terenu. To druga, 
niezbędna dla celów inwestycyjnych, 
grupa informacji przestrzennych.

Trzeba mieć jednocześnie świadomość, że 
zakres informacji o terenie, potrzebny do funk-
cjonowania nowoczesnego państwa i gospodar-
ki, jest dużo większy niż tylko te aspekty które 
zostały wspomniane wcześniej. Co do gruntów 
mamy więc informacje o klasach bonitacyjnych, 
użytkach gruntowych, przeznaczeniu w planach 
zagospodarowania, strefach ochrony konserwa-
torskiej czy przyrodniczej i wiele innych. Co do 

obiektów budowlanych czy sieci uzbrojenia te-
renu mamy najróżniejsze informacje dotyczące 
statusu formalnego, danych technicznych, praw 
do lokali w tych budynkach wyodrębnionych itp.

Wszystko to stanowi grupę baz danych  
o bardzo rozbudowanej strukturze, powiąza-
nych ze sobą merytorycznie i technologicznie, 
zawierających olbrzymie ilości informacji. Kon-
cepcja budowy tych baz i realizacja ich w prak-
tyce, wymaga profesjonalnie przygotowanego 
projektu, jak i złożonego pod względem organi-
zacyjnym i technicznym wdrożenia.

Budowa systemu baz danych o któ-
rych mowa, realizowana jest przez Wydział  
w ramach ogólnopolskiego projektu o nazwie 
ZSIN – „Budowa zintegrowanego systemu in-
formacji o nieruchomościach”. Tworzone bazy 

są wzajemnie ze sobą spójne, umożliwiają wie-
le sposobów udostępniania informacji, łącznie  
z zapewnieniem dostępu przez Internet. Istot-
nym elementem całego projektu jest wzajemne 
zintegrowanie baz prowadzonych dla wszystkich 
powiatów i możliwość pracy na nich wszystkich 
jednocześnie.

Powiat Ciechanowski od samego początku 
czynnie uczestniczy w całym projekcie. Sukce-

sywnie tworzone kolejne elementy 
składające się na ostateczny kształt 
systemu, po ich uruchomieniu nie-
zwłocznie oddawane są do eks-
ploatacji, poszerzając zdolność do 
realizacji potrzeb społeczeństwa  
i państwa. Dotyczy to w równej mie-
rze zakresu informacji którą dys-
ponujemy, jak również sposobów 
i form jej udostępniania. Trzeba 
tu szczególnie podkreślić rolę Ge-
oportalu Powiatu Ciechanowskie-

go, który drogą internetową nie tylko udostępnia 
publicznie szczegółowe mapy całego powiatu, 
zawierające olbrzymią ilość informacji o sytuacji, 
stanie prawnym czy infrastrukturze technicznej 
ale też daje dostęp do danych szczegółowych, 
zawartych w bazach prowadzonych przez Sta-
rostwo. Ponadto, w oparciu o umowy zawierane  
z innymi organami administracji, podmiotami 
organizacyjnymi czy przedsiębiorstwami Ge-
oportal stał się miejscem realizacji wielu usta-
wowych zadań Starostwa czyli praktyczną re-
alizacją idei e-administracji, oszczędzającej czas  
i pieniądze obywateli.

Opisany wyżej stan nie stanowi bynajmniej 
reguły. Tak wysoki stopień realizacji projektów, 
reformujących administrację geodezyjną, w na-
szym Starostwie jest wyjątkowy i mamy tego 
liczne dowody. Ogólnopolskie spotkania po-
wiatowej administracji geodezyjnej, spotkania 
robocze i narady organizowane przez organy 
nadzoru geodezyjnego pokazują, że Powiat Cie-
chanowski jest w krajowej czołówce jeśli chodzi 
o wdrożenia. Znalazło to między innymi wyraz, 
w nagrodzeniu Powiatu Ciechanowskiego, przez 
Głównego Geodetę Kraju statuetką „Wyróżnio-
nego za wkład w rozwój Infrastruktury Informa-
cji Przestrzennej”, przyznaną jedynie 13-tu na 
380 istniejących w naszym kraju powiatów. 

Ewa Smyk

„Bez hipoteki i katastru nie ma na wsi prawa, 
więc nie ma tam i Państwa”
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Szkoła jest miejscem, w którym młody 
człowiek odkrywa siebie, kształtuje 
umiejętności, realizuje małe i duże 
marzenia. Obok tego buduje swo-

ją pewność siebie i kształtuje kompetencje 
interpersonalne, odkrywa swoje znaczenie  
w społeczności. Działania zmieniające szkol-
ną rzeczywistość, to budzenie pasji poprzez 
wsparcie ucznia w samorealizacji. Od lat Ze-
spół Szkół Technicznych w Ciechanowie szu-
ka innowacyjnych rozwiązań, by kształcenie 
było praktyczne i obfite w nowe doświadcze-
nia. Szkołę wyróżnia fakt, że oprócz wielu 
fundamentalnych działań tworzy wspólnotę 
uczniów i nauczycieli, doskonale rozumie-
jących i wspierających się w realizacji wielu 
przedsięwzięć.

W Zespole Szkół Technicznych w Cie-
chanowie podejmowane są działania, które 
z jednej strony mają po-
prawić efektywność pracy 
z uczniem, z drugiej zaś 
pozwolić na realizację ich 
marzeń i pasji. Pasji, które 
powodują, że codzienność 
staje się wyjątkowa… Pasji, 
która zaraża innych chęcią 
poznawania… Pasji, która 
prowokuje do działania… 
Pasji, która generuje zmia-
ny… Pasji, która jest roz-
siewana nie tylko przez na-
uczycieli, ale również przez uczniów…

W ramach wspólnych działań, które 
mają na celu rozwijanie własnych umiejętno-
ści, efektywnego współdziałania w zespole  
i skutecznego komunikowania się ucznio-
wie i nauczyciele od lat razem przygotowują 
atrakcyjne zajęcia dla uczniów gimnazjów  
i szkół podstawowych. Uczniowie ościennych 
gimnazjów i szkół podstawowych goszcząc 

w murach Zespołu Szkół Technicznych mo-
gli zobaczyć, na czym opiera się kształcenie  
w poszczególnych zawodach oraz posłu-
chać bogatych doświadczeń swoich star-
szych kolegów. Prowadzenie warsztatów 
zawodowych przez uczniów i nauczycieli, 
to prócz dzielenia się praktyczną wiedzą 
nowe doświadczenie, które pozwala budo-
wać pewności siebie, rozwijać kreatywność 

i umiejętności pracy w zespole, a także do-
skonalić kompetencje związane z wybranym 
zawodem.

