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Kolejne wydanie 
Magazynu  „PULS” ukaże się 

we wtorek, 12 września
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Jak finansować budowę dróg lokalnych?
Niezależnie od tego, ile pieniędzy by
przeznaczono na budowę dróg lokalnych to
zawsze ich będzie za mało. Infrastruktura
drogowa to podstawa rozwoju samorządów. Nie
są one jednak w stanie samodzielnie udźwignąć
kosztów budowy oraz modernizacji sieci
lokalnych dróg.

Niedawno pojawiła się propozycja posłów Prawa i Sprawiedli-
wości, by wprowadzić dodatkową opłatę paliwową, a wpływy z niej
przeznaczyć na Fundusz Dróg Samorządowych. Ostatecznie PiS
wycofał się z tego pomysłu, ale problem pozostał…

Jak więc finansować budowę dróg lokalnych? Pytanie to zada-
liśmy samorządowcom, parlamentarzystom i przedsiębiorcom.

Zachęcamy do lektury ich wypowiedzi na str. 11-13.

ogłoszenie własne wydawcy
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Budowa ulicy Sońskiej – wspólna inwestycja miasta i powiatu.
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ul. Robotnicza 2, Ciechanów

tel. 501 605 901

 

CIECHANÓW
UL. ARMII KRAJOWEJ 15 

(PASAŻ KAUFLAND)
TEL. 23 674 71 13

CIECHANÓW
UL. ZIELONA ŚCIEŻKA 4A

TEL. 23 673 56 53

Szkła 
 przeciwsłoneczne

z korekcją

Szkła 
 przeciwsłoneczne

z korekcją

-25%-25%
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Kolejne wydanie
magazynu „PULS” ukaże się

we wtorek - 13 lipca
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ZAMKI * KLUCZE * PIECZĄTKI

Ciechanów, ul. Śląska 2
(wejście od Pl. Jana Pawła II 14)

tel. 23 673 54 02 
kom. 508 270 950 

ZŁODZIEJE NIE MAJĄ WAKACJI!
ZABEZPIECZ SWOJE MIENIE 

ZANIM WYJEDZIESZ NA URLOP!

Z okazji Dnia Księgowego 
wszystkim wykonującym 

ten trudny i odpowiedzialny zawód
życzymy 

satysfakcji z wykonywanej pracy, 
rzetelnych kontrahentów 

i terminowych płatności oraz sukcesów 
w życiu zawodowym i prywatnym.  

Z okazji Dnia Księgowego 
wszystkim wykonującym 

ten trudny i odpowiedzialny zawód
życzymy 

satysfakcji z wykonywanej pracy, 
rzetelnych kontrahentów 

i terminowych płatności oraz sukcesów 
w życiu zawodowym i prywatnym.  

Zarząd i Pracownicy

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Oddział Okręgowy w Warszawie

Oddział w Ciechanowie

Akademia Dźwięku, 
KOP i przyjaciele  
na jednej scenie 

Wielu pasjonatów muzycznych przez 
ostatnie miesiące tęskniło za możliwością 
uczestnictwa w koncertach na żywo. Jed-
no z pierwszych takich wydarzeń miało 
miejsce na początku czerwca w Kawiarni 
Artystycznej w Powiatowym Centrum 
Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Na sce-
nie wystąpiła liczna grupa młodych i nieco 
starszych muzyków, a wśród nich ucznio-
wie i nauczyciele ciechanowskiej Szkoły 
Muzycznej AKADEMIA DŹWIĘKU, 
zespół KOP, którego członkowie również 
zdobywają wiedzę muzyczną w tej szkole 
oraz zaprzyjaźnieni muzycy.

 Więcej na str. 13

30 lat Mazowieckiej Izby Gospodarczej 
W doborowym towarzystwie i wspaniałych okolicznościach przyrody 

odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 30-lecia Mazowieckiej Izby Go-
spodarczej w Ciechanowie. Nie zabrakło odznaczeń, gratulacji i życzeń na 
kolejne lata działalności tej organizacji. Partnerem wydarzenia był Bank Go-
spodarstwa Krajowego.

WIĘCEJ NA STR. 11 
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tel.: 23 672 28 69
www.stociechanow.pl

www.facebook.com/stociechanow

Niepubliczne Przedszkole STO
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Ciechanowie

OGŁASZA DODATKOWY NABÓR DO 
ZERÓWKI ORAZ ODDZIAŁU DLA 4- i 5-LATKÓW

Niepubliczne Przedszkole STO
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Ciechanowie

OGŁASZA DODATKOWY NABÓR DO 
ZERÓWKI ORAZ ODDZIAŁU DLA 4- i 5-LATKÓW

- autorskie programy edukacji dwujęzycznej
- nauka pływania
- zajęcia logopedyczne
- podstawy kodowania

- szachy, tańce, rytmika
- zajęcia artystyczno-plastyczne
- gimnastyka korekcyjna
- zajęcia z kreatywności
- opieka psychologiczno – pedagogiczna
- współpraca ze Szkołą Podstawową STO 
   w zakresie realizacji projektów edukacyjnych 

W ofercie przedszkola:

Nareszcie teraz po tylu latach starań z 
dniem 1 czerwca 2028 roku prawomocnie 
zlikwidowano województwo mazowieckie 
i w jego miejsce utworzono trzy nowe wo-
jewództwa – płockie, radomskie i stołeczne 
warszawskie.

W związku z tym dokonano li-
kwidacji wszystkich dotychczasowych 
instytucji mazowieckich na terenie 
powiatu ciechanowskiego. Ich obiekty 
i kadry z dniem 5 czerwca 2028 roku 
przejęte zostały przez spółki komunalne 
miasta Ciechanów oraz niektóre gminy 
wiejskie. I tak teren oraz całe mienie 
nieruchome i ruchome wraz z pracow-
nikami byłego Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze Górnej przejął tamtej-
szy Gminny Ośrodek Kultury, którego 
pani dyrektor od razu powołała kierow-
nika ds. restrukturyzacji tej byłej insty-
tucji wojewódzko-mazowieckiej. Na 
razie wiadomo tylko to, że w ramach 
nowej misji obiektu, opinogórska or-
kiestra dęta od teraz będzie się zbierać 
na próby w salonach neogotyckiego 
zameczku na wzgórzu. – Całkowicie 
popieramy decyzje władz. To dobrze, 
że będziemy ćwiczyć w komnatach 
zamkowych – ucieszył się sympatycz-
ny muzyk grający na wielkiej trąbie. – 
To wspaniale, że opinogórscy muzycy 
będą odbywać próby wśród obrazów na 
zamkowych salonach – spontanicznie 
wyraziły radość przemiłe panie Danu-
la i Wandziula, przypadkowo spotkane 
przez naszego redaktora na Strażackiej 
po prawej stronie.

Jeśli chodzi o byłe Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej to jego cała masa ma-
terialno-osobowa przejęta została przez 
TBS Sp. z o.o. w Ciechanowie. Od razu 

prezes TBS-u zarządził przeniesienie 
placówki do budynku byłego Zespo-
łu Szkół Nr 2 przy ulicy Orylskiej, a 
w dotychczasowej siedzibie przy Placu 
Kościuszki zlokalizował nową w mieście 
pizzerię, serwującą również pieczone 
kurczaki po szlachecku. – To prawdzi-
wie handlowo-gastronomiczne miejsce, 
tu nowa placówka jest naprawdę miesz-
kańcom potrzebna – z uśmiechem sko-
mentowała atrakcyjna farmaceutka z 
apteki.

