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Z Kart Historii

Z historii policji

W

związku z obchodzonym jubileuszem stulecia policji
państwowej warto przypomnieć wcześniejsze dzieje
tej formacji. Chociaż policja jako instytucja
w dzisiejszym znaczeniu tego słowa powstała
w Polsce dopiero po rozbiorach, to w różnych
wcześniejszych dokumentach ciechanowskich z pierwszej połowy XIX wieku wymieniani są już funkcjonariusze zwani policjantami, ławnikami policji, sługami albo dozorcami
policyjnymi. Sam wyraz „policja” pochodzi
od greckiego słowa „politea”, oznaczającego
ustrój państwa - miasta. W XVI i XVII wieku
policją nazywano całą wewnętrzną administrację krajową, z wyjątkiem sądownictwa,
wojskowości i skarbowości. Państwo policyjne było jednoznaczne z opiekuńczym,
sprawnie nadzorującym różne dziedziny życia. Pozostałości takiego pojmowania terminu „policja” funkcjonowały jeszcze w okresie
międzywojennym, kiedy działała policja leśna, kolejowa, lekarska, pocztowa, sanitarna,
górnicza i inne, zastąpione dzisiaj przez różne
inspekcje, straże, służby itp.
W XIX wieku ziemie polskie pod zaborem rosyjskim dzieliły się na departamenty,
przemianowane później na województwa,
a w końcu na gubernie. Na czele guberni
stał gubernator. Jako przedstawiciel rządu, sprawował ogólne kierownictwo administracją guberni. Do niego należały też
sprawy policji i bezpieczeństwa – głównie
o charakterze politycznym, nadzór nad samorządem gminnym oraz nad duchowień-

stwem katolickim. Administracja powiatu
spoczywała w rękach wyznaczanego przez
urząd gubernialny naczelnika powiatu,
który stał na czele Zarządu Powiatowego.
Naczelnik miał dwóch pomocników: jednego do spraw administracyjnych, drugiego

Policjanci ciechanowscy, 1934 r., ze zbiorów Bohdana Żukowskiego

właśnie do szeroko rozumianych spraw policyjnych, którymi zawiadował przy wsparciu formacji powiatowej straży ziemskiej.
Zarząd Powiatowy nie miał ściśle określonych kompetencji, należały do niego przede
wszystkim sprawy finansowe. Ukaz z 1861 r.
wprowadzał Rady Powiatowe i Rady Gubernialne, a w większych miastach Rady

Budynek Starostwa; w okr. międzywojennym była tu siedziba Komendy Powiatowej Policji;
ze zbiorów Powiatowej Biblioteki Publicznej
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Miejskie. Rady Powiatowe obradowały
4 razy do roku, w obecności naczelnika powiatu, i miały określone własne kompetencje – wybory członków Rady Gubernialnej,
nadzorowanie wykonania inwestycji w powiecie i uchwalanie dodatków do podatków
rządowych na potrzeby miejscowe.
Na mocy reformy administracji z początku XIX wieku w miastach powołano
urzędy municypalne. Urząd taki składał się

z prezydenta oraz czterech wybieralnych
ławników. Początkowo prezydentów miast
mianował król lub z jego upoważnienia
namiestnik, na wniosek Komisji Rządzącej
Księstwa Warszawskiego. Później ważniejsze stanowiska administracyjne obsadzane
były przez gubernatorów. Urząd Municypalny miał cztery wydziały: policji, skarbowy
i kas miejskich, administracji wewnętrznej
i wojskowy. W 1842 r. na mocy carskiego zarządzenia Urząd Municypalny został przemianowany na magistrat i taka nazwa utrzymała się przez wiele lat. Dawniejszy zakres
obowiązków policjantów również odbiegał
nieco od dzisiejszych – poza pilnowaniem
porządku, pełnili warty nocne dbając o bezpieczeństwo, zwłaszcza przeciwpożarowe.
Śladem rozszerzonych funkcji ówczesnej
policji jest występujący do dzisiaj górnolotny termin „stróż bezpieczeństwa”. Podczas
targów i jarmarków właśnie policjanci czuwali nad prawidłowością wag i miar stosowanych przez handlujących, dozorowali także areszt i rogatki miejskie. Bezpośrednim
zwierzchnikiem policji miejskiej był sekretarz, tytułowany w aktach najczęściej jako
„sekretarz policji i urzędu municypalnego
(lub magistratu) miasta Ciechanowa”.
Grażyna Czerwińska

Plany Starostwa

Uniwersytet Trzeciego Wieku
alternatywą na zatrzymanie czasu

W

odpowiedzi na sygnały płynące do nas od osób aktywnych, chcących się integrować i nie zamykać w czterech
ścianach, mających pasje, zainteresowania,
a przede wszystkim czas na ich realizację,
właśnie z myślą o nich – Seniorach z terenu
Powiatu Ciechanowskiego ruszamy z nową
inicjatywą - Powiatowym Uniwersytetem
Trzeciego Wieku.
Powiatowy Uniwersytet Trzeciego
Wieku to miejsce gdzie osoby powyżej 50tego roku życia, będą mogły poszerzyć
swoją wiedzę i umiejętności oraz aktywnie
zagospodarować swój wolny czas i integrować się środowiskowo.
Realizujemy inwestycje, aplikujemy o środki na zadania z zakresu budowy dróg i edukacji, planujemy wiele zadań z zakresu pomocy
społecznej czy poprawy funkcjonowania samego Starostwa Powiatowego, ale
nie zapominamy o najważniejszym, potrzebach społecznych mieszkańców naszego powiatu.
Dlatego uruchamiamy Uniwersytet
Trzeciego Wieku - dla Tych dla których
życie zaczyna się po 50-tce, ale też żeby
pomóc Tym, dla których samotność i brak
aktywności zawodowej na emeryturze staje
się problemem.
Główne cele jakie stawia sobie nasz Powiatowy Uniwersytet Trzeciego Wieku to:
• prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauk, a w szczególności w zakresie
medycyny i profilaktyki zdrowia, nauk
humanistycznych, kultury i sztuki, nauk
społecznych, ekonomicznych i prawnych,
nauk technicznych a także nauk o ziemi
i wszechświecie oraz nauki języków obcych,
• włączanie osób starszych do systemu
kształcenia ustawicznego poprzez prowadzenie edukacji w różnych dziedzinach nauki,
• rozwijanie sprawności intelektualnej,
psychicznej i fizycznej osób starszych,
• przeciwdziałanie samotności, aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia,
• podejmowanie działań mających zapobiegać wykluczeniu społecznemu,
• podejmowanie działań zmierzających do
utrzymania, nawiązywania i zacieśniania
więzi i kontaktów między osobami starszymi a młodym pokoleniem,

• upowszechnianie kultury i podejmowanie działań mających na celu ułatwienie
dostępu do dóbr kultury dla osób starszych,
• upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej,
• promowanie aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

W celu realizacji zamierzeń związanych z funkcjonowaniem Powiatowego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, planujemy
prowadzić działalność edukacyjną i szkoleniową w placówkach powiatowych – Bibliotece Powiatowej i Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki.
Ponadto realizowane będą:
• wykłady z różnych dziedzin nauki i kultury, zajęcia seminaryjne, warsztaty, ćwiczenia lub inne formy zajęć specjalistycznych,
• wyjazdy edukacyjne, krajoznawcze i rekreacyjne,
• zajęcia praktyczne z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji,
• imprezy okolicznościowe włączające słuchaczy Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w aktualne problemy społeczne oraz życie społeczności lokalnych
ze szczególnym uwzględnieniem środowisk w trudniejszej sytuacji życiowej.
Współpracę i wsparcie naukowe
i merytoryczne dla Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zadeklarowały
już Państwowa Uczelnia Zawodowa
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (dawniej PWSZ) i STO w
Ciechanowie.
To inicjatywa adresowana do miesz-

kańców z terenu całego powiatu.
Mam nadzieję, że nasi mieszkańcy
przede wszystkim z obszarów wiejskich aktywnie zaangażują się w taką formę organizacji i spędzania wolnego czasu. Samotność,
brak pomysłu na siebie na emeryturze, to
coraz częstszy problem osób, które jeszcze
do niedawna były niezwykle aktywne zawodowo. Stwarzamy alternatywę dla efektywnego i aktywnego zagospodarowania
wolnego czasu, rozwijając pasje, poznając
ciekawych ludzi, dokształcając się, czy też
organizując wspólne wyjazdy na ciekawe
koncerty czy spektakle teatralne.
Rozpoczynamy zapisy do Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Serdecznie zapraszamy do
wypełnienia karty zgłoszeniowej,
którą znajdziecie Państwo na stronie www.powiat.ciechanow.pl lub w
Powiatowej Bibliotece im.Zygmunta
Krasińskiego, Powiatowym Centrum
Kultury i Sztuki czy w Starostwie Powiatowym.
Zapisy będą trwały do końca października br.
Zarówno zapisy i udział w zajęciach Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
jest bezpłatny.
Zapraszamy
Starosta Powiatu Ciechanowskiego
Joanna Potocka - Rak
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Temat Numeru