Zespół Szkół Technicznych dołączył do 
grona Innowatorów Branżowej Przedsiębior-
czości. 

Od niedawna nasi uczniowie mogą ko-
rzystać z innowacyjnego narzędzia do nauki 
– Branżowych Symulacji Biznesowych. 

Dzięki platformie edukacyjnej uczniowie 
mają możliwość podejmowania realistycz-
nych decyzji biznesowych podczas zarządza-
nia wirtualną firmą, w praktyczny sposób 
analizują i wyciągają wnioski ze swoich de-
cyzji odnośnie prowadzenia firmy związa-
nej z ich zawodem. Pozyskiwanie klientów  
i partnerów biznesowych, ustalanie cen, za-
kup urządzeń i materiałów, a nawet zatrud-
nianie pracowników to zadania, z którymi 
mierzą się nasi uczniowie. Obok zabawy uczą 
się pracy w zespole i zdrowej rywalizacji na 
rynku. Współzawodnicząc ze swoimi kolega-
mi, widzą jak konkurencja wpływa na pro-

wadzenie własnej firmy. Wirtualny biznes 
rozwija realne kompetencje, dając młodzieży 
możliwość wcielenia się w rolę przedsiębior-

ców prowadzących firmę produkcyjną lub 
usługową. Atrakcyjna forma wizualna gry 
oraz wykorzystanie mechanizmów rywali-
zacji angażują uczniów w rozgrywkę toczącą 
się w doskonale odwzorowanych warunkach 
rynkowych. Branżowe Symulacje Bizneso-
we, stanowią dla naszej młodzieży pierwszy 
krok w kierunku własnej działalności gospo-
darczej, co rozwija ich pasje, podnosi jakość 
kształcenia w naszej szkole i stanowi innowa-
cyjne rozwiązań edukacyjne.

Z myślą o uczniu, o jego rozwoju i jak 
najlepszym przygotowaniu do radzenia sobie  
w przyszłości w naszej szkoła odbywają się 
tzw. zajęcia terenowe w formie wycieczek 
do zaprzyjaźnionych firm. Z kolei w labora-
toriach, które stanowią naszą stałą bazę dy-
daktyczną uczniowie pracują nad ważnymi 
projektami. Zespół Szkół Technicznych to 
szkoła, która daje możliwości, a także pozwa-
la uczniom na poszukiwanie i rozwijanie swo-
ich zainteresowań, swoich pasji… Prowokuje-
my do marzeń i uczymy wdrażać je w życie… 

Zespół Szkół Technicznych 
im. Stanisława Płoskiego

Obudzić pasję
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7 maja br. nastąpiło uroczyste podpisa-
nie umów o dofinansowanie projektów 
realizowanych przez dwie placówki 
oświatowe powiatu ciechanowskiego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

W Zespole Szkól Nr 1 im. gen. J. Bema będzie 
realizowany projekt „BEM” w Ciechanowie szko-
łą przyszłości”. Jego realizacja rozpocznie się od  
1 września 2019 r. a zakończy 31 sierpnia 
2022 r. Wartość ogółem wynosi 1 949 662,80 
zł, w tym dofinansowanie 1 743 897,80 zł, 
wkład z UE 1 559 730,24 zł. Wsparciem ob-

jętych zostanie 350 uczniów i 10 nauczycieli. 
W ramach projektu planuje się do realizacji 
szkolenia dla nauczycieli, doposażenie pra-
cowni (ok. 300 tys. zł), innowacyjne projek-
ty edukacyjne, zajęcia dodatkowe oraz staże  
i kursy specjalistyczne dla uczniów. Nowy kie-
runek kształcenia: „technik przemysłu mody”  
z elementami kosmetologii (wizaż i stylizacja 
paznokci) dla 15 uczniów realizowany będzie 
we współpracy z przedsiębiorcą prowadzącym 
zakład krawiecki. W ramach projektu będą sfi-
nansowane: zajęcia praktyczne u pracodawcy), 
stworzenie w szkole pracowni modelowania  

i projektowania odzieży, kurs wizażu i kurs 
stylizacji paznokci, pomoce dydaktyczne, ma-
teriały niezbędne do wykorzystania przez 
uczniów, pozaszkolne kursy specjalistyczne, 
studia podyplomowe zawodowe dla jednego 
nauczyciela. 

Z kolei w Zespole Szkól Nr 2 im. A. Mickie-
wicza realizowany będzie projekt „Kształcenie 
zawodowe kluczem do sukcesu”. Wsparciem 
objętych zostanie 144 uczniów i 7 nauczycie-
li. Celem głównym projektu będzie rozwijanie 
kompetencji kluczowych oraz umiejętności 
uniwersalnych niezbędnych na rynku pra-
cy i podniesienie kwalifikacji zawodowych 
uczniów i nauczycieli zawodu, zdobycie do-
świadczenia oraz wzmocnienie umiejętności 
praktycznych i kompetencji poprzez zajęcia 
wyrównawcze, specjalistyczne kursy zawodo-
we, doradztwo zawodowe, studia podyplomo-
we dla nauczycieli, staże zawodowe, doposa-
żenie bazy dydaktycznej. Projekt rozpoczął się  
1 czerwca br. a zakończy 30 września 2021 r.  
Wartość ogółem wynosi 999 815,10 zł,  
w tym dofinansowanie 899 833,02 zł, wkład  
z UE 799 852,08 zł.

Łączna wartość projektów wynosi blisko  
3 mln zł, dofinansowanie ogółem ponad 2,6 
mln zł, w tym dofinansowanie unijne ok. 2,4 
mln. 

A.B.