Na kierownika Muzeum przy Oryl-
skiej Zarząd TBS-u mianował znanego 
historyka, bibliotekarza, działacza po-
litycznego i regionalistycznego, który 
od razu z zapałem zaproponował po-
szerzenie misji placówki o wskazane 
atrakcyjne kierunki historyczno-regio-
nalistyczne. Prezes TBS-u przychylił się 
do wniosku i jednocześnie rozszerzył 
dotychczasową nazwę instytucji. Od 
tej pory będzie to Muzeum Szlachty, 
Chłopstwa i Babstwa Mazowieckiego, 
z terenem działania na trzy nowe wo-
jewództwa dawnego Mazowsza. Nowe 
kierownictwo Muzeum już m.in. zapo-
wiedziało utworzenie na parterze spe-
cjalnej stałej ekspozycji poświęconej Ba-
bom w gminie Ciechanów, Baboszewu 
w powiecie płońskim oraz Babicom w 
powiecie garwolińskim. Powstanie sta-
ła wystawa babek dla kosiarzy, bab dla 
brukarzy oraz warkoczy uplecionych z 
babiego lata zebranego w Kownatach 
Żędowych w okresie Pierwszej „Soli-
darności”. Będzie specjalna sala poświę-
cona roli babińca w synagodze, a także 
wystawa przepisów na baby drożdżowe. 
Na stałe umieszczone zostaną fotosy z 
filmu „Rzeczpospolita babska” oraz sło-

je z babką jajowatą na radosne wypróż-
nianie bez zaparć i zatwardzenia. W tej 
części Muzeum zaprezentowany będzie 
stary magiel, przy którym do epoki 
Gomułki zbierały się baby z Płońskiej i 
Rzeczkowskiej żeby obrobić d… innym 
babom z całej parafii. 

W tematyce chłopskiej wstępnie 
m.in. zapowiedziano prezentację chłop-
skich garnków z kartoflami, chłopskich 
garnków z kiełbasą, kapustą i ziem-
niakami oraz chłopskich przepisów 
na kociołek do syta wraz z pokazami 
przyrządzania chłopskiego jadła, w tym 
chłopskiego chleba na zakwasie.

– Wspaniała wiadomość. Dobrze, 
że ktoś pomyślał o naszym chłopstwie 
i babstwie mazowieckim – powiedzieli 
mili państwo Ania i Wojtek, przypad-
kowo spotkani przez naszego redaktora 
na parkingu przy markecie na Sienkie-
wicza.

W przypadku służby konserwa-
cji zabytków dokonano jej włączenia 
do zakładu wodociągów i kanalizacji. 
– Stała konserwacja sieci rurowej w 
mieście jest naszym priorytetowym za-
daniem. Cieszę się, że nasi konserwato-
rzy wzmocnieni zostaną przez nowych 
doświadczonych konserwatorów, co 
pozwoli na zwiększenie ogólnej inten-
sywności konserwacji – mówi przewod-
niczący rady nadzorczej wodociągów i 
kanalizacji.

Natomiast Zamek Książąt Mazo-
wieckich przy Zamkowej wyłączono ze 
struktury muzealnej i włączono w sche-
mat organizacyjny MOSiR-u Sp. z o.o. 
w Ciechanowie. W związku z tym moż-
liwe będzie szybkie urządzenie na dzie-
dzińcu odkrytego basenu dla nudystów, 

których dzięki wysokim murom nie 
będą mogli podpatrywać podglądacze 
oraz inne osoby zaburzone erotycznie.

Gwoli uzupełnienia podajemy 
również, że w skutek transformacji 
Mazowsza nie ulegnie zmianie status 
Mazowieckiej Izby Gospodarczej oraz 
Mazovii ProActiv. 

Ulica Warszawska dalej zgodnie z 
wolą mieszkańców będzie deptakiem i 
nie będą tam jeździły samochody. Nie 
nastąpi też scalenie Ujazdówka z Ujaz-
dowem, Stryjewka ze Stryjewem oraz 
Kownat Żędowych z Kownatami Boro-
wymi. Ani Nużewa z Nużewkiem oraz 
Kołaków Wielkich z Kołakami-Kwasami 
i Koziczyna z Koziczynkiem. Nie prze-
niesie się siedziby urzędu gminy Cie-
chanów z ulicy Fabrycznej do Gumowa 
i nie zrobią linii kolejowej z Przasnysza 
do Ciechanowa. – Po co się ludzie bali 
likwidacji Mazowsza. Nic się takiego 

nie stało, a nawet się poprawiło. Będzie 
nowa pizzeria w super punkcie, miejsce 
na kolacyjki w nastrojowym lokalu. Te-
raz ten budynek odżyje – wyraził opinię 
znany działacz lokalnej lewicy.

Nie można na zakończenie nie 
wspomnieć jeszcze o bardzo ważnej 
sprawie, która może rzucić nowe świa-
tło na historię. Otóż naszą redaktorkę 
śledczą nawiedził we śnie duch hrabiego 
Cieszkowskiego, zapowiadający przeka-
zanie nam do wykorzystania zapisu dys-
kusji, której był świadkiem w zeszłym 
tygodniu. Chodzi o rozmowę ducha 
hrabiego Zygmunta Krasińskiego z du-
chem hrabiego Brunona Kicińskiego na 
poddaszu starej dzwonnicy w Kraszewie 
w gminie Ojrzeń, zaraz po północy. 
Gdy tylko duch hrabiego Cieszkow-
skiego przekaże redakcji ten zapis, zaraz 
opublikujemy go na łamach.

IWO „GAGUŚ” GAWLICA

Wspomnienia z przyszłości

Zmiany w muzealnictwie i 
rozmowa duchów w dzwonnicy
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SPRZEDAM
DOM W 

CIECHANOWIE
BLISKO CENTRUM

TEL. 532 067 734 

ogłoszenie

Sprzedam atrakcyjny 

dom w Ciechanowie.

Powierzchnia - 250 m2 

tel. 604 513 071

 lub 606 251 393
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STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
Oddział Okręgowy w Warszawie, Oddział w Ciechanowie

CIECHANÓW, UL. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 10 LOK. 52 (I piętro), tel. 23 673 20 01, fax. 23 673 32 00
www.ciechanow.skp-ow.com.pl

 Podstawy rachunkowości
 Kurs dla samodzielnych księgowych
(bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości
 Kurs dla kandydatów na głównych księgowych
Kurs „Kadry i płace w praktyce”
Kurs „Specjalista ds. płac - kurs 
dla zaawansowanych”

ZAPRASZA NA:ZAPRASZA NA:

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

Kurs „Specjalista ds. kadr 
- kurs dla zaawansowanych”
Kurs „Podatki dla księgowych w praktyce”
 Kurs „Książka przychodów i rozchodów
 – praktyczne ujęcie od podstaw”
Kurs „Rachunkowość budżetu jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych 
oraz samorządowych zakładów budżetowych”

KURSY Z ZAKRESU 
RACHUNKOWOŚCI, 
PODATKÓW I PŁAC

KURSY Z ZAKRESU 
RACHUNKOWOŚCI, 
PODATKÓW I PŁAC

ZAPRASZAMY 

DO UDZIAŁU 

W KURSACH

WAKACYJNYCH

Terminy rozpoczęcia kursów: 
maj-sierpień 2021 r.

Ochotnicze Straże Pożarne z terenu naszego 
powiatu po raz kolejny otrzymały wsparcie 
finansowe z kasy Starostwa. Tym razem jed-
nostki OSP z poszczególnych gmin wsparte 
zostały łączną kwotą 45 tys. zł. Była to już 
trzecia edycja programu wsparcia straża-
ków ochotników organizowana przez wła-
dze powiatu. 

- Po raz trzeci przekazujemy dofi-
nansowanie dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych z naszego powiatu. Łącznie 
w trzech edycjach przekazaliśmy 135 
tys. zł. W ramach tej edycji przekazu-
jemy 45 tys. zł, które trafi do kolejnych 
OSP. Program ma zadanie poprawić 
bezpieczeństwo na terenie naszego po-
wiatu, ma być też dodatkowym narzę-
dziem dla naszych Ochotniczych Straży 
Pożarnych, by mogły zadbać o bezpie-
czeństwo osobiste, czy też poprawienie 
warunków funkcjonowania – powie-
działa Joanna Potocka-Rak - Starosta 
Ciechanowski. 

Starosta dziękowała również stra-
żakom ochotnikom za pomoc i zaan-
gażowanie podczas walki z pandemią. 
Chwaliła także współpracę z zawodową 
- Państwową Strażą Pożarną. Podczas 
podpisywania umów obecny był bryg. 
Tomasz Gajewski - Komendant Powia-
towy PSP w Ciechanowie oraz Bogdan 

Kołakowski - prezes oddziału ZOSP w 
Ciechanowie. 