100-lecie Powstania
Policji Państwowej

Rota ślubowania,

DAJĄ PRZED PODJĘCIEM SŁU
KTÓRĄ POLICJANCI SKŁA

W

tym roku Policja Państwowa, która została powołana
ustawą Sejmu II Rzeczpospolitej z 24 lipca 1919 roku
obchodzi 100. rocznicę powstania. Ciechanowskie uroczystości związane z tym
wyjątkowym jubileuszem rozpoczęły się
19 lipca br., złożeniem wiązanek i wieńców
pod Krzyżem Katyńskim w Ciechanowie.
Następnie została odprawiona Msza Święta
w intencji Policjantów, natomiast w gmachu
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Ciechanowie odbyła się uroczysta akademia. Podczas niecodziennej rocznicy Święta Policji nastąpiło uhonorowanie ciężkiej
i niebezpiecznej pracy policjantów poprzez
wręczenie aktów mianowania na wyższe
stopnie policyjne, wręczenie wyróżnień
oraz nagród rzeczowych policjantom i pracownikom ciechanowskiej komendy.
Oficjalnym ceremoniom towarzyszyło szereg przedsięwzięć. Przed wejściem
do budynku Komendy Powiatowej Policji
w Ciechanowie została umieszczona ekspozycja przedstawiająca losy przedwojennych
policjantów, w samym gmachu odsłonięto
tablice pamięci. Dzięki decyzji Zarządu Powiatu został sfinansowany druk wydawnictwa pt. „Byśmy pamiętali, Przedwojenni
Policjanci powiatu ciechanowskiego 1919
– 1939” autorstwa podinsp. Piotra Mitter,
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ŻBY:

owanych obowiązitej Polskiej, świadom podejm
„Ja, obywatel Rzeczypospol
ć ustanowiony Konstyyć wiernie Narodowi, chroni
ków policjanta, ślubuję: służ
pieczeństwa Państwa
j porządek prawny, strzec bez
tucją Rzeczypospolitej Polskie
ażeniem życia.
i jego obywateli, nawet z nar
ać prawa, dochoania, ślubuję pilnie przestrzeg
mi
Wykonując powierzone zad
skiej, przestrzegać
organom Rzeczypospolitej Pol
wać wierności konstytucyjnym
przełożonych. Ślubuję
onywać rozkazy i polecenia
dyscypliny służbowej oraz wyk
i dobrego imienia służby
ze służbą, honoru, godności
strzec tajemnic związanych
i zawodowej.”
oraz przestrzegać zasad etyk

który podjął się opisania fragmentu historii
funkcjonariuszy, poświęcających niejednokrotnie swoje życie dla ojczyzny oraz lokalnej społeczności. Książka ta powstała m.in.
dzięki spotkaniom autora z Panem Bohdanem Żukowskim, synem przedwojennego
komendanta Policji Państwowej w Ciechanowie, Stefana Żukowskiego, który w 1940
roku został zamordowany przez NKWD we
wsi Bykownia na Ukrainie. Publikacja jest
fragmentem zebranych informacji, dokumentów oraz wynikiem rozmów z członkami rodzin policjantów i udostępnionych
przez nich zdjęć z domowych archiwów.
W ramach obchodów 100. Rocznicy
powołania Policji Państwowej dla najmłodszych mieszkańców powiatu ciechanowskiego został przeprowadzony konkurs
literacki pn. „100-lecie Policji” Celem konkursu było propagowanie wiedzy, poprzez

przygotowanie różnych form literackich
(wiersza, fraszki), na temat szeroko pojętej
służby w policji.
Ciechanowska policja bardzo aktywnie
uczestniczy w życiu społecznym naszego
powiatu angażując się w inicjatywy i programy związane z wieloma obszarami życia
społecznego.
Praca w Policji z pewnością nie należy
do najłatwiejszych, związana z ogromnym
poświęceniem i wyrzeczeniami, wymagająca odwagi i zaangażowania jest misją.
Życzę wszystkim funkcjonariuszom,
funkcjonariuszkom oraz pracownikom
cywilnym Komendy Powiatowej Policji
w Ciechanowie aby pozostali wierni przedwojennym tradycjom, sumiennie wykonując swoje zadania, pielęgnując pamięć
o historii i etos policyjnej służby.
Anna Bartołd

Temat Numeru
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Dzieje Się

Cudze chwalicie swego nie znacie
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Tymczasem serdecznie dziękujemy
tym, którzy tak skutecznie zaangażowali
się przy współtworzeniu utworu, który być
może wpadnie w ucho wielu spośród nas.
Mamy nadzieję, że będzie to coś, co stanie się bliskie wielu sercom. Dlaczego? Bo
opisuje kawałek ziemi dobrze nam znany.
Ziemi, z którą wiąże się nasza przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość.
Życzymy miłych wrażeń przy słuchaniu i oglądaniu:
https://www.youtube.com/watch?v=InlR8ow3TGI
Serdeczne podziękowania dla
współtwórców: Maciej Ostromecki, Piotr
Rzeczkowski, Stanisław Kęsik, Adam
Mosakowski, Grzegorz Hoffman, Mariusz
Żmudziak, Konrad Kowalski, Ostroecki,
Jan Lipski, Dariusz Marcinkiewicz,
Ryszard Zgorzelski, Zbigniew Bartołd,
Olaf Rzeczkowski, Anna Rzeczkowska,
Julia Zajkowska, Patrycja Abramowicz.
Anna Bartołd

fot. Grzegorz Hoffman

P

omysł stworzenia utworu muzycznego, z którym mógłby utożsamiać
się każdy mieszkaniec naszego Powiatu kiełkował powoli, chociaż
patrząc z perspektywy czasu wcale nie tak
długo. Współpracując z osobami kreatywnymi, zdolnymi i chętnymi do wyzwań, praca okazuje się przyjemnością.
Ludzie, którzy zgodzili się na udział
w powstaniu oraz realizacji piosenki i teledysku to „nasi ludzie”- utalentowani, pełni
pomysłów. Reprezentujący To miejsce, które wszyscy dobrze znamy, kochamy, w którym dobrze się czujemy. Miejsce, w którym
po prostu chcemy żyć. Nasza współpraca
z twórczymi, pomysłowymi, uzdolnionymi
mieszkańcami powiatu ciechanowskiego nie
kończy się na tym projekcie muzycznym. Jesteśmy gotowi do wielu innych wspólnych działań z ludźmi otwartymi na nowe wyzwania. Z
ludźmi, którzy mogą i chcą zaprezentować siebie oraz swoje umiejętności, którzy są utalentowani na wielu różnych płaszczyznach życia.

Wydział Rolnictwa i Środowiska

Pomyli się ten…
„Puk, puk. Dzień dobry, ja w sprawie karty.” To jedno z pierwszych zdań, którym niemal
każdego dnia witają nas kolejne osoby. Przeważanie panowie, ale zdarzają się także panie, przychodzący wyrobić kartę wędkarską.
O takiej karcie słyszał pewnie każdy, za to o karcie łowiectwa podwodnego już niekoniecznie.
A łowiectwo podwodne, czyli polowanie na
ryby z kuszą, na wstrzymanym oddechu można uprawiać w Polsce legalnie już od 1985
roku. Wystarczy odbyć kilkugodzinny kurs,
zdać egzamin i wyrobić w starostwie kartę.
Powyższy przykład pokazuje, że pomyliłby się ten, kto sądził, że rolnictwo w naszym
powiecie to wyłącznie pola uprawne, drób
w zagrodzie i gumowe mokasyny, a Wydział
Rolnictwa i Środowiska w Starostwie Powiatowym, to pokoik ze znudzonym urzędnikiem.
Chociaż gros spraw dotyczących rolników,
czyli obsługa wniosków o dopłaty, czy wszelkiego rodzaju programy pomocowe jest obsługiwanych przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji i Rolnictwa, to wydział realizuje równie ważne zadania z obszaru rolnictwa.
Podczas leśnej przechadzki prędzej
spotkamy kleszcza, niż tabliczkę „teren prywatny”, co nie znaczy, że ich w lasach nie ma.
Oczywiście są i to całkiem nie mało. Na terenie naszego powiatu jest niemal 9 tys. ha. Lasów prywatnych i jednym z zadań wydziału
jest sprawowanie nadzoru nad gospodarką
leśną w lasach niestanowiących własności
Skarbu Państwa. Czasem nadzór polega na
przywdzianiu wspomnianych wyżej gumowych mokasynów, skropieniu karku środkiem na komary, gzy i inne bąki leśne oraz
przejściu się po przyszłym lesie, aby ocenić, czy młody las się przyjmie i czy można
z czystym sumieniem wypłacać ekwiwalent
za wyłączenie gruntu z upraw rolnych i prowadzenie upraw leśnych. Ponadto w ramach
działań związanych z „rolnictwem leśnym”
okresowo sporządzamy uproszczone plany
urządzenia lasu, zawierające skrócony opis
lasu i gruntów przeznaczonych do zalesienia,
a także podstawowe zadania dotyczące gospodarki leśnej, wyłącznie po to, aby ułatwić
i wspomóc właścicieli lasów w ich racjonalnym wykorzystywaniu. Można nawet powiedzieć, że w ten sposób wspomagamy procesy
obrotu gruntami rolnymi, gdyż na bieżąco
wydajemy zaświadczenia o objęciu działek
uproszczonym planem urządzenia lasu, które
są konieczne przy zbywaniu nieruchomości.
Kiedy jako kierowcy, złorzeczymy na pylące drzewa rosnące przy parkingu i po raz
kolejny obiecujemy sobie, że tym razem to już
pójdziemy do prezydenta żeby zrobił z tym po-