27 marca br. w auli Politechniki War-
szawskiej odbył się Mazowiecki Kongres 
Zawodowy poświęcony problemom doty-
czącym kształcenia zawodowego. W trak-
cie kongresu odbyło się podpisanie umów  
i porozumień o współpracy pracodawców 
ze szkołami. Jedna z nich to umowa patro-
nacka pomiędzy Zespołem Szkół Nr 3 im. 
Stanisława Staszica w Ciechanowie i war-
szawską firmą Astor sp. z o.o., dotycząca 
rozwoju kierunku pt. Technik mechatro-
nik. Porozumienie otwiera możliwości cie-
kawych praktyk zawodowych, przewidu-
je organizację specjalistycznych kursów  
i szkoleń dla młodzieży oraz doposażanie 
pracowni szkolnych. 

A.B.

12 – osobowa grupa uczniów z Krasinia-
ka wraz z germanistkami Haliną Borkowską 
i Anną Chachułą spędziła tydzień (31.03-
05.04.2019) w leżącym 1200 km od Ciecha-
nowa miasteczku Viernheim (Hesja). W tym 
roku po raz czwarty udało się zorganizo-
wać to przedsięwzięcie. Ze strony niemiec-
kiej szkoły nad projektem czuwali: Esther 
Ibáñez González oraz Michael Quirmbach. 
Podczas pobytu w Niemczech polscy ucznio-
wie mieszkali u niemieckich rodzin, gdzie 
mogli szkolić swoje umiejętności językowe 
oraz poznać kulturę i obyczaje niemieckie. 
Brali udział w lekcjach w niemieckiej szko-
le, realizowali projekt: „Die Metropolregion 
Rhein-Main-Necker” i zwiedzali miasta: He-
idelberg, Frankfurt nad Menem, Mannheim. 
Gospodarz poszerzyli tegoroczny program 
wizyty o wycieczkę do przepięknie położonej 
w dolinie rzeki Ren, Spiry (Speyer) – miasta 

leżącego w kraju związkowym Nadrenia-Pa-
latynat. Uczniowie zwiedzili w tym mieście 
Muzeum Techniki (Technik-Museum Spey-
er), któro posiada ponad 2000 eksponatów, 
pokazywanych na powierzchni 150 000 m², 
zarówno pod dachem jak i prezentowanych 
na wolnym powietrzu. W placówce prezen-
towane są samoloty i śmigłowce, stare samo-
chody, sprzęt pożarniczy, łodzie i motocykle, 
silniki oraz pojazdy szynowe. Uczestnicy wy-
miany nie mogą doczekać się rewizyty gości 
z Alexander-von-Humboldt-Schule, która 
odbędzie się w dniach 19.-25.05.2019. Reali-
zacja projektu wymiany było możliwa głów-
nie dzięki finansowemu wsparciu rodziców 
uczniów oraz Polsko-Niemieckiej Współpra-
cy Młodzieży- instytucji, która od czasu po-
wołania przez rządy Polski i Niemiec w 1991 
roku wsparła finansowo projekty z udziałem 
ponad 2,7 miliona młodych ludzi.

Rozwój zawodowy

Miliony na oświatę

Wymiana z „Krasiniaka”
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Uroczyste obchody 100-lecia 
ustanowienia Święta Kon-
stytucji 3 maja odbyły się 
w wielu miejscach Powiatu 
Ciechanowskiego.

Blisko 1,2 mln zł dofinansowania na drogi dojazdowe do gruntów 
rolnych, trafi do samorządów z Powiatu Ciechanowskiego

W Dniu Św. Floriana (4 maja), razem z Wicestarostą Stanisławem Kęsi-

kiem i Radnymi Powiatowymi: Ireną Gawarecką, Wiesławem Balcerza-

kiem oraz Wójtem Gminy Gołymin Piotrem Budkiem świętowaliśmy 

Dzień Strażaka w Ochotniczej Straży Pożarnej w Watkowie.

W imieniu Starosty, Zarządu oraz 
Radnych Powiatu Ciechanowskie-
go z okazji Jubileuszu 100-lecia 
TPD zostały przekazane serdeczne 
gratulacje za zaangażowanie  
i osiągnięcia w działaniach na 
rzecz wielu pokoleń dzieci i mło-
dzieży naszego regionu.

Dzień Dziecka zor-
ganizowany przez 

Stowarzyszenie 
Rodzin Katolickich 

odbył się, jak co 
roku w ogrodach 
parafii św. Piotra 

Apostoła  
w Ciechanowie Jubileusz 90-lecia 

OSP Malużyn
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Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą or-
ganizacją humanitarną w naszym kraju. 
W tym roku obchodził Jubileusz 100-lecia 
działalności. Podstawową misją PCK jest 
zapobieganie i łagodzenie cierpienia 
ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godno-
ści, bez jakiejkolwiek dyskryminacji doty-
czącej narodowości, rasy, płci, przekonań 
religijnych lub politycznych.

Cykl spotkań pn. Każdy kilogram na wagę zdrowia zainicjowanych przez 
Panią Starostę Joannę Potocką – Rak spotkał się z dużym zainteresowa-
niem Pań z powiatu. Tematy dotyczące dbania o własne zdrowie poprzez 
utrzymywanie właściwej diety, odpowiedniej aktywności ruchowej oraz 
stosowanie zabiegów treningowych zawsze są aktualne.

Dzięki decyzji Zarządu Powiatu 
i wsparciu Fundacji Lotto 
będzie możliwa realizacja 
projektu dotycząca renowacji 
odnalezionego po 80 latach 
pierwszego sztandaru I LO 
im. Zygmunta Krasińskiego 
(o sztandarze szerzej na łamach 
kwartalnika Bramy Powiatu już 
w lipcu).

Przegląd Kultury i Tradycji 
– „Poznajemy Świat” jest cy-
kliczną imprezą organizowaną 
przez Dom Pomocy Społecznej 
przy ul. Kruczej. Pensjonariu-
sze w tym roku przedstawili 
zaproszonym gościom szeroko 
pojmowaną kulturę naszych 
południowych sąsiadów – 
Czech.

Konkurs Pisanki historią malowane nie 
wyłonił jednego zwycięzcy. Dzieci i młodzież 
z powiatu ciechanowskiego ujawniła nato-
miast ogromny talent plastyczny doceniony 
również przez Pana Marka Zalewskiego. 