Podpisy na umowach dotyczących 
dotacji złożyli: Joanna Potocka-Rak - 
Starosta Ciechanowski, Marek Marcin-
kowski – Wicestarosta oraz wójtowie i 
skarbnicy poszczególnych gmin. 

Dotacje finansowe o wartości 5 tys. zł 
trafią do: OSP Gąski (gmina Ciechanów), 
OSP Malużyn (gmina Glinojeck), OSP 
Watkowo (gmina Gołymin-Ośrodek), 
OSP Łysakowo (gmina Grudusk), OSP 
Kraszewo, Ojrzeń, Młock (gmina Ojrzeń), 
OSP Opinogóra Górna (gmina Opinogó-

ra Górna), OSP Szulmierz (gmina Re-
gimin), OSP Gąsocin (gmina Sońsk).

PP

Na rzecz bezpieczeństwa 

Powiatowe dofinansowanie dla OSP 

Mariola Kołakowska – Wójt Gminy Regimin odbiera dotację dla OSP Szulmierz.

Przemawia Joanna Potocka-Rak – Staro-
sta Ciechanowski. 
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- Zakończyliśmy przebudowę ulicy Kargo-
szyńskiej na odcinku od ulicy Willowej do 
mostu na Rzece Łydyni. W roku ubiegłym 
wyremontowany został most, teraz zakoń-
czyliśmy przebudowę nawierzchni, poboczy 
oraz zjazdów na odcinku drogi, który od 
wielu lat wymagał przebudowy – na swoim 
Facebooku ogłosiła Joanna Potocka-Rak – 
Starosta Ciechanowski. 

Inwestycja została zrealizowana 
przez Powiatowy Zarząd Dróg, nato-
miast jej wykonawcą była firma Stra-
bag. 

Wartość inwestycji to blisko 500 
tys. zł. 

- Dziękuję Panu dyrektorowi 
Wojciechowi Jagodzińskiemu i pra-
cownikom PZD za sprawną i termi-
nową realizację zadania. Dla miesz-
kańców Osiedla Kargoszyn, i nie 
tylko, w związku z zakończeniem re-
alizacji inwestycji przygotowujemy 
czerwcową niespodziankę – dodaje 
starosta.

PP

Inwestycje drogowe

Koniec prac na ul. Kargoszyńskiej 

Joanna Potocka-Rak – Starosta Ciechanowski wraz z Wojciechem Jagodzińskim – dyrektorem PZD. 
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Niech spoczywa w Bogu

Rodzinie oraz Bliskim

Pawła Leszczyńskiego
naszego drogiego Kolegi

wyrazy najgłębszego współczucia 
i z głębi serca płynące słowa otuchy 

w tych trudnych chwilach

składają

Starosta Powiatu Ciechanowskiego 
Joanna Potocka - Rak, 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego 
i pracownicy Starostwa Powiatowego.

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” 
Ks. Jan Twardowski 

reklama

ZZAAKKŁŁAADD  FFRRYYZZJJEERRSSKKII
DAMSKO - MĘSKI u PawłaPaweł Litner
Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

(na terenie szpitala)

tel. 784 008 401

Ciechanów z Chruszczewem połączy ciąg pieszo-
-rowerowy. Trwa opracowywanie dokumentacji 
technicznej jego budowy. Nową nawierzchnię 
zyska też sama droga.

W trakcie wizyty w naszym mieście 
złożonej przez Tomasza Dąbrowskiego 
– zastępcę dyrektora Mazowieckiego Za-
rządu Dróg Wojewódzkich rozmawiano o 
szczegółach planowanej inwestycji. Podczas 
spotkania z prezydentem miasta oraz wój-
tem Gminy Ciechanów ustalono, że ciąg 
będzie poprowadzony wzdłuż drogi woje-
wódzkiej, od ronda w ul. Mławskiej przez 
całe Chruszczewo. Według wcześniejszych, 
już nieaktualnych uzgodnień, ścieżka miała 
kończyć się na wysokości ul. Słonecznej w 
Chruszczewie.

Dokumentacja techniczna ma zostać 
opracowana do końca tego roku. Następnie 
zarządca drogi zaplanuje realizację inwesty-
cji, która przyczyni się do poprawy bezpie-
czeństwa pieszych i rowerzystów, a także 
komfortu i bezpieczeństwa kierowców.

Planowana inwestycja wywołała duże 
zadowolenie wśród mieszkańców miasta i 
gminy.

UM/TM

Inwestycje drogowe

Na Mławskiej będzie bezpieczniej

Rada Powiatu Ciechanowskiego wybrała 
na nowego wicestarostę Marka Marcin-
kowskiego – kierownika Wydziału Edukacji, 
Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym. 
Zastąpił on zmarłego niedawno Stanisława 
Kęsika.

Spośród 20 radnych obecnych na sesji ma 
Marka Marcinkowskiego zagłosowało 13 osób, 
a 7 było przeciw.

Nowy wicestarosta ma 66 lat (28 czerwca 
– skończy 67). Ukończył studia matematyczne 
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, a 
także studia podyplomowe w zakresie organi-
zacji i zarządzania oświatą (Uniwersytet War-
mińsko-Mazurski w Olsztynie). 

W latach 1984-1998 pracował jako dy-
rektor Szkoły Podstawowej w Ościsłowie. Od 
2000 do 2018 roku był dyrektorem Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących w Ościsłowie. 

Jest doświadczonym samorządowcem. 
Był Przewodniczącym Rady Miejskiej w 
Glinojecku (1994-1998) i Członkiem 
Zarządu Gminy Glinojeck (1990-1994 i 
1998-2000), delegatem do Sejmiku Wo-
jewództwa Ciechanowskiego (1990-1994) 
oraz Radnym Rady Powiatu Ciechanow-
skiego (2010-2014).

Był założycielem Społecznego Komitetu 
Pomocy Szkole w Ościsłowie - dzięki działa-
niom komitetu szkoła została rozbudowana 
(1986-1992), a także skarbnikiem Społecz-

nego Komitetu Budowy Ośrodka Zdrowia w 
Ościsłowie. 

Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Ościsłowie (obecnie Skarbnik). Od 2016 roku 
jest członkiem Zarządu Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Ciechanowie. 

Jest jednym z liderów Ciechanowskiego 
Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego. 
Obecnie sprawuje funkcję sekretarza tego Sto-
warzyszenia. 

Żonaty, ma troje dzieci. 

***

Warto podkreślić, że Marek Marcinkow-
ski był jednym z najbliższych współpracowni-
ków zmarłego Stanisława Kęsika. Jak mówił na 
pogrzebie wicestarosty, pochodzą z tej samej 
wioski i doskonale się rozumieli. Marcinkow-
ski jest typem solidnego urzędnika. Zawsze 
wyważony, skory do kompromisu. Świetnie 
porusza się w tematyce oświatowej, a należy 
pamiętać iż edukacja to bardzo znacząca pozy-
cja w powiatowym budżecie. 

AI

Znany ciechanowski okulista Tomasz 
Grembowicz objął mandat radnego Rady 
Powiatu Ciechanowskiego zwolniony 
przez zmarłego niedawno Stanisława 
Kęsika. W wyborach samorządowych w 
2018 roku uzyskał on kolejny po Kęsiku 
wynik na liście wystawionej przez Cie-
chanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie 
Wyborcze.

Tomasz Grembowicz ma 66 lat. 
Jest absolwentem Akademii Me-
dycznej w Poznaniu.

Pracę zawodową rozpoczął w 

Specjalistycznym Szpitalu Woje-
wódzkim w Ciechanowie. W ostat-
nich latach pracował w Szpitalu im. 
dr Wojciecha Oczko w Przasnyszu. 
Obecnie prowadzi prywatną prakty-
kę lekarską.

W latach 2002-2010 był rad-
nym Rady Miasta Ciechanów. Przez 
pewien czas był jej przewodniczą-
cym.