rządek, to powinniśmy uzbroić się w odrobinę
cierpliwości i wyrozumiałości. Dlaczego? Prezydent czy wójt danej gminy sam nie decyduje
o wycince. Zwraca się z wnioskiem właśnie do
wydziału rolnictwa i środowiska. To pracownicy wydziału dokonują oględzin, sporządzają
protokół i dokumentację fotograficzną. Nawet
najładniej napisany wniosek nie gwarantuje
zgody na wycinkę drzewa, tu nie ma dowolności. Drzewa są zbyt cenne, aby ot tak wydawać

zgodę na ich wycinanie. Każdy przypadek
jest traktowany indywidualnie i z należytą
starannością. Jedynie drzewa stanowiące realne zagrożenie lub chore mogą być usunięte,
nie zostawiamy miejsca na popisy „szalonego
pilarza”.
Nie od dziś wiadomo, że w gospodarstwie przydaje się dobry czworonożny stróż.
Za to od niedawna nowym wymiarem rolnictwa, a konkretnie działem specjalnym produkcji rolnej jest hodowla psów rasowych.
Jeśli przyjdzie nam do głowy taki pomysł na
życie, to trzeba wiedzieć, że jeśli nasz wybór
padnie na charta rasowego to należy się udać
do starostwa, gdyż jest to jedyna rasa psów, na
której hodowlę wydawane jest zezwolenie.
Podobnie sytuacja będzie wyglądać, gdy
nasze dziecko wypatrzy na National Geografic latającą żabę, a konkretnie żabę jawajską
i zapragnie stworzyć ze swojego pokoju terrarium. Wtedy nie pozostaje nic innego jak
udać się do pokoju 109 w budynku starostwa
i stosownie do Rozporządzenia Komisji (UE)
nr 709/2010 z dnia 22 lipca 2010 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97
w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny
i flory w drodze regulacji handlu nimi wypełnić wniosek i dokona wpisu naszego nowego
członka rodziny do rejestru zwierząt.
Wbicie w ziemię szpadla i wykopanie dołu

fundamentowego pod altankę górnika z nas nie
uczyni za to na przydomowe złoże żwiru możemy niechcący trafić. Wtedy, o ile będzie taka
wola można spróbować nasz urobek sprzedać,
co z kolei (w zależności od przypadku) wymagać będzie koncesji udzielanej przez starostwo
i przygotowywanej w Wydziale.
Jak wiemy w powiecie istnieje kilka
większych zakładów produkcyjnych, w tym
przetwarzających płody rolne. Niektóre z nich
w zależności od rodzaju i skali prowadzonej
działalności mogą wymagać pozwolenia zintegrowanego. Znaczy to ni mniej ni więcej, że
pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza, na wytwarzanie odpadów,
wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków
do wód lub ziemi możemy zastąpić jednym
– zintegrowanym. Dobra współpraca w dziedzinie ochrony środowiska ze wszystkimi

większymi zakładami w powiecie świadczy
wyłącznie o dobrym przygotowaniu merytorycznym członków zespołu, ponieważ prowadzenie postępowań dotyczących możliwości
negatywnego oddziaływania danej instalacji
na środowisko nie należą do łatwych, także
z uwagi na społeczny odbiór i oczekiwania.
W ramach wydziału znalazło się także
miejsce na kultywowanie tradycji i promocję dorobku kulinarnego powiatu. Poprzez
wsparcie dla kół gospodyń wiejskich, które
szturmem zdobywają kolejne gminy i sołectwa staramy się propagować tradycyjnych
i ekologicznych wytwórców żywności. Jest
to odpowiedź na wyzwanie naszych czasów,
czyli masową konsumpcję. Pragniemy zachęcić do integracji międzypokoleniowej, przekazywania zanikających umiejętności, zdrowej konkurencji i wspólnego spędzania czasu.
Jako wydział, za cel stawiamy sobie
umiejętne łącznie naszych obowiązków wynikających z dość restrykcyjnych uwarunkowań prawnych z życzliwą i fachową pomocą
dla naszych mieszkańców.
Tomasz Podsiadlik
Gazeta Urzędowa
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Informacja o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych
w roku szkolnym 2019/2020

P

owiat Ciechanowski przygotował
w szkołach ponadpodstawowych
1590 miejsc (53 odziały) dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych.
Dla absolwentów gimnazjów było 840
miejsc (360 miejsc w liceach + 390 miejsc
w technikach + 90 miejsc w szkołach branżowych I stopnia).
Dla absolwentów szkół podstawowych
było 750 miejsc (330 miejsc w liceach + 330
miejsc w technikach + 90 miejsc w szkołach
branżowych I stopnia).
W wyniku rekrutacji zdecydowana
większość miejsc została wypełniona. Pozostało jeszcze 79 wolnych miejsc (39 dla
absolwentów gimnazjum i 40 dla absolwentów szkół podstawowych).
Wolne miejsca pozostały jeszcze w następujących szkołach:
• I LO im. Z. Krasińskiego – 2 miejsca dla
absolwentów gimnazjum w klasie humanistycznej,

• 4 miejsca dla absolwentów szkoły podstawowej (2 w klasie humanistycznej
i 2 w klasie matematyczno – fizyczno – informatycznej);
• Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema dokonał naboru w 100%.
• Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza
– dokonał naboru w 100 % do LO,
• wolne miejsca znajdują się w Technikum

nr 2 – 15 miejsc dla absolwentów gimnazjum (7 – technik ekonomista, 4 – technik żywienia i usług gastronomicznych,
4 – technik spedytor)
• Zespół Szkół nr 3 im. Stanisława Sta-

szica dokonał naboru w 100% do LO
i szkoły branżowej I stopnia, wolne miejsca znajdują się w Technikum nr 3 – 1
miejsce dla absolwenta gimnazjum (technik mechatronik);
• 19 miejsc dla absolwentów szkoły podstawowej (5 miejsc – technik mechatronik,
6 miejsc – technik mechanik, 8 miejsc –
technik pojazdów samochodowych);
• Zespól Szkół Technicznych im. Stanisława
Płoskiego posiada 21 wolnych miejsc dla
absolwentów gimnazjum (technik budownictwa – 6 miejsc, technik geodeta – 2
miejsca, technik organizacji reklamy – 10
miejsc, technik ochrony środowiska – 3
miejsca);
• dla absolwentów szkół podstawowych 7
wolnych miejsc (technik budownictwa –
4 miejsca, technik geodeta – 3 miejsca)
w szkole branżowej – 10 miejsc.
Wydział Edukacji,
Kultury i Sportu

Pracownia bezpieczeństwa ruchu drogowego
Została podpisana umowa
w sprawie utworzenia młodzieżowej pracowni bezpieczeństwa
ruchu drogowego w I LO im.
Zygmunta Krasińskiego. Powstanie
pracowni ma na celu edukację młodzieży w zakresie bezpieczeństwa
oraz poznania zasad korzystania ze środków komunikacji
drogowej.
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W szkołach prowadzonych przez powiat ciechanowski
będą realizowane następujące projekty:
W I Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie od 1 września 2019 r. do 30 czerwca
2021 r. będzie realizowany projekt „Kompetencje kluczowe drogą do sukcesu”. Celem
projektu jest kształtowanie umiejętności
i postaw ułatwiających funkcjonowanie na
rynku pracy, wyrównywanie szans uczniów
z różnych środowisk zarówno przez indywidualne podejście do pracy z uczniem, nauczanie
eksperymentalne, jak również rozwój kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności
i kompetencji zawodowych nauczycieli
oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.
Projekt obejmie 240 uczniów I LO. Projekt
zakłada zajęcia wyrównawcze oraz kółka
zainteresowań z takich przedmiotów jak:
matematyka, język angielski, biologia, chemia, fizyka, geografia. Odbędą się warsztaty
z umiejętności kluczowych: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, umiejętność
pracy zespołowej, umiejętność rozumienia,
zajęcia z rozwijania kompetencji cyfrowych.
W ramach projektu zostaną wyposażone
szkolne pracownie przedmiotowe: matematyczna, geograficzna, biologiczna oraz informatyczna. W ramach projektu czterech
nauczycieli odbędzie studia podyplomowe.
Ogólna wartość projektu wynosi 996.575 zł.