 Podczas III Przeglądu Kultury 
Gmin Powiatu Ciechanowskiego pod Honorowym Patronatem 

Starosty Ciechanowskiego, który odbył się tym razem w Grudusku 
został zaprezentowany dorobek kulturalny gmin. Były również wy-

stępy artystyczne, wystawy stoisk, atrakcje dla dzieci. Panie z Kół  
Gospodyń Wiejskich przygotowało stoisko z kuchnią regionalną.

Dzięki finansowemu wsparciu Sa-
morządu Województwa Mazowiec-
kiego oraz zaangażowaniu ks.kan. 
Jarosława Arbata i Dyrektora 
Muzeum Romantyzmu Pana Ro-
mana Kochanowicza była możliwa 
realizacja projektu związanego  
z renowacją krypt Rodu Krasiń-
skich, budowa pomnika nagrob-
nego Zygmunta Krasińskiego oraz 
rekonstrukcja nagrobków na cmen-
tarzu parafialnym w Opinogórze.
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Wydarzyło się

Z dniem 1 maja br. stanowisko Skarbnika  
Powiatu objęła Pani mgr Hanna Dworecka.

Powiat ciechanowski wspierał organizację XXVI 
Mistrzostw Polski w Lekkiej Atletyce - Sprawni 
Razem.

Zarząd Powiatu otrzymał jednogłośnie wotum 
zaufania i absolutorium za ubiegły rok. 

W tym roku uczestnicy barwnego
korowodu kroczącego ulicami miasta 
mogli wcielić się w postaci z bajek 
Disneya.

Jednym z beneficjentów wsparcia finansowe-
go na realizację zadań publicznych w powiecie 
ciechanowskim w roku 2019 jest Klub Sportowy 
Jurand. Wspieramy działalność, która zachęca 
dzieci i młodzież do aktywności fizycznej.

Uczestniczyliśmy w uroczystościach w Lesie Ości-
słowskim, który pamięta wydarzenia z 1940r. 
Las, który jest cmentarzem dla setek pomordo-
wanych, mieszkańców powiatu ciechanowskie-
go. Las, o którym się mówi Mały Katyń.

Wspieramy pasje, które łączą ludzi.  
Miłość do motocykli i dobrej muzyki rockowej również.

Warto było przyjść na ucztę muzyczną - 
21 Festiwal Spring Blues Night.

Na stanowisko 
Powiatowego In-
spektora Nadzoru 
Budowlanego 
została powołana 
Pani mgr inż. 
Irena Gutowska.

Powiatowy Dzień  
Strażaka był świętem zarówno dla strażaków 
zawodowych jak i tych działających w Ochotniczych  
Strażach Pożarnych.
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Społeczeństwo

23 maja br. odbyło się pierwsze z cy-
klu wydarzeń pn. „Integracja nie uzależnia”. 
Zorganizowane ono było przy wsparciu 
finansowym Mazowieckiego Centrum Poli-
tyki Społecznej, skierowane do osób niepeł-
nosprawnych z terenu powiatu ciechanow-
skiego. Założeniem i celem powiatowego 
festynu informacyjno - integracyjnego są 
działania aktywnej integracji na rzecz pro-
pagowania profilaktyki i rozwiązywania 

problemów alkoholowych osób z niepeł-
nosprawnością. Pokazanie, że  aktywna in-
tegracja tej grupy społecznej nie uzależnia,  
a wpływa na  likwidację barier społecznych.

Prawie 14% ogółu mieszkańców 
powiatu ciechanowskiego to osoby nie-
pełnosprawne. Bariery w każdej sferze 
życia tej grupy osób stanowią czynnik 
wycofania ich z życia społecznego i mają 
bezpośredni wpływ na pojawienie się 
ryzyka uzależnienia od alkoholu.

 Działania aktywnej integracji na rzecz 
profilaktyki i rozwiązywania  problemów al-
koholowych poprzez ich zintensyfikowaną 
integrację społeczną będą miały pozytywny 
wpływ na eliminowanie tego problemu. Po-
wiatowy Festyn informacyjno-integracyjny 
dla osób niepełnosprawnych wpisuje się  
w komponent ważnych działań powiatowych, 
pokazujących, że integracja osób niepełno-

Integracja nie uzależnia

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 
informuje, że od 29 marca 2019 roku reali-
zowana jest kolejna edycja programu poli-
tyki zdrowotnej pn. „Edukacja przyszłych 
rodziców w Szkole Rodzenia”. Realizatorem 
Programu, wybranym w drodze konkursu 
ofert, jest Specjalistyczny Szpital Wojewódzki  
w Ciechanowie. 

Program skierowany jest do kobiet cię-
żarnych od 26 tygodnia ciąży (w szczególności 
do kobiet będących po raz pierwszy w ciąży) 
zamieszkałych na terenie powiatu ciechanow-

skiego oraz ich współmałżonków, partnerów.
Celem Programu jest zwiększenie wiedzy 

przyszłych rodziców z zakresu ciąży, porodu 
i połogu, a także opieki nad noworodkiem  
i niemowlęciem. W ramach Programu pro-
wadzone są zajęcia edukacyjne (teoretyczne  
i praktyczne). Jeden cykl obejmuje osiem spo-
tkań dwugodzinnych. Zajęcia odbywają się  
w Ciechanowskim Centrum Rehabilitacji  
w Ciechanowie, przy ul. Okrzei 8 we wtorki, 
środy lub czwartki w godzinach 1700 - 1900. 

Uczestnictwo w Programie jest bezpłat-

ne. Warunkiem udziału w programie jest 
przedstawienie zaświadczenia od lekarza 
prowadzącego ciążę o braku przeciwwska-
zań do udziału w ćwiczeniach prowadzonych  
w ramach Szkoły Rodzenia (zaświadczenie 
powinno być wydane nie wcześniej niż 30 dni 
przed rozpoczęciem zajęć). 

Szczegółowe informacje dotyczące moż-
liwości udział w zajęciach w ramach progra-
mu polityki zdrowotnej „Edukacja przyszłych 
rodziców w Szkole Rodzenia” można uzy-
skać pod numerem telefonu 23 673 05 70,  
23 673 03 81, 795 576 984 i 501 730 935  
w godzinach 1000 – 1800.

Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia

sprawnych ma pozytywny wpływ na propa-
gowanie profilaktyki i rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych, a jednocześnie nie 
uzależnia i pokazuje ich zdrowy styl życia.

PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
w Ciechanowie, w imieniu Powiatu 
Ciechanowskiego we współpracy  
z Mazowieckim Centrum Polityki 

Społecznej w Warszawie, dnia 2 czerwca 2019 
r. na terenie Restauracji Luka Lu Food&Fun  
w Ciechanowie zorganizowało Profilaktyczny 
piknik rodzinny „zaFAScynowani trzeźwo-
ścią”, który był skierowany do dzieci przeby-
wających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy 
zastępczej oraz dzieci z rodzin zagrożonych 
skutkami alkoholizmu z terenu powiatu cie-
chanowskiego. 

Założeniem i celem pikniku było zachęce-
nie do wspólnej zabawy oraz spędzenie czasu 
wolnego w przyjemnej atmosferze, zwięk-
szenie świadomości destrukcyjnego wpływu 
uzależnień na codzienne życie a także promo-

wanie zabawy bez alkoholu oraz trzeźwość 
wśród rodzin. 

Chcieliśmy, aby w tym dniu wszystkie 
dzieci, bez względu na status materialny ich 
rodziny, mogły bezpłatnie skorzystać z przy-
gotowanych dla nich atrakcji i niespodzianek, 
tym bardziej że był to czas ich święta – Dzień 
Dziecka oraz Dzień Rodzicielstwa Zastępcze-
go – mówi dyrektor PCPR Anna Karaś. Zespół 
Pani Anety Betlewicz i firmy HopaHop przez 
cały czas trwania pikniku zabawiał najmłod-
szych poprzez gry i zabawy, malowanie buziek, 
watę cukrową, zwierzątka z balonów, bańki 
mydlane oraz przesympatyczne wielkie ma-
skotki. Dzięki życzliwości i serdeczności ludzi 
o wielkich sercach m.in. Norco Spectra, Metal-
tech, Carrefour, Elbit, Zakład Optyczny Andrzej 
Bayer, Jawar, Intur, Sawa, Sigma, Koptrans, Rol-

bud, Santander, Panorama oraz prywatnego 
przedsiębiorcy Pana Mirosława Miączyńskie-
go, dzieci otrzymały paczki ze słodyczami. 

Całość imprezy profilaktycznej dopełniły 
stoiska: służb prewencyjnych: straży pożar-
nej i policji, I Liceum Ogólnokształcące PUL 
w Ciechanowie, Powiatowej Stacji Sanitarno 
– Epidemiologicznej, Specjalistycznej Porad-
ni Psychologiczno – Pedagogicznej „Tęczowa 
Kraina” oraz Mazowieckiego Centrum Polityki 
Społecznej w Warszawie.

PCPR

Nauka poprzez zabawę
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Wolne chwile, weekendy, urlopy – większość 
ludzi spędza odpoczywając nad wodą, 
chodząc po górach, grillując, wędkując, 
a Pan bierze aparat i pędzi gdzieś w leśne 
ostępy, nadrzeczne bagniska, marznie, poci 
się, wystawiony na ataki komarów i czeka 
cierpliwie, aż wejdzie Panu przed obiektyw 
jakiś bielik, bóbr, czy łoś. Skąd takie, a nie 
inne zainteresowanie? 

Moje zainteresowanie fotografią nie zro-
dziło się kilka lat temu gdy na poważnie 
zająłem się fotografią przyrodniczą. Swo-
je pierwsze kroki w tej dziedzinie stawia-
łem już w latach młodzieńczych, bawiąc 
się fotografią analogową w domowym 
zaciszu, uczęszczając też na kółko dzia-
łające wtedy przy Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej w Ciechanowie. W później-
szych latach z racji moich zainteresowań 
muzycznych fotografia towarzyszyła 
mi w dokumentowaniu koncertów mu-
zycznych, których bylem organizatorem.  
Z czasem moje fotograficzne upodoba-
nia poszerzały się i zainteresowałem się 
przyrodą, która wciągnęła mnie po dziś.
 
Czy mógłby Pan przybliżyć czytelnikom 
najcenniejszą „zdobycz” sfotografowaną na 
terenie Powiatu Ciechanowskiego? 

Najcenniejszą sfotografowaną zdobyczą 
z naszego terenu jest Ostrygojad - gatu-
nek średniego ptaka brodzącego. Tego 
osobnika na naszym terenie to pewnie 
mi pierwszemu udało się zobaczyć i sfo-
tografować, gdyż jest to ptak wędrowny 
i nielicznie lęgowy w Polsce. Można go 
spotkać gównie nad Morzem Bałtyckim, 
Wiśle, Odrze czy Warcie. Los chciał, że 
znalazłem się w odpowiednim miejscu 
i czasie gdy miał swój postój w środku 
miasta blisko mojego miejsca zamieszka-
nia. Całe szczęście, że miałem wtedy przy 
sobie aparat, dzięki któremu mogłem 
udokumentować te piękne spotkanie.

Wiem, że zawodowo uczy Pan w szkole infor-
matyki i pracuje w bibliotece, więc może ta 
fotograficzna pasja i łażenie po kniejach, to 
sposób na odreagowanie tych pięciu dni spę-

dzonych z rozhałasowaną szkolną dziatwą? 

Coś w tym na pewno też jest. Wyjście  
w teren to wspaniały sposób na oderwa-
nie się od świata rzeczywistego, zgieł-
ku, ciągłego biegu… Wtedy najlepiej się 
wyciszam, odprężam i relaksuje. Cisza, 
spokój, świeże powietrze najlepszym 
sposobem na zregenerowanie się po ca-
łotygodniowej gonitwie w pracy.

 A jak na Pańską pasję reaguje rodzina,  
a szczególnie żona? Nie woła w sobotni 
ranek: znowu gdzieś Cię niesie, a lepiej byś 
dywany wytrzepał?

Moja żona jest bardzo tolerancyjna, nie 
ogranicza mnie, wręcz wspiera. Zwłasz-
cza jak dopadnie mnie mały leń, to często 
wpływa mi na ambicje. Bywały takie lata, 
że czasem razem z córką uczestniczyły 
też w moich jakiś niedalekich a czasem 
i większych wyprawach. Teraz rzadko 
ze mną jeżdżą, ale nie zakazują, czy też 
wpływają emocjonalnie żebym rezygno-
wał z tych moich wypraw czy też pasji..