Żonaty, ma córkę. Jest kibicem 
siatkówki.

AI

Personalia

Marek Marcinkowski nowym wicestarostą

Rada Powiatu Ciechanowskiego

Grembowicz objął mandat

Na ulicy Mławskiej od lewej: Sławomir Chmieliński - inspektor ds. inwestycji drogowych i 
utrzymania dróg gminnych w Urzędzie Gminy Ciechanów, Tomasz Dąbrowski – zastępca 
dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Sylwia Herner – kierownik Wy-
działu Inwestycji w Urzędzie Miasta Ciechanów, prezydent Krzysztof Kosiński oraz Artur 
Frączkowski – zastępca wójta Gminy Ciechanów.
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Marek Marcinkowski – Wicestarosta Cie-
chanowski.
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oferuje: kursy przygotowawcze,

szkolenia i egzaminy 

Eksploatacji i Dozoru 
sieci, urządzeń i instalacji:

elektroenergetycznych, 
cieplnych i gazowych.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
Oddział w Ciechanowie 

Ciechanów, ul. Mławska 3, tel. 696-683-681
www.ciechanow.sep.com.pl   sep.ciechanow@sep.com.pl
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Gala finałowa plebiscytu na najlepszy salon fry-
zjerski i kosmetyczny w powiecie ciechanowskim 
już za nami. Zwycięzcy otrzymali nagrody. Mu-
zyczną niespodzianką był występ Pawła Stasia-
ka – lidera zespołu Papa Dance (obecnie Papa D). 

Prezentujemy wyniki plebiscytu (Edy-
cja 2020)

KATEGORIA: SALON FRYZJERSKI

Gmina Wiejska Ciechanów: 
1 miejsce: Karstyle – Karolina Stry-

jewska

2 miejsce: Prestige Salon Fryzjerski 
Aneta Jezierska

3 miejsce: Salon Artistic
Gmina Glinojeck: 
1 miejsce: Viktoria Salon Urody – 

Marta Wychucka
Gmina Gołymin-Ośrodek:
1 miejsce: Salonik u Małgosi – Małgo-

rzata Bystrek

Gmina Opinogóra Górna:
1 miejsce: Dorota Salon Fryzjerski – 

Dorota Komorska (Kołaczków)
Gmina Regimin:
1 miejsce: Salon Fryzjerski Ewa – Ewa 

Kozak
Gmina Sońsk:
1 miejsce: MAGIA – Justyna Szewczak 

(Gąsocin)
2 miejsce: Salon Fryzjerski Joanna Pogłód
3 miejsce: Tapir – Joanna Radziuk 

(Gąsocin)

KATEGORIA: SALONY KOSMETYCZNE 

Gmina Wiejska Ciechanów: 
1 miejsce: Jimmy Boo Atelier – Sylwia 

i Adam Bobińscy (Chruszczewo)
Gmina Miejska Ciechanów: 
1 miejsce: Zakład Kosmetyczny – Bar-

bara Malanowska
2 miejsce: Salon Kosmetyczny Anna 

Chmielewska 
3 miejsce: Pomalowane – Joanna Śmi-

gielska
Gmina Glinojeck: 
1 miejsce: Kącik Urody – Olga Podlec-

ka, Glinojeck

2 miejsce: Impresja salon pielęgnacji 
paznokci – Renata Zielińska, Ościsłowo

3 miejsce: Viktoria Salon Urody – 
Marta Wychucka, Glinojeck

Gmina Ojrzeń: 
1 miejsce: Uroda – Krystyna Mali-

szewska, Gostomin. 

Organizatorami plebiscytu byli: Po-
wiat Ciechanowski oraz Mazowiecka Izba 
Gospodarcza w Ciechanowie. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy!

PP 

Nagrodzono zwycięzców powiatowego plebiscytu 

Najlepsze salony fryzjerskie i kosmetyczne
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Ciechanowskie starostwo po raz trzeci 
zorganizowało Powiatowy Dzień Rolnika. 
Spotkanie odbyło się w Powiatowym Cen-
trum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej. 
Wyróżniono rolników z całego powiatu. 
Przed budynkiem prezentowano lokalne 
wyroby Kół Gospodyń Wiejskich.

- Głównym celem tej inicjatywy 
jest zwiększenie świadomości spo-
łeczeństwa o potencjale rolnictwa 
Północnego Mazowsza, pokazanie 
jego walorów i integracja lokalnych 
środowisk rolniczych – informuje 
ciechanowskie starostwo.

Przed siedzibą PCKiSz rozstawio-
ne były stoiska Kół Gospodyń Wiej-
skich, a na nich produkty regionalne, 
zarówno kulinarne jak i rękodzieło. 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 

PRO Qltura z Rydzewa zorganizo-
wały dla najmłodszych warsztaty kra-
wieckie.

Starosta Ciechanowski Joanna 
Potocka-Rak wyróżniła w tym roku 
rolników, wśród których byli: Mario-
la i Marek Doleccy z gminy miejskiej 
Ciechanów, Karolina i Mariusz Bień-
kowscy z gminy wiejskiej Ciechanów, 
Justyna i Adam Mieszkowscy z gminy 
wiejskiej Ciechanów, Aneta i Marek 
Bołtuć z gminy Glinojeck, Monika 
i Krzysztof Piaseccy z gminy Glino-
jeck, Anna i Marek Piekarscy z gmi-
ny Gołymin-Ośrodek, Magdalena i 
Rafał Skurzyńscy z gminy Gołymin-
-Ośrodek, Joanna i Marek Bobińscy 
z gminy Grudusk, Renata Jadwiga 
i Andrzej Bober z gminy Grudusk, 
Honorata i Krzysztof Smolińscy z 
gminy Ojrzeń, Elżbieta i Krzysztof 
Sikorscy z gminy Ojrzeń, Anna i 
Dariusz Boniakowscy z gminy Opi-

nogóra Górna, Magdalena i Andrzej 
Szwejkowscy z gminy Opinogóra 
Górna, Dorota i Andrzej Kurzynko 
z gminy Regimin, Dorota i Marek 
Kiliańscy z gminy Regimin, Monika 
i Cezary Olewniczakowie z gminy 
Sońsk oraz Małgorzata i Marcin Mie-
rzejewscy z gminy Sońsk.

Nagrody wręczała Starosta oraz 
Piotr Zgorzelski – Wicemarszałek 
Sejmu RP, Jan Maria Jackowski – 
Senator RP, Sławomir Morawski – 
Przewodniczący Rady Powiatu Cie-
chanowskiego oraz Paweł Obermeyer 
- wiceprzewodniczący Komisji Poli-
tyki Społecznej i Prorodzinnej oraz 

Komisji Zdrowia i Kultury Fizycznej 
Sejmiku Województwa Mazowiec-
kiego.

Przedsięwzięcie było współor-
ganizowane przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego.

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI

III Powiatowy Dzień Rolnika

Święto rolników z naszego powiatu
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Zarząd Powiatu Ciechanowskiego nagrodził 
sportowców z naszego powiatu. Było to gest 
uznania dla zasług sportowych osiągniętych 
przez zawodników w ubiegłym roku. Poza 
satysfakcją, sportowcy otrzymali nagrody 
pieniężne. 

- Jesteśmy dumni z wyników jakie 
osiągają, zdobywając mistrzowskie me-
dale i miejsca na podium. Dziś dzięko-
waliśmy też za to, czego my kibice nie 
widzimy - godziny morderczych trenin-
gów, wyrzeczeń i ogrom pracy włożony 
w to, żeby być lepszym. Gratulujemy i 

dziękujemy – mówiła Joanna Potocka-
-Rak – Starosta Ciechanowski.