Podobny projekt będzie realizowany
w II Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie wchodzącym w skład Zespołu Szkół
Nr 2 w Ciechanowie. Projekt „Kompetencje
kluczowe gwarancją sukcesu” obejmie 240
uczniów oraz 36 nauczycieli LO. Celem głównym projektu jest kształtowanie umiejętności
i postaw ułatwiających funkcjonowanie na
rynku pracy, wyrównywanie szans uczniów
z różnych środowisk; zarówno przez indywidualne podejście do pracy z uczniem, nauczanie eksperymentalne, jak również rozwój
kompetencji kluczowych, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej LO.
W ramach projektu przewidziane są zajęcia wyrównawcze oraz kółka zainteresowań, warsztaty, studia podyplomowe dla 4 nauczycieli,
wyposażenie szkolnych pracowni przedmiotowych matematyczna, chemiczna/, zajęcia
zkompetencjicyfrowych,wyposażeniepracowni TIK oraz warsztaty kompetencji cyfrowych
dla nauczycieli. Każdy uczeń weźmie udział
w 2 zajęciach z kompetencji kluczowych oraz
w zajęciach z pięciu umiejętności uniwersalnych. Uczniowie będą mieli możliwość
uczestniczenia w 6 wycieczkach tematycznych. Zostaną wyłonieni na podstawie egza-

minu wewnętrznego sprawdzającego wiadomości z zajęć ogólnokształcących. Projekt
będzie realizowany od 1 września 2019 r.
do 30 czerwca 2021r. Ogólna wartość projektu wynosi 992.075 zł.
W Zespole Szkół Technicznych w Ciechanowie będzie realizowany projekt ”Europejska mobilność uczniów – kluczem
do rozwoju szkoły” w ramach Programu
Erasmus+. Projekt rozpocznie się we wrześniu 2019 r. i będzie realizowany od 12 do
24 miesięcy. W ramach projektu uczniowie
ZST w Ciechanowie wraz z opiekunami odbędą praktyki zagraniczne. W pierwszej grupie,
20 uczniów w październiku 2019 r. pojedzie
do Włoch. Natomiast druga grupa, również
20 osobowa odbędzie praktyki w Hiszpanii, przewidziane w miesiącu maju 2020 r.
Na praktyki zagraniczne wyjadą uczniowie
zdobywający zawód technik budownictwa
i technik organizacji reklamy. Ogólna wartość
projektu wynosi 74 674 euro. Podobny projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół
Nr 3 na kwotę 637 888,00 zł.
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Podpisanie umów edukacyjnych
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 realizowanych przez I Liceum
Ogólnokształcące im. Zygmunta Krasińskiego oraz Liceum
Ogólnokształcące Nr 2 im. Adama Mickiewicza.
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XXVIII Międzynarodowe
Spotkania Folklorystyczne
Zostaliśmy zaproszeni

KUPALNOCKA 2019 gościły zespoły z zagranicy.

na Jubileusz 55-lecia Koła Łowieckiego „PASZKOT”

Z Macedonii Północnej przybył Kud Misleshevo (Struga),
a ze Słowacji Folklorna Skupina „Goral” (Sucha Hora).

Uczestniczyliśmy w pikniku rodzinnym Powitanie lata, zorganizowanym przez prężnie działające
Koło Gospodyń Wiejskich PRO Qltura z Rydzewa przy wsparciu OSP KSRG Rydzewo i Gminy Wiejskiej
Ciechanów.

W tym roku IV edycja Leśnej zaDyszki w Szulmierzu
zgromadziła ponad 500 uczestników biegu. Impreza promująca przepiękne tereny powiatu ciecha18 lipca br. 36 sołectw z terenu powiatu ciechanowskiego otrzymało wsparcie

nowskiego, z roku na rok zrzesza coraz większą

w postaci dotacji na place zabaw, świetlice czy nowe boiska. Realizacja projektów

liczbę fanów tego rodzaju sportu.

odbywa się w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Sołectw.
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Od lipca br. w Starostwie funkcjonuje system związany z obsługą interesantów
W trakcie pikniku Zdrowie dla wszystkich mieliśmy możliwość informowania

w Wydziale Komunikacji i Transportu. Pod adresem http://kolejka.ciechanow.

mieszkańców o programie finansowanym przez Powiat Ciechanowski, realizo-

powiat.pl/ jest możliwość sprawdzenia aktualnego stanu kolejki osób ocze-

wany przez Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, pn.” Edukacja

kujących na rejestrację pojazdu. Wdrożenie systemu pozwoliło na uporządko-

przyszłych rodziców w Szkole Rodzenia”.

wanie, usprawnienie oraz podniesienie jakości obsługi mieszkańców powiatu.

Już niebawem rusza rekrutacja
i inauguracja
Roku Akademickiego
w Powiatowym
Uniwersytecie Trzeciego Wieku,
który będzie prowadził szeroką
ofertę edukacyjną i szkoleniową
dla seniorów z obszaru powiatu
ciechanowskiego.

Zawodom wędkarskim o Puchar Starosty Ciechanowskiego zorganizowanym przez PZW Koło Ciechanów
towarzyszyło wiele emocji. Po zakończonych połowach
i wyłonieniu zwycięzców ryby powróciły do swojego
środowiska naturalnego.

Zarząd Powiatu zdecydował o wsparciu finansowym organizacji Mistrzostw Polski Seniorów
w Podnoszeniu Ciężarów, którego podjął się
Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy „Mazovia”. Zawody odbyły się 21-23 czerwca br.
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Dożynki Wojewódzkie

Święto plonów
w strugach deszczu

D

eszczowy dzień 8 września 2019 r.
na długo zapisze się w pamięci
mieszkańców powiatu ciechanowskiego. Dożynki Województwa
Mazowieckiego to niezwykłe wydarzenie dla
naszego powiatu. W strugach deszczu ulicami
Ciechanowa przeszedł korowód dożynkowy
prowadzony przez Ludowy Zespół Artystyczny Ciechanów wraz z Orkiestrą Dętą OSP. Na
czele korowodu szli: marszałek województwa
mazowieckiego Adam Struzik, starosta ciechanowski Joanna Potocka Rak, prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński, a za nimi piękny,
barwny orszak delegacji dożynkowych z całego
województwa. Przedstawiciele mazowieckich
powiatów nieśli chleby dożynkowe oraz oka-

Podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego
2019, powiat ciechanowski otrzymał medal pamiątkowy „Pro Masovia”, który Zarząd Powiatu odebrał z rąk
Marszałka Adama Struzika. Jest to wyróżnienie okolicznościowe nadawane osobom fizycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom pozarządowym,
instytucjom państwowym oraz innym osobom prawnym
i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości
prawnej, za całokształt działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizację swoich zadań na rzecz
Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się
do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza.
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załe wieńce symbolizujące tegoroczne plony.
Tradycyjnie gospodarzami uroczystości byli
Starostowie Dożynek, którzy przewodniczyli
całej ceremonii. Tę zaszczytną funkcję pełnili
Pani Teresa Kosobudzka z Wiksina i Pan Robert
Goździewski z Opinogóry, przekazując m.in.
bochen chleba upieczonego z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów na ręce marszałka Adama Struzika, starosty ciechanowskiego Joanny
Potockiej-Rak oraz prezydenta Ciechanowa
Krzysztofa Kosińskiego.
Na Święcie Plonów nie mogło zabraknąć
też Kół Gospodyń Wiejskich. To one przecież są
najbliżej tego, co trafia na stół, na co dzień widzą i uczestniczą w trudzie pracy rolnika. Pięknie i kreatywnie udekorowane stoiska przyciągały uczestników wydarzenia, by skosztować
smakowitych potraw.
- Pierwszy raz robiliśmy swoje stoisko.
Jestem pod wrażeniem organizacji ze strony
pracowników powiatu. Mieliśmy zapewnione
namioty, stół, ławki, prąd. Czuliśmy, że zaopiekowano się nami. Impreza bardzo nam podobała się - powiedziała członkini KGW Humięcino.
- Organizatorzy zadbali o każdy, nawet
najmniejszy szczegół, by wszyscy poczuli się w
tym dniu wyjątkowo. Z ogromnym podziwem
i wzruszeniem obserwowałyśmy, jak ważnym
świętem są dożynki dla rolników. Uroczystość
ta pokazała, jak można zjednoczyć ze sobą
społeczeństwo z różnych miast i wsi. Uważam,