Wróćmy jeszcze do źródeł pańskich fotogra-
ficznych zainteresowań. Pamięta Pan swój 
pierwszy aparat? 

Pierwszy aparat, na który było nas stać 
to była jakaś wersja Smieny, nie pamię-

tam dokładnie, jaka już teraz. Był to 
aparat, którego używało się do doku-
mentowania głównie rodzinnych imprez, 
wypadów itp.. 

A pierwszego zwierzaka, którego Pan bez-
krwawo „ustrzelił”?

Pierwsze moje fotografie związane  
z przyrodą to chyba jak każdy próbowa-
łem swoich sił w otaczającym mnie tere-
nie, w pobliżu domu, w parku, czy też na 
balkonie, były to za pewne wróble, kaw-
ki, kosy, szpaki, sikorki czy też dzwońce. 

Do robienia takich świetnych zdjęć trzeba 
mieć anielską cierpliwość. Jaka jest Pańska 
recepta na to, by przez wiele godzin czekać 
na dobre ujęcie?

Do robienia zdjęć to przede wszystkim 
należy umieć posługiwać się aparatem 
i wykorzystywać wszystkie jego możli-
wości. To nie choroba, nie ma recepty, 
wytrwałość i jeszcze raz wytrwałość  
a sukces myślę, że jest bliżej niż nam się 
wydaje a czasem wystarczy zbieg oko-
liczności i zdarzeń i to nie trwa wtedy 
wiele godzin i mamy dobre ujęcie. 

W dzisiejszym świecie, w którym wszystko 

Mieszkańcy z pasją

Grzegorz Hoffman, 48 lat, od urodzenia mieszka w Ciechanowie. Nauczyciel i bibliotekarz w Szkole Podstawowej nr 6  
im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie. Pasjonuje się obserwacją i fotografowaniem dzikiej przyrody. Jego zdjęcia wyróżnione 

zostały między innymi przez National Geographic Polska jak również przez pismo „Foto-Kurier”.

Wspomnienia, które pozostaną 
w mojej pamięci na zawsze
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Mieszkańcy z pasją

odbywa się w ogromnym tempie, taka cier-
pliwość to chyba rzadka cecha?

Nie wiem czy rzadka, ale w tej fotografii 
przyrodniczej to ciężko bez niej uchwy-
cić zwierzęta w ich naturalnym środowi-
sku.

Wiem, że jest Pan laureatem wielu nagród, 
a Pańskie zdjęcia publikowały prestiżowe 
tytuły, proszę wymień największe swoje 
osiągnięcia.

To nie nagrody, to wyróżnienia. Mam 
swoje konto na stronie National Geo-
graphic oraz ogólnopolskim piśmie 
użytkowników sprzętu foto i video „Fo-
to-Kurier”. Tam mogę prezentować swoje 
zdjęcia zrobione w terenie. Oni to syste-
matycznie przeglądają i jak coś im się 
podoba, zachwyca, to dają wyróżnienia, 
czasem też zostawiają jakieś komenta-
rze. Mam sześć wyróżnionych fotografii 
przez National Geographic Polska oraz 
osiem zdjęć wyróżnionych przez ogól-
nopolskie pismo użytkowników sprzętu 
foto i video „Foto-Kurier”. Ostatnie otrzy-
małem od „Foto-Kuriera” w maju tego 
roku za zdjęcie Kuropatwy.

Co daje większą satysfakcję fotografikowi: 
dobre zdjęcie, czy nagroda za nie?

Największą satysfakcję daje obcowanie 
z dziką przyrodą i podglądanie jej, tego 
co wypatrzę, podejrzę nikt mi nie od-
bierze, to moje „trofea”, moje przygody  
i wspomnienia, które pozostaną w mojej 
pamięci na zawsze.

Cóż poradziłby Pan początkującym fotogra-
fom przyrody?

Fotografia przyrodnicza wymaga cierpli-
wości i sporych umiejętności, jednak za 

wszelkie trudy i znoje potrafi odpłacić 
nie tylko pięknymi zdjęciami, ale też nie-
zapomnianymi wspomnieniami. Jedna  
z pierwszych rad, które powinien usły-
szeć każdy początkujący fotograf to, fo-
tografuj, fotografuj i jeszcze raz fotogra-
fuj. Zawsze też staraj się mieć przy sobie 
aparat, bo nigdy nie wiadomo gdzie  
i kiedy trafisz na świetny temat do foto-
grafowania. Stawiać sobie cele do zreali-
zowania, poprzeczki do przeskoczenia. 

Najważniejsze też to zbieranie doświad-
czeń w kwestii zbliżania się do dzikich 
stworzeń bo najtrudniejszym jednak za-
daniem będzie znalezienie łatwo dostęp-
nego tematu zdjęć. Nie mniej ważnym 
elementem, jest też oglądanie dobrych 
ujęć wybitnych osób w tym gatunku foto-
grafii aby wyrobić w sobie smak i gust by 
stworzyć później atrakcyjną fotografię. 

Internet zalewają kompilacje różnorodnych 
wpadek – tak zwanych „bloopersów”. Z pew-
nością podczas tylu „polowań” przydarzyła 
się Panu historia która wywołuje uśmiech na 
ustach, proszę jakąś opowiedzieć.

Uśmiech na moich ustach wywołują pro-
ste błędy, które czasem zdarza mi się po-
pełniać w przypływie emocji i podeks-
cytowania gdy nagle i niespodziewanie 
napotkam ciekawy obiekt do sfotografo-
wania.

Za chwilę wakacje, jakie ma Pan wakacyjne 
plany: Bieszczady, Biebrza, a może Puszcza 
Białowieska?

Nie mam planów, po prostu jak mam 
ochotę i czas wybrać się w teren to wyty-
czam sobie cel i go realizuje, nie zawsze 
z pożądanym skutkiem, gdyż przyroda 
rządzi się swoimi prawami i uczy pokory.

Proszę opowiedzieć trochę o sobie, wiemy że 
Pańskie główne hobby to fotografia, a coś 
jeszcze?