Nagrodzeni zostali: Joanna Jóźwik 
(lekkoatletka, biegaczka średniodystanso-
wa, Klub sportowy AZS - AWF Katowice 
– 5 tys. zł), Zofia Berlińska (sztangistka, 
zawodniczka Ciechanowskiego Ludowe-
go Klubu Sportowego „Mazovia” – 3 tys. 
zł), Daria Magdalena Młotkowska (sztan-
gistka, CLKS „Mazovia”  – 3 tys. zł), Ka-
tarzyna Oględzka (szczypiornistka – 3 tys. 
zł), Aleksandra Pepłowska (sztangistka, 
CLKS „Mazovia” – 3 tys. zł), Patryk Bę-

ben (podnoszenie ciężarów, CLKS „Ma-
zovia”), Kamil Cichowski (podnoszenie 
ciężarów – 3 tys. zł), Patryk Dębiec, Daniel 
Kołecki (podnoszenie ciężarów, Klub Spor-
towy Ciechan i Szymon Kołecki – 3 tys. 
zł), Karol Włoczewski (pływanie, MPKS 
Orka Ciechanów – 3 tys. zł) oraz Szymon 

Ziółkowski (podnoszenie ciężarów, CLKS 
Mazovia – 3 tys. zł), a także trener szczy-
piornistów MUKS „Czarni Regimin” - Ja-
cek Warda (nagroda o wartości 4 tys. zł). 

Gratulujemy i życzymy kolejnych suk-
cesów! 

PP 

Powiat Ciechanowski 

Zarząd Powiatu docenił sportowców 
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Doprawdy ciekawostką dla mieszkańców 
powiatu było majowe kursowanie drogami 
ciechanowskiej „małej ojczyzny” piętrowego 
autobusu w londyńskim stylu, o czym zawia-
damiała na swoim fejsbuku nasza Starosta 
Joanna Potocka-Rak. 

Londyńczyk

Tak sympatycznie można określić typ 
piętrowych autobusów masowo jeżdżących 
chyba od zawsze po ulicach Londynu, choć 
oczywiście nie tylko, bo gdzie indziej też. 
U nas jednak „piętrus” kojarzy się głównie 
z Londynem, już w czasach Gomułki tele-
wizja nadawała filmy gdzie jak był Londyn 
to przeważnie z „piętrusami”.

Nasz heimat

Pojęcie „mała ojczyzna” to swoiste 
nawiązanie w języku polskim do idei 
opisywanej w krajach niemieckich jako 
„heimat”, co mniej więcej w znaczeniu 
regionalistycznym można rozumieć jako 
„strony rodzinne”, w zdecydowanie węż-
szym znaczeniu niż „duża” ojczyzna pań-
stwowa czyli „vaterland”.

W przeglądzie polskich prób zdefinio-
wania „małej ojczyzny” szczególnie celnie 
jawi się koncepcja nieżyjącego już dr. Ste-
fana Starczewskiego (socjologa kultury, 
polonisty, pedagoga, działacza opozycji 
demokratycznej, m.in. współpracownika 
KSS „KOR” i współzałożyciela Komite-
tu Helsińskiego w Polsce oraz działacza 
Stowarzyszenia przeciw Antysemizmowi 
i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”), 
który „małą ojczyznę” ujmuje tak: 

– To miejsce doniosłych doświad-
czeń i przeżyć osobistych jej mieszkań-
ców, formowania się ich biografii, to 
świat z którym zrosło się ich życie i z 
którym wiąże ich częstokroć silna więź 
emocjonalna. To dostępny zmysłowemu 
poznaniu świat wyglądów, kształtów i 
barw domów, ulic, parków, lasów, pól, 
łąk, świat niepowtarzalnej konstelacji 
krajobrazów. Mała ojczyzna jest płasz-
czyzną tworzenia się więzi lokalnych, 
zakorzenienia ludzi we własnej tradycji 
i historii – podaje dr Starczewski (za: 
eszkoła.pl.wos).

Londyńczyk mknął przez heimat

Z inicjatywy Starostwa w majowe 
dni Powiatowe Centrum Kultury i Sztu-
ki jako operator projektu pn. „Z Histo-
rią przez Powiat”, organizowało częste 
wycieczki do mnóstwa miejsc w naszej 
„małej ojczyźnie”. Było to trwające przez 
miesiąc wydarzenie naprawdę wielo-
aspektowe, w warstwie poznawczej i 
kulturotwórczej daleko wychodzące poza 
ramy turystyki i rekreacji. Do wyboru 
były trzy trasy, wszystkie jakby swymi 
wartościami odrębne, niosące inne wra-
żenia i refleksje, razem budujące świado-
mość realnego istnienia tutejszej „małej 
ojczyzny”.

Starostwo na rzecz tożsamości 
lokalnej

Niewątpliwie z warstwie kultu-
rotwórczej, co wpisuje się w formułę 
społeczeństwa wiedzy, objazdowy pro-

jekt „Z Historią przez Powiat” okazał 
się narzędziem uświadamiania naszej 
lokalnej specyfiki i odrębności, zakre-
ślanych granicami powiatowej wspól-
noty społeczno-terytorialnej. Jest to 
chyba dopiero druga – po permanent-
nych przez dziesięciolecia działaniach 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Cie-
chanowskiej – inicjatywa tak wyraziście 
uświadamiająca, że mamy heimat, czym 
on jest i jak wygląda. I że wszyscy jeste-
śmy jego członkami. 

Stefan Starczewski c.d.

– Mała ojczyzna to przestrzeń 
ważna indywidualnie dla każdego z 
nas. Każdy człowiek ma swoją małą 
ojczyznę, to znaczy przestrzeń, w któ-
rej formułuje się i kształtuje jego sto-
sunek do świata, do ludzi. To pojęcie 
można rozważać w sensie opisowym i 
edukacyjnym. Edukacyjna forma ma-
łych ojczyzn polega na podjęciu sta-
rań obywatelskich mających na celu 
wskrzeszanie, pobudzanie, ożywianie 
pamięci o tym miejscu, wreszcie umie-
jętne kształtowanie otaczającego śro-
dowiska, by wyglądało zasobniej, by w 
racjonalny sposób piękniało. Definicja 
„małych ojczyzn” w połowie literacka, 
w połowie edukacyjna, jest pojęciem 
żywym, za którym stoi konieczność 
kształtowania świadomości obywatel-
skiej członków małych społeczności, 
których każdy z nas jest, chcąc nie 
chcąc, pełnoprawnym członkiem – 
mówił Stefan Starczewski w rozmowie 
opublikowanej w 1997 roku w zeszycie 

17 czasopisma „Scriptores Scholarum” 
pt. „Rzeczpospolita w Europie”.

Pani Starosta zapowiada 
kontynuację

Minął maj i objazdy heimatu się 
skończyły, ale to nie koniec masowego w 
ten sposób kreowania świadomości wła-
snej „małej ojczyzny”. 

– Projekt „Z Historią przez Powiat” 
okazał się ogromnym sukcesem. Cieszy-

my się, że przez blisko miesiąc z naszych 
wycieczek historycznych skorzystało ok. 
tysiąca uczestników, w różnym wieku. 
Nasz Powiat kryje wiele ciekawostek, ale 
wiemy, że jest jeszcze wiele do pokazania 
i odkrycia na nowo. (…) Wracamy z na-
szym projektem za rok, będą nowe trasy 
i nowe niespodzianki. Do zobaczenia –  
sympatycznie podsumowała na fejsbuku 
Pani Starosta.

GRZEGORZ KRAJEWSKI

Ciekawostki z fejsbuka Pani Starosty

„Londyńczyk” na szlakach „małej ojczyzny”

Krążąc „londyńczykiem” po powiecie poznawano naszą „małą ojczyznę”.
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Marek Bołtuć wraz z żoną Anetą w Strzesze-
wie (gm. Glinojeck) prowadzą gospodarstwo 
ogrodnicze. Zajmują się przede wszystkim 
uprawą pomidorów i ogórków. Postawili na 
uprawę ekologiczną nastawioną na jakość, a 
nie ilość. Plony sprzedają sami wśród miesz-
kańców okolicznych miejscowości. W sezonie 
Pana Marka można spotkać między innymi 
na ciechanowskim targowisku. Rozpoznać go 
można po charakterystycznej reklamie z ob-
razkiem pomidora i hasłem „Kup mnie”.

Dodatkowo Państwo Bołtuć prowa-
dzą działalność agroturystyczną. W ich 
gospodarstwie „Folwark Żabowo” można 
odpocząć w zgodzie z naturą, ale i w kom-
fortowych warunkach zakwaterowania.