że mimo deszczowej pogody Dożynki Mazowieckie odniosły sukces - o swoich odczuciach
opowiedziała pani z nowopowstałego KGW
Gąsocin.
Panie z KGW Ciemniewo przygotowały poczęstunek dla zaproszonych gości oraz
przedstawicieli powiatów w Sali konferencyjnej budynku Starostwa Powiatowego. Nikt z tej
uroczystości nie mógł wyjść głodny.
- Zrobiłyśmy to! Nie lada wyczynem było
przygotować obiad dla tylu osób. Były wątpliwości, strach, a jest radość - relacjonuje członkini KGW Ciemniewo.
Natomiast pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża oddział rejonowy w Ciechanowie,
podjęli się trudu wyżywienia licznych delegacji.
Wieniec Województwa Mazowieckiego
uosabiający urodzaj oraz wszystkie zebrane
plony, był bardzo oryginalny. Autorką starej
mazowieckiej wierzby z umieszczonymi herbami województwa mazowieckiego i powiatu
ciechanowskiego oraz tabliczkami z nazwami
wszystkich gmin naszego powiatu jest mieszkanka Przybyszewa w gminie Regimin, Pani
Bogumiła Kowalska.
Organizacja uroczystości o takiej randze
nie byłaby możliwa bez wsparcia i zaangażowania osób na których życzliwość mogliśmy
liczyć na każdym etapie organizacji tego wydarzenia.
Dziękujemy!
Ewa Maruszewska

Mieszkańcy z pasją

Gdyby można
było cofnąć czas
wybrałbym tak samo
- DARIUSZ DYBOWSKI W prestiżowym plebiscycie HIPOKRATES
MAZOWSZA 2019, w którym wybieraliśmy
najlepszych medyków w danej kategorii
z województwa mazowieckiego zajął Pan
drugie miejsce. Czy spodziewał się Pan tak
wysokiego wyniku?

Udział w plebiscycie to dla mnie
wielkie wyróżnienie i ogromny zaszczyt.
Pacjenci zgłosili wielu znamienitych chirurgów z całego województwa, niektórych znam osobiście i bardzo szanuję,
dlatego zajęcie drugiego miejsca w tak
zacnym gronie było dla mnie sporym zaskoczeniem. Dziękuję bardzo Wszystkim,
którzy oddali na mnie swój głos i kibicowali mi w trakcie trwania plebiscytu.
W tym czasie doświadczyłem również
wiele serdeczności, usłyszałem dużo ciepłych słów, co niewątpliwie było bardzo
miłe, ale jednocześnie stanowi dla mnie
ogromne zobowiązanie na przyszłość.

specjalizacji z chirurgii, co rozbawiło nieco komisję złożoną z kilku profesorów
chirurgii, ale myślę, że ta szczera odpowiedź przyczyniła się do tego, że mogłem
rozpocząć wymarzoną specjalizację, pomimo dość dużej konkurencji.
Kiedy nadszedł pierwszy dzień wykonywania
upragnionego zawodu, jakie towarzyszyły
Panu emocje?

Byłem szczęśliwy, że to ja otrzymałem miejsce specjalizacyjne w Oddziale Chirurgii Ogólnej Specjalistycznego
Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
Moim nauczycielem i mistrzem był ś.p.
dr Janusz Lewczuk, wspaniały człowiek
i znakomity chirurg. Do dziś podczas zabiegów przypominam sobie rady jakich
mi udzielał i nadal z nich korzystam. Jego
zasługą jest też to, że podobnie jak on zająłem się chirurgią onkologiczną.

le, ale gdyby można było cofnąć czas
i ponownie dokonywać życiowych wyborów wybrałbym tak samo i co do tego
nie mam żadnych wątpliwości. Dodatkowym aspektem pracy chirurga jest
bezpośrednia odpowiedzialność za wykonaną operację. Jeśli pacjent po zabiegu
szybko wraca do zdrowia jest to powód
do satysfakcji, ale niestety nie zawsze tak
się dzieje. Analizowanie krok po kroku
przebiegu operacji, pytania co mogłem
zrobić inaczej, żeby nie doszło do wystąpienia powikłań. Słyszałem ostatnio
takie twierdzenie, że doświadczony chirurg to chirurg, który przeżył u swoich
operowanych pacjentów wszystkie możliwe powikłania. Zgadzam się z tym, ale
ta świadomość nie jest łatwa i wielokrotnie powoduje, że po pracy nadal myślami
jestem w szpitalu przy pacjencie.
W wykonywany przez Pana zawód wpisuje
się ogromny stres związany
z podejmowanymi decyzjami dotyczącymi
ludzkiego zdrowia i życia. Jakie ma Pan
zainteresowania, hobby, które pozwoliłoby,
chociaż na chwilę zrelaksować się i naładować akumulatory?

Co zdecydowało o wyborze przez Pana
tak trudnej dziedziny medycyny, jaką jest
chirurgia?

Odpowiedź na to pytanie zasadniczo
łączy się z pytaniem dlaczego w ogóle zostałem lekarzem. W liceum uczęszczałem
do klasy o profilu matematyczno-fizycznym. Na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku
intensywnie rozwijała się informatyka
i z nią właśnie wiązałem swoją przyszłość. W czasie trwania mojej nauki
w liceum poważnie zachorował mój dziadek, z którym byłem bardzo związany.
Wielokrotnie odwiedzałem go w szpitalu
i prawdopodobnie to spowodowało, że
kilka miesięcy przed maturą postanowiłem zmienić swoje plany i studiować
w przyszłości medycynę. W momencie
tego wyboru nie rozważałem innej specjalności poza chirurgią. Wynikało to
z faktu, że specjalizacja ta wymaga
zdolności manualnych, a ja od wielu lat
w wolnym czasie zajmowałem się modelarstwem lotniczym. Takiej odpowiedzi
udzieliłem również na to samo pytanie
podczas egzaminu kwalifikacyjnego do

„Doktor Dariusz Dybowski to
lekarz z powołania.
Nie tylko wspaniały fachowiec,
ale i sympatyczny człowiek.
Życzę wszystkim chorym, aby
spotkali go na swojej drodze...
Bardzo dziękujemy za pomoc!!
!” - Magdalena N.
„Lekarz od początku do końca
z powołania. Swoją tzw robo
tę robi
świetnie, ekstra, super itd. itp.
Bardzo świadomy tego jak ope
ruje!
Cierpliwy, odpowie na każde
pytania, uśmiechnięty
i ludzki lekarz!!! Panie doktorz
e za wszystko dziękuję.” - Joa
nna
„Wspaniały człowiek, miły, życz
liwy bezinteresowny
i doświadczony chirurg. Od dzie
sięciu lat korzystam z jego
pomocy ja i moja rodzina. Dok
tor Dybowski jest lekarzem
z powołania. Tacy powinni być
lekarze.” - Ula

Pamiętam doskonale dzień, w którym moje nazwisko pojawiło się po raz
pierwszy na planie operacyjnym w rubryce główny operator. Z perspektywy
czasu nie była to może zbyt wielka operacja, ale duma mnie rozpierała i moja
chirurgiczna droga rozpoczęła się.
Czy kiedykolwiek przyszedł moment wątpliwości i chciał Pan zrezygnować z zawodu?