Fotografia przyrodnicza pochłania mnó-
stwo czasu, którego i tak za wiele nie je-
stem w stanie poświęcić ze względu na 
obowiązki zawodowe i prywatne, a doba 
niestety nie jest z gumy. Taka rzeczywi-
stość niestety... 

Krzysztof Szyperski
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Stefan Chojnowski – nestor mazowieckich pisarzy ludowych, rolnik, wieloletni działacz wiejski. Urodził się 
24.04.1926 r. w Soboklęszczu koło Gąsocina. Działał społecznie, był sołtysem i radnym. Autor wierszy, opowiadań, 
tekstów autobiograficznych i publicystycznych.

Czas na kulturę

Nieco na uboczu Soboklęsz-
cza, w zaciszu wysokich 
traw i krzewów, stoi dom 
z białej cegły. Idziemy wy-

razistą ścieżką, a w drzwiach Stefan 
w odświętnym garniturze - wita. Jest 
radosny, że p. Starosta znalazła Go  
i odwiedza. Zaprasza do swojej „biblio-
tecznej świątyni”, bo tu inaczej płynie 
czas, inaczej się myśli i pisze. Gospo-
darz ostrożnie przechodzi od krzesła 
i opowiada o pamiątkach, nagrodach, 
zdjęciach i chłopskim uniżeniu wobec 
Panienki, strojnej w sztuczne kwia-
ty. Nie słyszy, a raczej nie chce, pytań  
o zdrowiu i jak to będzie kiedy przyj-
dzie się położyć z niemocy. Jesteśmy  
w 93 rocznicę urodzin. Stefan opowia-
da o swoim rzecznikowaniu w spra-
wach chłopskich, rolniczych, licznych 
artykułach do gazet regionalnych  
i ogólnopolskich, szczególnie ”Groma-
dy” i wierszach, które jak marzenia  
i zapasy sił ostatnich trzyma pod ser-
cem. Jest taki, jakiego poznałem przed 
40 laty w Ciechanowskim WDK-u. 
Poeta poważnych słów wypowiada-
nych wolno z należną czcią. Dedykuje 
nam swoją książkę wydaną w Lublinie  
w 2012 r. pt. ”Ostatnie promienie słoń-
ca”. Kiedy opuszczamy dom Stefana 
Chojnowskiego jest jakoś pochmur-
nie i że trzeba poszerzyć tę wyraźną 

ścieżkę, kosztem suchych, wysokich 
traw i krzewów zasłaniających dom, 
nieco na uboczu - dom poety…

Stanisław Kęsik

Byliśmy u Stefana Pożegnanie pola
Wyszedł zgarbiony
jak spróchniała wierzba
z głową białej chryzantemy
chory rolnik emeryt
na ostatni obchód swych pól
W ręce kij – podpora lat
w drugiej paciorki różańca
za nim wlecze się wierny pies
 Pozdrowił Ukrzyżowanego
umęczonego w kamiennym cokole
któremu dokucza ból cierniowej korony

Jak w procesji 
szedł wolno miedzą 
pośród łanów zbóż
i kłoniły się kłosy pszenic ku niemu
szumem mówiły Zdrowaśki
jakby ludzie w kościele
Wspomniał jak ongiś z brzaskiem
orał w konia pole
aż słońce się dziwiło
iż wstał wcześniej od niego
Przez lata przeglądał się w kroplach rosy
słuchał sygnaturki skowronka
aż przyszedł kres znojnej pracy

Czas pożegnać już pole
czas przenieść się w ogrody duchów
czas przejść do wieczności gdzie czeka żona
odpoczywając po znojnej pracy

Pokropił go deszcz
zalśniła piękna tęcza
słońce ułożyło się do snu
za kręgiem zadumanych drzew i lasów

Nadchodzi kres dnia – kres długiego życia

Zamyślił się z troską w sercu – 
nie ma komu oddać ziemi
powierzy więc umiłowaną ojcowiznę Bogu
a ten znajdzie następcę

Widzi jak Matka Boska
wychodzi mu na spotkanie z orszakiem aniołów
i prowadzi do Syna
co błogosławi rolnikom
siedząc na tronie ze złotych snopów żyta



Gazeta Urzędowa • 19

Oferta Kulturalna

zaprasza dzieci na zajęcia wakacyjne
w Wypożyczalni Głównej przy ul. Warszawskiej 34 w lipcu i sierpniu:

WAKACYJNE WARSZTATY PLASTYCZNO - RUCHOWE
 1 - 2 lipca oraz 4 -12 lipca (poniedziałek – piątek), 

godz. 10.00 – 12.30
Zumba 
godz. 10.00 – 11.00 – dzieci w wieku 7 – 12 lat
godz. 11.00 – 12.00 – dzieci w wieku 4 – 6 lat
Zajęcia prowadzi licencjonowany instruktor Zumba Fitness, zumba 
Kids i Zumba Kids Jr. – Anna Szczepankowska. 
Plastyka 
godz. 10.00 – 11.00 – dzieci w wieku 4 – 7 lat
godz. 11.00 – 12.30 – dzieci w wieku 7 – 11 lat
Zajęcia prowadzą instruktorki plastyki: 
Marzanna Bielawska (1 – 5 lipca) 
oraz Ewa Tomczak (8 – 12 lipca).
Zapisy i informacje: tel. 23 672 42 96, wew. 3. 
Sala prób (II piętro), Pracownia plastyczna, przestrzeń przed PCKiSz, 
wstęp wolny

 2 - 4 lipca (wtorek – czwartek), godz. 18.00 – 19.30
Warsztaty batiku „Letnie pejzaże” dla młodzieży i dorosłych
Zajęcia prowadzi instruktor plastyki - Marzanna Bielawska. Są one 
skierowane do osób powyżej 16 roku życia. Zapisy i informacje: tel. 
694 105 941. Pracownia plastyczna, wstęp – 20 zł

Artystyczna Środa
 3 lipca (środa), godz. 18.00

Wakacyjne warsztaty plastyczno-ruchowe na trawie
Przestrzeń przed PCKiSz, wstęp wolny 

XXVIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne  
KUPALNOCKA 2019

 3 – 7 lipca (środa-niedziela)
Czwartek, 4 lipca - godz. 19.00-Spotkanie integracyjne zespołów 
artystycznych w PCKiSz, biorących udział w KUPALNOCCE 2019: ze-
społy ludowe ze Słowacji, Macedonii, Ludowy Zespół Artystyczny 
„Ciechanów” i „Mały Ciechanów”

Piątek, 5 lipca - Koncerty w gminach i domach pomocy spo-
łecznej, zwiedzanie miasta i okolic.