Piotr Pszczółkowski: Jak to się wszystko zaczę-
ło? Dlaczego wybrał Pan życie na wsi i prowa-
dzenie gospodarstwa?

Marek Bołtuć: Mój dziadek posia-
dał duże gospodarstwo koło Grodna, 
które stracił podczas wojny. Za utraco-
ne mienie zabużańskie otrzymał ziemię 
w Strzeszewie. Od początku zajmował 
się uprawą różnego rodzaju warzyw. 
Następnie majątek przejął mój tata, 
w dalszym ciągu uprawiając warzywa. 
Wówczas były to głównie uprawy grun-
towe. Ja prowadzę gospodarstwo od 
2015 roku, od tego momentu wraz z 
żoną zaczęliśmy je modernizować. Po-
stawiliśmy nowoczesne tunele foliowe z 
podwójną pompowaną folią i kurtyny 
termoizolacyjne. Energię elektryczną 
pozyskujemy z ogniw fotowoltaicz-
nych, które znacznie obniżają wartość 
rachunków za prąd. Dodam, że udało 

nam się pozyskać dofinansowanie na 
instalację fotowoltaiczną ze środków 
publicznych. Obecnie komputer steru-
je całym nawadnianiem i wietrzeniem 
tuneli. Korzystając z tych nowocze-
snych rozwiązań, pozostaliśmy przy 
tradycyjnej metodzie upraw, polega-
jącej na sadzeniu roślin w ziemi, a nie 
w sztucznych pojemnikach wypełnio-
nych wełną mineralną. Przy zalecanej 
komputerowo dawce stężenia pożywki 
sięgającej 4 lub 4,5, my dostarczamy 
nieco ponad 1. Pozostałe wartości od-
żywcze rośliny czerpią z ziemi. Dzięki 
temu mają lepszy smak. Mamy również 
własne trzmiele, które zapylają nasze 
rośliny.

Czym się różni pomidor z ziemi od tego „produ-
kowanego” masowo np. w wełnie mineralnej, 
do której są dostarczane niezbędne substancje 
odżywcze?

Pomidor, który rośnie w ziemi ma 
zupełnie inny smak. Można określić ten 
proces jako sztuczne „pompowanie” wa-
rzyw. Porównując nasze pomidory z mar-
ketowymi, różnica jest duża. Pomidor z 
marketu ma grubą skórę i zdecydowanie 
gorszy smak.

Nie przeliczałem ilości zbiorów. 
Mogę jednak powiedzieć, że z jednego 
krzaka uzyskujemy około 17 gron pomi-

dorów. Gospodarstwa, które sieją w weł-
nie mineralnej i dostarczają do niej nie-
małe ilości odżywek, mogą uzyskać nawet 
30 gron z jednego krzaka. My idziemy 
na kompromis, zmniejszając ilość możli-
wych zbiorów przy jednoczesnym zacho-
waniu jak najwyższej jakości.

Jak wygląda dystrybucja Waszych warzyw?
Mamy wielu klientów zarówno w 

Ciechanowie, jak i w okolicznych miej-
scowościach. Niektórzy kupują od nas 
warzywa od trzydziestu lat, podkreślając 
przy tym, że niezmiennie im smakują.

Nie prowadzimy sprzedaży hurtowej. 
Całe plony sprzedajmy w detalu, na baza-
rach i okolicznych rynkach. Świeży towar 
pakowany jest do samochodu i bardzo 
szybko, niemal z krzaka, trafia do naszych 
klientów, dzięki czemu otrzymują oni 
świeży, smaczny i zdrowy produkt.

Mamy również odbiorców z Warsza-
wy. Nawet osoby teoretycznie uczulone 
na pomidory twierdzą, że po zjedzeniu 
naszych warzyw nie mają uczulenia. Być 
może uczulenie dotyczy bardziej chemii 
wykorzystywanej do upraw na masową 
skalę.

Wspomnę jeszcze, że chyba jako 
jeden z nielicznych kupców na bazarze 
sprzedaż rejestruję na kasie fiskalnej. Za 
warzywa można zapłacić także kartą. 

W jakich miesiącach macie sezon na zbiory 
warzyw? Czy może uprawę prowadzicie całym 
rokiem? 

Prowadzimy uprawę sezonową. Po-
midory zaczynają się od połowy czerwca 
i zbiory trwają do końca września, ogórki 
zbieramy nieco wcześniej. Następnie w 
miejscu sadzonek sieję żyto jako poplon, 
które stanowi jednocześnie nawóz zielony 
do kolejnych upraw.

Skąd pomysł na uruchomienie agroturystyki?
Przy okazji rozbudowy domu po-

wstało dużo niezagospodarowanego 
miejsca, które przekształciliśmy na po-
koje. Tak powstała idea otwarcia agro-
turystyki. Poza wygodnymi pokojami, 
do których przynależą łazienki i aneksy 
kuchenne, do dyspozycji gości jest rów-
nież miejsce do grillowania, staw w któ-
rym można łowić ryby, miejsce zabaw 
dla dzieci, przejażdżki rowerowe oraz 
dużo spokoju i możliwości relaksu w 
pobliżu natury. Nasi klienci to w dużej 
mierze mieszkańcy stolicy. Niektórzy 
odwiedzają nas zawsze, gdy tylko mają 
trochę wolnego czasu. Zaplanowaliśmy 
już rozszerzenie oferty o salę do orga-
nizacji różnego rodzaju przyjęć. Pro-
wadzimy już prace remontowe starego 
budynku mieszczącego się na naszej 
posesji. 

Nie sposób nie wspomnieć o pande-
mii w kontekście usług turystycznych. Na 
szczęście pandemię przetrwaliśmy dość 
łagodnie, ponieważ z noclegów od pew-
nego czasu, korzystają pracownicy firmy, 
która prowadzi remont pobliskiej drogi 
krajowej nr 7. Zapewnia nam to systema-
tyczny przychód z tej działalności. 

Serdecznie dziękuję za rozmowę i ży-
czę sukcesów

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI

Rozmowa z Markiem Bołtuciem – rolnikiem z Gminy Glinojeck

Nowocześnie i w zgodzie z naturą...

Marek Bołtuć prowadzący wraz z żoną 
gospodarstwo ogrodniczo-agroturystycz-
ne był jednym z wyróżnionych rolników 
podczas tegorocznego Powiatowego Dnia 
Rolnika organizowanego przez Powiat Cie-
chanowski.
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reklama

Liceum Mundurowe PUL
I Liceum Ogólnokształcące PUL

im. 11 Pułku Ułanów Legionowych
 w Ciechanowie

 
SKOKI SPADOCHRONOWE
NURKOWANIE
CERTYFIKOWANE SZKOLENIA
TECHNIKI WYSOKOŚCIOWE
SAMOOBRONA
OBOZY SZKOLENIOWE

DODATKOWO:

 

WOJSKOWA
POLICYJNA
POŻARNICTWO
RATOWNICTWO

SPECJALNOŚCI:

 

Podania do szkoły dostępne w szkole 
lub na stronie:

WWW.PULLICEUM.EDU.PL

06-400 Ciechanów, ul. Orylska 3, 
tel. 609 177 274 

mail: ciechanow@pulliceum.edu.pl  MUNDUR 
ZA DARMO!!!

Przed Centrum Handlowym Mrówka zorga-
nizowano charytatywny MOTOPIKNIK, pod-
czas którego zbierano środki na leczenie i 
rehabilitację 5-letniego Filipka Bugajew-
skiego z naszego miasta, który choruje na 
artrogrypozę.

Licznie przybyli pasjonaci motocy-
kli oraz aut zabytkowych, terenowych i 
sportowych. Ich piękne maszyny przy-
ciągnęły liczne grono osób zaintereso-
wanych motoryzacją.

Grupa wolontariuszy z GWAR-
DII FILIPA zapewniła wiele atrakcji, 
m.in. malowanie twarzy, mega ma-
skotkę MINIONKA, loterię fantową 
oraz licytacje motogadżetów. Dużym 
powadzeniem cieszyły się kiełbaski z 
grilla, wyśmienity kartoflak i smaczna 
– orzeźwiająca lemoniada.