Na to pytanie mogę zdecydowanie
i bez namysłu odpowiedzieć, że nie.
Oczywiście były, są i będą trudne chwi-

Praca chirurga jest obarczona dużym
stresem. Wielokrotnie musimy szybko
podejmować decyzje, ponieważ chwila
zwłoki może przekreślić szanse pacjenta
na wyzdrowienie lub nawet na przeżycie. Często też pomimo coraz lepszych
badań diagnostycznych w trakcie operacji okazuje się, że sytuacja przedstawia
się zupełnie inaczej niż wskazywały na
to wcześniejsze badania. Na przykład
nowotwór jest bardziej zaawansowany
i rodzi się pytanie, czy narażać pacjenta
na rozległą operacją, która może jednak
doprowadzić do wyleczenia, ale też do
wystąpienia groźnych powikłań, czy też
lepiej „odpuścić” co niestety zmniejsza
szanse chorego na wyleczenie. Na podjęcie decyzji mamy zaledwie kilka minut,
a dodatkowo zdarza się też, że w pobliżu
nie ma nikogo kto mógłby udzielić nam
wsparcia.
Gazeta Urzędowa
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Mieszkańcy z pasją

Do regeneracji sił potrzebuję chwili
wypoczynku. Uwielbiam spędzać wolny
czas w domu, gdzie w okresie wiosenno-letnim uprawiam mały ogródek. Lubię
czytać książki i słuchać muzyki. W okresie ferii zimowych i wakacji podróżujemy
rodzinnie – ostatnio jestem zachwycony
Bieszczadami i długimi wędrówkami po
połoninach. Wracam też do mojej pasji
z liceum i studiów w Gdańsku jaką jest
żeglarstwo. Oboje z Żoną posiadamy
patenty żeglarskie i próbujemy tą formą
wypoczynku zainteresować naszych synów. Od kilku lat tańczymy także w Ludo-

wym Zespole Artystycznym Ciechanów
co niesamowicie pozwala nam oderwać
się od codziennych obowiązków i nabrać
sił do dalszej pracy.
Kiedy i za czyją namową, zaczęła się Pana
przygoda w Ludowym Zespole Artystycznym
Ciechanów?

Tak, to jest wielka przygoda. Moja
żona tańczyła w LZA Ciechanów będąc
jeszcze w liceum. Gdy rozpoczęliśmy
pracę w Ciechanowie postanowiliśmy
zapisać do zespołu kolejno naszych synów. Najpierw oczywiście do „Małego

Ciechanowa”. Wtedy otrzymałem propozycję wyjazdów z dziećmi podczas
wakacji na zagraniczne festiwale jako
opieka medyczna. I tak się zaczęło poznawanie i obcowanie z folklorem. Potem przy LZA Ciechanów zawiązała się
grupa „oldboyów”. Żona namówiła mnie
żebyśmy spróbowali. Początkowo byłem
nastawiony sceptycznie to tego pomysłu,
zastanawiałem się czy dam radę, ponieważ uważałem, że nie potrafię tańczyć.
Spotkałem tam jednak wielu wspaniałych ludzi, którzy zainspirowali mnie
swoim entuzjazmem. Upór i ciężka praca
spowodowały, że po kilku próbach „zaskoczyłem” i nie wyobrażam sobie teraz,
że mógłbym z zespołu kiedykolwiek zrezygnować.
Jakie są Pan plany na przyszłość?

Nie lubię wybiegać zbyt daleko
w przyszłość - tu i teraz jest przecież
tyle do zrobienia. Pojawiają się oczywiście plany zawodowe – głównie nauka
nowych, zwłaszcza małoinwazyjnych
metod diagnostycznych i operacyjnych,
które mogłyby lepiej służyć lokalnej
społeczności. Poza pracą jest oczywiście
taniec ludowy i ponowny powrót do żeglarstwa. Ostatnio też próbuję nauczyć
się pisania ikon, ale niestety doba jest
zbyt krótka. Mam jednak nadzieję, że
w przyszłości uda mi się też zrealizować
w pełni tę formę odpoczynku.
Anna Bartołd
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Czas na kulturę
czas i co z nami będzie, jednak wciąż ze
wszystkich sił dążymy do tego by stawać
się co raz lepszymi. W naszym utworze
„Mamo chcę zostać gwiazdą” w refrenie
można usłyszeć coś, do czego cały czas
staramy się dążyć „Chcę by usłyszało
o mnie całe miasto...”.
Czy ciężko jest połączyć różne obowiązki,
naukę z pasją tworzenia muzyki? Czy może
pasja jednak przyćmiewa edukację?

„Chcę by usłyszało
o mnie całe miasto...”
Gracie hard rocka z elementami grunge, skąd
taki wybór? Czemu nie na przykład disco-polo? Łatwiej, przyjemniej, większe pieniądze.

Dla nas właśnie „łatwiej, przyjemniej”
gra się rocka. I to raczej o to u nas chodzi. Mamy przyjemność z grania takiego
typu muzyki, który do nas pasuje i jest
z nami w życiu. Takiej muzyki słuchamy
i tę muzykę kochamy, dlatego ją gramy,
a na pieniądze nie patrzymy. Jedyne w co
aktualnie celujemy to: zabawa i przyjemność z grania, przy czym możemy zadowolić publikę.
Gdybyście mogli przybliżyć czytelnikom
wasz zespół. Z ilu członków składa się „Cranes”? Czy poza muzyką macie jeszcze inne
hobby?

Nasz zespół składa się z pięciu członków. Każdy z nas ma inny charakter, lecz
mamy w sobie coś co nasz łączy, jest to
miłość do muzyki. To co robimy jest dla
nas pasją życiową, która zostanie na całe
życie i na pewno się z nią nie rozstaniemy.
Każdy z nas ma inne hobby, Damian (wokalista) spędza czas czytając książki, ale
to co naprawdę kocha, to tworzenie tekstów do naszych piosenek. To dzięki niemu każda piosenka ma swój charakter.
Artur (perkusista), kiedy nie gramy, spędza czas na basenie i interesuje się motoryzacją. Alek (gitarzysta rytmiczny) bardzo dużo rysuje - co go bardzo uspokaja
- i dzięki temu potrafi wymyślić dla nas
sporo nowych riffów. Hubert (gitarzysta
prowadzący) wolny czas spędza na oglądaniu filmów, jednak nawet wtedy siedzi
z gitarą i tworzy nowe solówki. Miłosz
(basista) gdy jego gitara odpoczywa
w futerale, interesuje się nagrywaniem
i montażem filmów, uwielbia tworzyć,

dlatego muzyka jak i montaż filmowy są
dla niego idealne.
W 1962 r. Brian Jones zamieścił w prasie
ogłoszenie, że szuka członków do powstającego zespołu. I tak Rolling Stones grają już
od ponad pół wieku. A w jaki sposób powstał
zespół „Cranes”?

Cranes, powstał głównie dzięki perkusiście. Artur gra na perkusji od dziecka
lecz przez te kilka lat doszedł do wniosku, że chciałby grać w zespole tak jak
jego tata. Rozpoczęły się poszukiwania
młodych talentów. Wszyscy znaliśmy się
już wcześniej przed rozpoczęciem kariery, lecz swoje umiejętności odkryliśmy
dopiero kiedy razem spotkaliśmy się
u Artura w piwnicy i zaczęliśmy tworzyć.
Czujemy się razem jak bracia i kochamy
to co robimy.
A jak jest z waszym przygotowaniem muzycznym? Uczęszczacie do szkoły muzycznej
czy to wrodzony talent?

Jesteśmy samoukami, talent nabyliśmy
z czasem, jednak nie było to łatwe. Jest to
kilka godzin dziennie, przez kilka lat ćwiczeń i dążenia do celu aby być co raz lepszym. Nadal się rozwijamy, uczymy się
na błędach i staramy się grać coraz lepiej.
Graliście ostatnio w Kawiarni Artystycznej
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki. Dużo
macie już koncertów za sobą? Czy gdzieś
z tyłu głowy macie wizję występu na Stadionie Narodowym? Na przykład jako support
przed Stonesami?

Koncert w Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki był
naszym trzecim koncertem, który jak na
razie wypadł najlepiej. Mieliśmy również
okazję zagrać na Ciechanowskiej Explozji 4x4 i na szkolnym balu gimnazjalnym. Nigdy nie wiadomo co przyniesie

Edukację oraz pasję ciężko jest połączyć,
czasami nie mamy możliwości zrobić
próby z powodu nauki. Póki co pasja nie
przyćmiewa naszej edukacji, chcemy
kształcić się muzycznie i w szkole. Staramy się jak najczęściej spotykać i grać aby
się dalej rozwijać.
Skąd pomysł na taką, a nie inną nazwę? Inspirowaliście się brytyjską grupą o tej samej
nazwie?

Nasz zespół został założony przez perkusistę, który ma ksywę „Żuraw” więc
stwierdziliśmy, że na początku nazwiemy się „Żurawie”, jednak nazwa ta nie
bardzo przypadła nam do gustu więc po
zamianie na język angielski wyszło „Cranes”. Słowo to w angielskim o wiele lepiej
brzmi niż w języku polskim. Tak właśnie
powstała nazwa naszego zespołu. Jest to
zupełny przypadek, że brytyjska grupa
muzyczna ma taką samą nazwę. Tworzą
oni zupełnie inną muzykę, a my nie wiedzieliśmy o tej grupie przed założeniem
zespołu.
Wasi muzyczni idole? Wzorujecie się na kimś?