Sobota, 6 lipca - godz. 17.00 - Spotkanie przedstawicieli zespołów 
folklorystycznych z władzami powiatu ciechanowskiego i miasta 
Ciechanów w Galerii im. Bolesława Biegasa Powiatowego Centrum 
Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie,
- występy gminnych zespołów ludowych, prezentacje rękodzieła lu-
dowego i kuchnia regionalna z pow. ciechanowskiego na Błoniach 
Zamkowych w Ciechanowie.
-godz. 18.00 - Korowód spod siedziby PCKiSz ulicami miasta: Stra-
żacką, Zieloną Ścieżką, Pl. Kościuszki, Warszawską, Pl. Jana Pawła II, 
Wodną na Błonia Zamkowe w Ciechanowie.
-godz. 19.00 - Koncert Galowy XXVIII Międzynarodowych Spotkań 
Folklorystycznych KUPALNOCKA 2019 na Błoniach Zamkowych  
w Ciechanowie. Wystąpią: Folklorna Skupina „Goral” – Sucha Hora 
(Słowacja), Kud „Misleshevo” – Struga (Macedonia), Ludowy Ze-
spół Artystyczny „Ciechanów” i „Mały Ciechanów” oraz Zespół Pieśni  
i Tańca Romów „Romanca”. Koncert poprowadzi Wojciech Heliński  
z Kudowy Zdroju. Galeria im. Bolesława Biegasa PCKiSz, ulice miasta, 

Błonia Zamkowe, wstęp wolny 
 5 lipca (piątek), godz. 18.00

Wernisaż malarstwa Ewy Pełki. Galeria im. Bolesława Biegasa 
PCKiSz, wstęp wolny

 8 lipca (poniedziałek), godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Filmowy
Projekcja filmu „Tajemnice Joan” (2018), reż. Trevor Nunn. 
Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 12 zł

Artystyczna Środa
 10 lipca (środa), godz. 18.00

Koncert młodzieżowego zespołu „Cranes” z Ciechanowa. Kawiarnia 
Artystyczna, wstęp wolny 

 13 lipca (sobota), godz. 20.00
Letnie Music Dance Party 
Zapisy w Kawiarni Artystycznej (tel. 518 171 876), bilety w sprzedaży 
w Kasie Kina „Łydynia”. Ilość miejsc ograniczona. Kawiarnia Artystycz-
na, wstęp – 25 zł

 15 lipca (poniedziałek), godz. 16.00
Wakacyjne Spotkanie w Klubie Seniora. Kawiarnia Artystyczna

Artystyczna Środa
 17 lipca (środa), godz. 18.00

Projekcja filmu „Świadkowie Putina” (2018), reż. Witalij Manski
Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 12 zł

 22 lipca (poniedziałek), godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Filmowy
Przedpremierowa projekcja filmu „Pavarotti” (2019), reż. Ron Howard
Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 12 zł

Artystyczna Środa
 24 lipca (środa), godz. 18.00

Projekcja filmu „Free Solo: Ekstremalna wspinaczka” (2018), reż. Jim-
my Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi. 
Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 12 zł

 26 lipca (piątek), godz. 19.30
Ciechanowska Letnia Scena Muzyczna
Sezon wakacyjny to również czas, by pochwalić się zespołami, któ-
re działają na co dzień w PCKiSz. Na schodach przed naszą siedzibą 
zabrzmi muzyka na żywo, w wykonaniu jednego z nich – zespołu 
„Grandfathers”. Muzycy zagrają w składzie: Waldemar Szwejkowski 
– lider zespołu, perkusja, Krzysztof Anusiewicz – wokal, gitara, Wie-
sław Szczechowicz – gitara, Andrzej Nawotczyński – gitara, Wiesław 

Koziatek – bas, Daniel Sienkiewicz - harmonijka. Przestrzeń przed 
PCKiSz, wstep wolny

Artystyczna Środa
 31 lipca (środa), godz. 18.00

Wieczór słowno-muzyczny z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego, na podstawie książki „Z Warszawą w sercu” Irmy 
Zembrzuskiej, w wykonaniu aktorów Teatru „Rozmyty Kontrast”  
z PCKiSz. Kawiarnia Artystyczna, wstęp wolny

WYSTAWY:

Galeria im. Bolesława Biegasa
Czynna: wtorek – sobota, godz. 10.00 – 18.00

 31 maja – 2 lipca
Wystawa malarstwa, grafiki oraz instalacji „NaturologiArt” Nadiyi 
Sobolewskiej ze Lwowa.

 5 lipca – 6 sierpnia
Wystawa malarstwa Ewy Pełki. 

Galeria „Na Pięterku” im. Zygmunta Szczepankowskiego
 1 – 31 lipca 

Wystawa prac powstałych w minionym roku szkolnym mło-
dzieży i dorosłych zajęć plastycznych Marzanny Bielawskiej.

Kawiarnia Artystyczna
 22 maja – 22 lipca

Wystawa fotografii Marka F. Zglińskiego.

Oferta Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Z. Kraińskiego w Ciechanowie

 w każdy czwartek, godz.10.00 - „Teatrzanki”  
- cykliczne zabawy z teatrem i literaturą dziecięcą. Czas trwania 
zajęć 45 min. Grupa wiekowa 8-10 lat. Zapisy pod nr tel. 672 41 
64 .Ilość miejsc ograniczona (maks.10), liczy się kolejność 
zgłoszeń.

 w każdą środę, godz. 12.00-14.00 - „Plastyczne środy” 
 -cykliczne zabawy z wykorzystaniem materiałów plastycznych. 

Grupa wiekowa dzieci do -7 lat . 

Od poniedziałku do piątku: Wypożyczalnia Główna  
ul. Warszawska 34, Wypożyczalnia Nr 1 ul. Okrzei 27 a. 
Dostępne gry i materiały plastyczne do indywidualnego wyko-
rzystania przez chętne dzieci w godzinach otwarcia biblioteki 
10.00-17.00. 



Uroki Powiatu