W ramach prowadzonej kwesty 

na leczenie Filipka zebrano 3.455 zł. 
–Bardzo dziękujemy wszystkim moto-
cyklistom i pasjonatom motoryzacji, 
którzy dziś zaprezentowali swe wspa-
niałe maszyny. Dziękujemy też właści-
cielom Centrum Handlowego Mrów-
ka za udostępnienie terenu i wsparcie 
techniczne. Gorące podziękowania 
kierujemy do wszystkich osób, firm i 
instytucji, które wsparły nas w zorgani-
zowaniu imprezy – mówią wolontariu-
sze z GWARDII FILIPA.

Patronat medialny nad MOTO-
PIKNIKIEM objął PULS.

***

Wielkie brawa należą się wolonta-
riuszom, którzy poświęcają swój wolny 
czas na przygotowanie charytatywnych 
przedsięwzięć. Nie mogłyby się one 
jednak odbyć gdyby nie wszyscy dobrzy 
ludzie, którzy ofiarowują przedmioty 
na pchli targ czy pieką ciasta na kier-
masz. Szczególne podziękowania skie-

rować trzeba do ciechanowian, którzy 
otwierają swoje serca i portfele – wspie-
rając leczenie Filipka.

Największym podziękowaniem 
dla wszystkich wyżej wymienio-
nych jest uśmiech na twarzy Filipka 
– „Małego Prezesa” – jak nazywają 
go pieszczotliwie wolontariusze. Po 
przejściu pierwszej z serii operacji 
Flip coraz śmielej stawia kroki. Bu-
dujące jest to, jak ten 5-letni chło-

piec potrafi rozpalić ludzkie serca do 
czynienia dobra. I to w czasach, gdy 
powszechne jest narzekanie jakie to 
nasze społeczeństwo jest złe… Tym-
czasem w Ciechanowie, jak widać na 
przykładzie akcji charytatywnej dla 
Filipka i wcześniej dla Laury, okazu-
je się iż rację miał Czesław Niemen, 
który śpiewał że „ludzi dobrej woli 
jest więcej”…

AI

Ludzi dobrej woli jest więcej…

MOTOPIKNIK dla Filipka

Filipek na jednym z pięknych motocykli.

Filip wraz z Mamą i członkami Klubu Motocyklowego „Wolny Wydech Ciechanów”
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www.pulsciechanowa.plDzień Dziecka

COEK STUDIO z okazji Dnia Dziecka przygo-
tował dla najmłodszych z naszego miasta 
rozrywkę na wysokim poziomie. Po raz ko-
lejny dzieci mogły zasmakować kontaktu z 
teatrem.

Przed Kamienicą W18 w ostatni 
weekend maja zagościli aktorzy teatru 
„Itakzagramy”. W sobotę młodzi wi-
dzowie obejrzeli bardzo zabawny musi-
cal familijny „W to mi graj” oparty na 
znanych i cenionych bajkach Alaksan-
dra Fredry, Adama Mickiewicza i Juliu-
sza Słowackiego.

Z kolei w niedzielę zaprezentowali 
przedstawienie pt. „Kto pokona smo-
ka?!” o tym, co można zyskać uprzej-
mością i dobrym sercem i czy zła Cza-
rownica jest naprawdę taka zła, a smok 
groźny i niepokonany jak powiadają w 
bajkach.

Dzieci żywiołowo reagowały na to 
co działo się na scenie, wspólnie z ak-
torami recytowały i śpiewały. Widać 
było, że przedstawienia przypadły im 
do gustu.

TM

COEK STUDIO

Teatr na Warszawskiej

Teatr „Itakzagramy” zagościł przed Ka-
mienicą W18. 
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Z okazji Dnia Dziecka Stowarzyszenie Mi-
strzowie Sztuki zapewniło atrakcje dla 
małych pacjentów przebywających na 
oddziałach dziecięcych szpitali w Ciecha-
nowie, Przasnyszu i Płońsku. Do dzieci 
przybyły mega maskotki z Firmy Agnes-art 
i bollywoodzka tancerka.

Członkowie SMS odwiedzili rów-
nież Placówkę Opiekuńczo-Wycho-
wawczą „Nasze Dzieci” w Czernicach 
Borowych, gdzie przekazali paczki 
oraz sprzęt sportowy. Nadrzędnym ce-
lem akcji była promocja czytania oraz 
uprawiania sportu wśród najmłod-
szych.

Głównym koordynatorem akcji z 
ramienia stowarzyszenia był Krzysz-
tof Sękowski, który już od kilku lat 
przeprowadzał podobne akcje na tere-
nie Ciechanowa. Hasło akcji to: „Bo 
uśmiech dziecka jest najważniejszy”. 
Wolontariuszami w tej grupie byli: 
Anna Klep, Jarek Leszczyński i Rafał 
Kado.

W godzinach popołudniowych 
członkowie SMS rozdawali dzieciom 
upominki. Akcją opiekowała się Joan-
na Zimowska. Członkinie tj.: Sylwia 
Błażejewska, Agata Ostrowska i Mag-
da Kulesza rozdawały fanty dla dzieci 
w Ciechanowie.

W godzinach wieczornych koor-
dynator akcji „Bo uśmiech dziecka jest 
najważniejszy” zorganizował pokaz tań-
ca ognia wykonany przez Teatr Ognia 
„Ignis” dla dzieci z Placówki Opiekuń-
czo-Wychowawczej „Nasze Dzieci” w 
Czernicach Borowych. 

Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki 
to prężnie rozwijająca się organizacja, 
która w swojej działalności specjalizuje 
się we wspieraniu młodych talentów, 
promowaniu różnych dziedzin sztuki, 
dóbr kulturowych naszego regionu i 
nie tylko. Stowarzyszenie angażuje się 
również w organizowanie akcji wspiera-
jących osoby potrzebujące.

Sponsorzy akcji zorganizowanej z 
okazji Dnia Dziecka to: Wydawnictwo 
Arystoteles, Spidi-Skuter, Mariusz i 
Anna Bartołowicz – Agencja Ochrony 
BARTON, Klub Sportowy Zawkrze 
Mława, Zakład Fryzjerski „U Pawła” 
– Paweł Litner, Teatr Ognia „Ignis”, 
Agnes-art – Organizacja i oprawa arty-
styczna imprez, Iza Abhilasha – Iza Na-
zarenko, Marta Jankowska, Krzysztof 
Sękowski, Rafał Kado – Kado Studio, 
Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki.

Jednym z patronów medialnych 
akcji był PULS Ciechanowa.

SMS/TM

Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki

Dzień Dziecka z SMS-em

Wolontariusze Stowarzyszenia Mistrzowie Sztuki przed Specjalistycznym Szpitalem Wo-
jewódzkim w Ciechanowie.
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Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkarskie-
go Ciechanów-Miasto po raz kolejny zorga-
nizował Rodzinny Piknik Wędkarski z okazji 
Dnia Dziecka. Podczas imprezy zbierano 
środki na leczenie i rehabilitację 5-letniego 
Filipka Bugajewskiego z naszego miasta, 
który choruje na artrogrypozę.

W zawodach wędkarskich, które 
odbyły się na Krubinie uczestniczyło 
47 dzieci. Wszystkie otrzymały pa-
miątkowe medale i puchary, które w 
imieniu patrona imprezy – prezydenta 

Krzysztofa Kosińskiego – wręczał rad-
ny Wiesław Brzozowski. Każde dziecko 
otrzymało również nagrody rzeczowe. 
Statuetkę i medal z rąk prezesa Koła 
PZW Ciechanów-Miasto Eugeniusza 
Nowaka otrzymał także Filipek Buga-
jewski.