Każdy z nas ma swoich idoli, jednak
staramy się nie wzorować na żadnym
zespole, tylko tworzyć swój klimat muzyczny. Każdy z nas ma w sobie tę nutę
mocnego rocka i każdy z nas żyje hardrockiem i w tym kierunku mamy zamiar
dalej się rozwijać.
Czym dla Was jest muzyka? Hobby, sposób
na zagospodarowanie wolnego czasu,
planem na dalsze życie, w tym sposobem na
zarabianie?

Muzyka jest dla nas czymś co daje nam
spokój ducha, tworzy nasze sny i żyje
w nas. Jest to po prostu życiowa pasja.
Muzyka dla nas to zagospodarowanie
czasu i być może w przyszłości sposób
na zarabianie, jednak nigdy nie wiadomo
co będzie za pięć lat, rok czy może nawet
za tydzień.
Co planujecie w bliższej i dalszej przyszłości?
Jakieś kolejne koncerty?

Nie wiadomo co będzie w odległej
przyszłości, wiadomo natomiast, że już
13 września będzie można nas usłyszeć
w Fabryce Kultury Zgrzyt. Damy tam
ostrego czadu i mocnego rocka.
Krzysztof Szyperski
Gazeta Urzędowa
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Oferta Kulturalna

Oferta Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki
im. Marii Konopnickiej
3 października (czwartek), godz. 6.00-14.00
Spektakle edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Teatr Muzyczny „Syrenka” z Warszawy (wynajem). Sala widowiskowa
5 października (sobota), godz. 20.00
Dyskoteka. Przeboje znane i lubiane przy hitach DJ Przemo. Impreza taneczna dla wszystkich, którzy lubią dobrą zabawę. WineBar będzie zaopatrzony w napoje zimne i gorące oraz przekąski
do alkoholi. Zapisy w Kawiarni Artystycznej (tel. 518 171 876),
bilety w sprzedaży w Kasie Kina „Łydynia”. Ilość miejsc ograniczona. Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 25 zł

Krasińskiego, koncert poetycko-fortepianowy, w wykonaniu pianisty i poety Ares Chadzinikolau oraz lauretów konkursu „O Laur
Opina”. Uroczyste zakończenie XXIV Ciechanowskiej Jesieni Poezji
15.00 - obiad (Muzeum Romantyzmu w Opinogórze). Organizatorzy: Związek Literatów na Mazowszu, Powiatowe Centrum
Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej w Ciechanowie, Muzeum
Romantyzmu w Opinogórze. Partnerzy: Urząd Marszałkowski
Woj. Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe w Ciechanowie,
Urząd Miasta w Ciechanowie, Pułtuska Biblioteka Publiczna im.
Joachima Lelewela, Dom Polonii w Pułtusku.

7 października (poniedziałek), godz. 19.30
Spektakl „Przychodzi baba do lekarza”, reż. Aleksandra Nieśpielak. Sala widowiskowa, wstęp – od 75 zł

10 października (czwartek), godz. 10.00
Środowiskowy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego.
W tym dniu Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej Typu
„A i B” w Ciechanowie wystawi przedstawienie „Historia tańca”,
w wykonaniu osób chorych psychicznie. Przygotowania są dla
nich formą terapii w pokonywaniu bariery wstydu i stygmatyzacji. PCKiSz jest współorganizatorem wydarzenia. Sala widowiskowa, wstęp wolny (bezpłatne wejściówki do pobrania w Kasie Kina
„Łydynia”)

9 października (środa), godz. 8.00–14.00
Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży. Monika Pach-Łętocha. Sala widowiskowa

13 października (niedziela), godz. 18.30
Przedpremierowy pokaz filmu „Portret kobiety w ogniu”,
w ramach IV Europejskiego Dnia Kina Artystycznego

ART YST YCZNA ŚRODA
9 października (środa), godz. 19.00–23.00
Noc Poetów, w ramach XXIV Ciechanowskiej Jesieni Poezji
Kawiarnia Artystyczna, wstęp wolny
PROGRAM CJP
9 października (środa), godz. 10.00–23.00 Ciechanów-Pułtusk 10.00-11.00 - spotkanie organizacyjne (Kawiarnia
Artystyczna PCKiSz); 11.00-13.00 - spotkania autorskie pisarzy
w ciechanowskich szkołach i uczelniach, równolegle warsztaty
poetyckie (prowadzi znana literatka Marta Berowska); 12.3014.00 - obiad, zakwaterowanie ; 14.00 - wyjazd do Pułtuska;
15.30 - 17.00 - promocja 21. numeru „Ciechanowskich Zeszytów
Literackich” Wiktor Teofil Gomulicki (1848-1919), jeden z najważniejszych twórców pozytywizmu. W programie: prezentacja
multimedialna „Wiktor Gomulicki wpisany w historię Pułtuska”,
wystawa „Wiktor Gomulicki – piewca nadnarwiańskiego grodu”,
prelekcja prof. Joanny Zajkowskiej, wędrówka pułtuskimi śladami Wiktora Gomulickiego (Pułtuska Biblioteka Publiczna im.
Joachima Lelewela); 17. 30 - kolacja w Domu Polonii w Pułtusku
18.30-19.00 – wyjazd do Ciechanowa (Kawiarnia Artystyczna
PCKiSz); 19.00-23.00 - Noc Poetów. W programie: prezentacja
wierszy przez poetów, koncert Trio Brzoska/Marciniak/Markiewicz (Kawiarnia Artystyczna PCKiSz); 10 października (czwartek), godz. 10.00 – 16.00 Ciechanów-Opinogóra 9.00- 10.00
- przejazd do Opinogóry; 10.00-12.00 - złożenie kwiatów przy
grobie Zygmunta Krasińskiego i kustosza Janusza Królika, zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze; 12.00-14.00 - XXI
Spotkanie z Literaturą w Opinogórze – gościem będzie Konrad
Sutarski z Budapesztu, prowadzi dr Teresa Kaczorowska; 14.0015.00 - rozstrzygnięcie XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Opina”. W programie: wręczenie Medali Zygmunta

14 października (poniedziałek), godz. 20.00
Spektakl komediowy „Kobieta idealna”, reż. Stefan Friedmann, Adrianna Biedrzyńska.Występują: Krzysztof Majchrzak,
Maciej Damięcki, Mariusz Czajka, Adrianna Biedrzyńska. Rezerwacje i zamówienia: JACEK 504-739-716, rezerwacje grupowe
502-661-402. (wynajem: Igra-Art Tomasz Wiśniewski). Sala
widowiskowa, wstęp – 75 zł/85 zł

7 października (poniedziałek), godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Filmowy. Projekcja filmu „Między morzem
a oceanem ” (2018), reż. Isaki Lacuesta Kawiarnia Artystyczna,
wstęp – 12 zł
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15 października (wtorek), godz. 8.00–14.00
Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży. Kielecki Teatr
Lektur. Sala widowiskowa

będzie Tadeusz M. Płużański dziennikarz, publicysta, z zawodu
historyk, specjalizujący się w powojennej historii Polski. Autor
przyjedzie ze swoją nową książką „Obława na Wyklętych. Polowanie bezpieki na Żołnierzy Niezłomnych”. Organizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „Koryfeusz”. Galeria im. Bolesława
Biegasa, wstęp wolny
18 października (piątek), godz. 13.00
Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej.
W ubiegłym roku świętowaliśmy 100. rocznicę powstania Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Tym razem uroczystość będzie okazją przybliżenia historii TOAW, jak też okazją do
wręczenia medali i odznaczeń zasłużonym żołnierzom, pracownikom wojska podległych WKU. W ubiegłym roku, Wojskowy
Komendant Uzupełnień w Ciechanowie, ppłk. Krzysztof Futyma
odebrał Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”. Zwieńczeniem uroczystości będzie występ artystów z PCKiSz. PCKiSz
realizuje wydarzenie. Sala widowiskowa
18 października (piątek), godz. 18.00
Wernisaż malarstwa „Inspiracje lwowskie” prof. Mieczysława Maławskiego ze Lwowa. Mieczysław Maławski urodził się w Żytomierzu na Ukrainie. W 1977 r. został absolwentem
Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie, kończąc kierunek Sztuka
Dekoracyjno-Użytkowa. Obecnie jest profesorem Katedry Ceramiki Artystycznej Lwowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W swoim
dorobku artystycznym Mieczysław Maławski może pochwalić się
udziałem w licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych
w kraju i za granicą. Został uhonorowany Odznaką Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej za rozwój kultury naszego kraju.
Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków (od 2001 r.)
oraz Prezesem Lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Zapraszamy na wernisaż! Galeria im. Bolesława Biegasa,
wstęp wolny
19 października (sobota), godz. 19.30
Koncert legendarnego zespołu de BREAKOUT. Gościnnie
tego wieczoru wystąpi zespół „Demobil Blues”, działający przy
PCKiSz. Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 35 zł
21 października (poniedziałek), godz. 10.30

16 października (środa), godz. 10.00
Zajęcia edukacyjne „Czytaj z nami” dla najmłodszych. Prosimy o kontakt w sprawie wcześniejszych zapisów, tel. 23 672 42
96, w. 3. Ilość miejsc ograniczona. Kawiarnia Artystyczna, wstęp
wolny
ART YST YCZNA ŚRODA
16 października (środa), godz. 18.00
„Wielcy kompozytorzy”: „W poszukiwaniu Chopina” - w
Małym Kinie „Łydynia”. Kawiarnia Artystyczna, bilet normalny
- 25 zł, ulgowy - 20 zł
17 października (czwartek), godz. 14.00
Spotkanie „Wieczorek przy mikrofonie” z okazji Dnia Seniora. Organizator: Zarząd Osiedla nr 4 „Śródmieście” w Ciechanowie. Kawiarnia Artystyczna
17 października (czwartek), godz. 18.00
XXXII Spotkanie z Książką w Galerii. Gościem spotkania

Profilaktyczny spektakl dla dzieci „Domino” metodą Teatru Forum. Kawiarnia Artystyczna
21 października (poniedziałek), godz. 16.00
Dzień Seniora w Klubie Seniora. Kawiarnia Artystyczna
ART YST YCZNA ŚRODA
23 października (środa), godz. 18.00
Literacko-muzyczne spotkanie „Myśleć sercem - Papieskie inspiracje”, w wykonaniu Dariusza Jakubowskiego, Katarzyny Thomas oraz Piotra Szafrańca z okazji 41. rocznicy wyboru
Karola Wojtyły na Papieża. Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 15 zł

Oferta Kulturalna
od pierwszych liter imion wspaniałych, młodych muzyków: Kaja,
Kacper, Olaf i dwóch Piotrków, którzy tworzą niesamowity klimat w granych przez siebie kawałkach. Rockowe brzmienie, to
jest to, czym KOP zachwyci publiczność. Przybywajcie!. Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 20 zł
23 listopada (sobota), godz. 19.30
XXXVIII Ciechanowskie Spotkania z Bluesem „Blues na
Dołku”. Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 40 zł
25 października (piątek), godz. 18.00
Recital „Byle nie o miłości” Michała Wojtusika. Kawiarnia
Artystyczna, wstęp – 10 zł
J U Ż W L I S TO PA D Z I E!!!
11 listopada (poniedziałek), godz. 17.00

Film niemy „Nosferatu – symfonia grozy” z muzyką na
żywo, w wykonaniu zespołu „Czerwie Band”. Kawiarnia Artystyczna, wstęp – 25 zł
26 października (sobota), godz. 12.00
Warsztaty literackie dla młodzieży i dorosłych. Galeria im.
Bolesława Biegasa, wstęp wolny
26 października (sobota), godz. 20.00
Music Dance Party z muzyką na żywo. Zapisy w Kawiarni Artystycznej (tel. 518 171 876), bilety w sprzedaży w Kasie
Kina „Łydynia”. Ilość miejsc ograniczona. Kawiarnia Artystyczna,
wstęp – 45 zł
28 października (poniedziałek), godz. 18.00
Dyskusyjny Klub Filmowy. Projekcja filmu „Wysoka dziewczyna ” (2019), reż. Nzingha Stewart. Kawiarnia Artystyczna,
wstęp – 12 zł
ART YST YCZNA ŚRODA
30 października (środa), godz. 18.00

Widowisko „Polonia Restituta” z okazji Święta Niepodległości, w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” z Płockiego
Ośrodka Kultury i Sztuki. Prosimy o pobieranie bezpłatnych
wejściówek w Kasie Kina „Łydynia”. Zapraszamy! Sala widowiskowa, wstęp wolny (bezpłatne wejściówki do pobrania w Kasie
Kina „Łydynia”)

WYSTAWY:
Galeria im. Bolesława Biegasa
Czynna: wtorek – sobota, godz. 10.00 – 18.00
13 września – 15 października
Zbiorowa wystawa rzeźby „Źródło” artystów Oddziału Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków.
18 października – 19 listopada
Wystawa malarstwa „Inspiracje lwowskie” prof. Mieczysława
Maławskiego ze Lwowa.
Galeria „Na Pięterku” im. Zygmunta Szczepankowskiego
6 września – 7 października
Jubileuszowa wystawa prac wychowanków Warsztatu Terapii
Zajęciowej w Ciechanowie z okazji 25-lecia jego istnienia.
11 października – 10 listopada
Wystawa prac uczniów Marii Mazanowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ciechanowie.
Kawiarnia Artystyczna
25 września – 25 listopada
Zbiorowa wystawa malarstwa grupy „SENS” z Pruszkowa.
Z A P R A S Z A M Y D O K I N A „ ŁY D Y N I A” !

15 listopada (piątek), godz. 19.30
Koncert rockowy w Kawiarni. Przyszedł czas na mocne
brzmienie w Kawiarni Artystycznej. Na scenie zaprezentują się
doświadczeni muzycy, jak „Suczysty” z Ciechanowa, czy „Carol
Markovsky” z Makowa Mazowieckiego. Niezwykłym gościem
i niespodzianką dla fanów dobrej muzyki będzie występ nastoletnich gwiazd, które zaczynają swoją karierę muzyczną, nie
boją się sceny i chcą wreszcie, by większa publiczność doceniła
ich starania oraz charyzmę. To zespół „KOP”, który powstał na
początku września tego roku w Ciechanowie. Nazwa pochodzi

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Z. Kraińskiego w Ciechanowie
Imprezy kulturalne i oświatowe organizowane przez
Powiatową Bibliotekę Publiczną im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie w październiku i listopadzie 2019
roku: Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 5. października włączy się w ogólnopolską
akcję „Noc Bibliotek”. Będzie to V edycja ogólnopolska pod
hasłem „Znajdziemy wspólny język”. Rozpoczęcie imprezy
nastąpi o godzinie 15:00 w siedzibie Biblioteki przy ul. Warszawskiej 34. W ramach akcji Biblioteka przygotowała m.in.:
Czytanie bajek dzieciom
„Bajkowy kuferek” – zabawa dla dzieciom
„Koło fortuny” - dla dzieci i dorosłych
Teatrzyk rodzinny – inscenizacja bajki „Smok wawelski”
Turniej w scrabble dla dorosłych
Spacerkiem po Ciechanowie – multimedialna prezentacja
ulicy 3 Maja
Projekcja familijnego filmu pt. „Ptyś i Bill”.

Przez cały czas trwania imprezy: rozmowy o książce i nie tylko
przy kawie, gry planszowe oraz zajęcia plastyczne.
W ramach cyklu „Biblioteka otwarta dla wszystkich” zorganizowane zostaną spotkania w październiku:
„Czy nas jeszcze pamiętasz?” - wspomnienia o zmarłych
twórcach kultury - wieczór literacko muzyczny
„Architekt wnętrz – kto taki” - spotkanie z panem Konradem Matuszewskim – architektem wnętrz.
Ponadto „Z Bibliotecznej półki” w październiku spotkanie
z panem Stefanem Żaglem, spotkanie z panią Marią Klonowską
dotyczące Tomasza Klonowskiego i szkoły w Sokołówku.
W listopadzie z cyklu „Strofy regionalne” spotkanie z panią
Grażyną Gzarą i w ramach „ Z Bibliotecznej półki…” spotkanie na
temat ciechanowskiej służby zdrowia z panią dr Małgorzatą Marcysiak.
„Dawnych wspomnień czar” - koncert wokalny amatorskiego zespołu „Legato”,

w ramach cyklu „Spotkajmy się w bibliotece” cykl pogadanek o zdrowiu, które poprowadzi lekarz pediatra pani Elwira Soplińska. Zorganizowany zostanie autorski wernisaż wystawy fotograficznej pani Teresy Sokołowskiej oraz wystawa rękodzieła
twórców SAP.
Z okazji Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek w dnia 5 listopada 2019 r. pracownicy Wypożyczalni Głównej przestawią
inscenizację „Czerwonego Kapturka.”
dla przedszkolaków.
W miesiącu listopadzie nastąpi inauguracja i pierwsze spotkanie członków Dyskusyjnego Klubu Książki.

We wrześniu i październiku biblioteka
zaprasza na lekcje biblioteczne dla starszych klas
szkoły podstawowej i szkół średnich a także na
zajęcia plastyczne z cyklu „Bajki, baśnie, legendy”,
„Grzybobranie”.
Gazeta Urzędowa
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Uroki Powiatu