Dzięki życzliwości i otwartości na 
współpracę ze strony prezesa Nowaka 
impreza miała dodatkowo charakter 
charytatywny. Grupa wolontariuszy 
z GWARDII FILIPA zapewniła licz-
ne atrakcje, m.in. malowanie twarzy, 
zdjęcia z mega maskotkami z AGNES 
ART, balony, loterię fantową oraz kier-
masz słodkości. W ramach prowadzo-
nej kwesty na leczenie Filipka zebrano 
2.048,40 zł. – Spora część tej kwoty to 
dochód z aukcji charytatywnej. Bardzo 
dziękujemy prezesowi Nowakowi za 
przekazane na nią akcesoria wędkar-
skie, gry i zabawki. Dziękujemy też 
wszystkim licytującym, którzy otwo-
rzyli swe serca i portfele – mówią wo-
lontariusze z GWARDII FILIPA.

W trakcie imprezy dużym zainte-
resowaniem dzieci cieszył się wóz stra-
żacki prezentowany przez strażaków z 
OSP Sońsk.

Za naszym pośrednictwem orga-
nizatorzy dziękują wszystkim, dzięki 
wsparciu których Rodzinny Piknik 
Wędkarski mógł się odbyć. - Dzięku-
jemy Prezydentowi Miasta Ciechanów 
- Krzysztofowi Kosińskiemu, Staroście 
Powiatu Ciechanowskiego -  Joannie 
Potockiej-Rak, Prezesowi Przedsiębior-

stwa Usług Komunalnych w Ciecha-
nowie - Mirosławowi Szymańczykowi, 
druhom z Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sońsku na czele z prezesem Andrze-
jem Sochowiczem, firmom wędkar-
skim RELAX i LORPIO, wolontariu-
szom zapewniającym ciekawe atrakcje 
dla dzieci oraz wszystkim uczestnikom 
pikniku – mówi prezes Eugeniusz No-
wak.

Patronat medialny nad Rodzinnym 
Piknikiem Wędkarskim objął PULS.

AI

Polski Związek Wędkarski

Wędkarski Dzień Dziecka

Prezes Eugeniusz Nowak z Filipkiem i jego GWARDIĄ.

Prezes Eugeniusz Nowak (z lewej) wraz z 
radnym Wiesławem Brzozowskim wręczali 
uczestnikom zawodów wędkarskich meda-
le i nagrody.

Najmłodszym wędkarzom pomagali rodzice

 Organizatorzy i uczestnicy Rodzinnego Pikniku Wędkarskiego z okazji Dnia Dziecka.
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Ostatni rok to wiele obostrzeń i ograniczeń w 
działaniu obiektów sportowych, którymi admi-
nistrujecie. Czy pandemia mocno dała się Wam 
we znaki?

Obostrzenia związane z panującą pan-
demią spowodowały, że przez większą część 
roku dostęp do obiektów sportowo-rekre-
acyjnych był ograniczony. Jedynie kluby 
sportowe mogły trenować przy zachowa-
niu rygorów sanitarnych. Ograniczony do-
stęp do obiektów nie oznaczał, że zostały 
one wyłączone z użytkowania. Zarówno 
hale sportowe, pływalnia, czy stadion 
były stale utrzymywane w gotowości eks-
ploatacyjnej. Pandemia spowodowała, że 
przychody MOSiR z tytułu udostępniania 
obiektów w 2021 roku w sposób znaczący 
uległy zmniejszeniu.

Jak wykorzystaliście czas gdy obiekty były za-
mknięte?

Brak klientów na obiektach, a tym sa-
mym ograniczone przychody z działalności 
wymusiły na nas szukanie oszczędności. 
Ograniczenie zatrudnienia i zmniejszenie 
kosztów eksploatacyjnych pozwoliło na bez-
pieczne przetrwanie w tych trudnych cza-
sach. Przerwy w funkcjonowaniu obiektów 
zostały wykorzystane do przeprowadzenia 
drobnych napraw, a w przypadku krytej pły-
walni generalnego remontu części sanitarnej.

Jak Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciecha-
nowie przygotowuje się do sezonu wakacyjne-
go?

Szczepienia mieszkańców naszego 
miasta i okolic oraz zachowanie reżimu 
sanitarnego powodują, że z każdym dniem 
notuje się zmniejszoną liczbę zachoro-
wań. Łagodzone są również rygory sani-
tarne i stopniowo dostęp do korzystania 
z obiektów sportowo-rekreacyjnych staje 
się faktem. Zakładamy, że w sezonie let-
nim podobnie jak w latach ubiegłych będą 
funkcjonowały normalnie wszystkie obiek-
ty zarówno kubaturowe jak i zewnętrzne.

Jakich imprez sportowych mogą oczekiwać pod-
czas wakacji ciechanowianie?

Kalendarze imprez sportowych są ak-
tualnie weryfikowane przez poszczególne 
związki sportowe, a system współzawod-
nictwa zawodowego został dostosowany 
do najważniejszych wydarzeń światowych. 
Przypomnę, że w okresie wakacji będziemy 
kibicowali piłkarzom na Mistrzostwach 
Europy, a kolejnym wydarzeniem będą 
Igrzyska Olimpijskie w Tokio.

W Ciechanowie w czasie wakacji 
gościć będziemy w swoich obiektach 
zawodników na zgrupowaniach spor-
towych, planowanych jest wiele imprez 

o charakterze sportowo-rekreacyjnym, 
m.in. rajdy rowerowe, wspólne bie-
ganie, udział w pokazach fitness. Dla 
najmłodszych mieszkańców planujemy 
kontynuację programu bezpłatnej na-
uki pływania. Na zakończenie wakacji 
w naszym mieście będą organizowane 
Mistrzostwa Europy Juniorów w pod-
noszeniu ciężarów. Ciechanowskie klu-
by sportowe będą się przygotowywały w 
czasie wakacji do jesiennych startów w 
swoich dyscyplinach, miejmy nadzieję, 
że już w normalnych warunkach.

W poprzednich latach na kąpielisku Krubin i 
Kanałach w sezonie letnim mieszkańcy mieli 
możliwość korzystania ze sprzętu pływającego. 
Czy w tym roku będzie podobnie?

Sezon kąpielowy na kąpielisku Krubin 
rozpoczynamy 26 czerwca. Obiekt będzie 
czynny codziennie od godz. 11.00 do 
19.00. Mieszkańcy Ciechanowa i okolic 
będą mieli możliwość korzystania z urzą-
dzeń zabawowych i boiska do piłki plażo-
wej. Będzie również funkcjonowała mała 
gastronomia. Nad bezpieczeństwem ko-
rzystających z kąpieliska nadzór sprawował 
będzie Ciechanowski WOPR. Oczywiście 
jak w latach poprzednich będzie możli-
wość bezpłatnego korzystania z kajaków i 
rowerów wodnych.

A czy będzie kontynuowany projekt „Kajaki na 
Łydyni”?

W sezonie letnim mieszkańcy naszego 
miasta będą mieli możliwość korzystania 
ze spływów kajakowych w ramach tego 
projektu. Jest pomysł aby w tym roku 
chętni uczestnicy spływów wzięli udział w 
akcji sprzątania rzeki Łydyni. Na uczest-
ników będą czekały atrakcyjne nagrody. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w tej eko-
logicznej inicjatywie.

Jakie inwestycje realizujecie w tym roku?
W 2021 roku MOSiR będzie realizował 

kolejny etap modernizacji krytej pływalni. 
Na ten rok zaplanowaliśmy wymianę szafek 
basenowych oraz windy do obsługi osób nie-
pełnosprawnych. Będziemy też kontynuowali 
drobne remonty infrastruktury sportowej. 
Czekamy również, na mamy nadzieję pozy-
tywne, rozpatrzenie wniosku o dofinansowa-
nie budowy budynku zaplecza technicznego 
na miejskim stadionie. Inwestycja oczekiwana 
jest od kilku lat. Wcześniejsze nasze wnioski 
o dofinansowanie tej inwestycji ze środków 
centralnych zostały rozpatrzone negatywnie.

Radni Andrzej Bayer i Andrzej Czyżewski zło-
żyli niedawno interpelację w sprawie złego 
stanu technicznego drogi wewnętrznej sta-
nowiącej wjazd na stadion MOSiR przy ul. 3 
Maja. Jest szansa na jej naprawę?

Problem wewnętrznych dróg komu-
nikacyjnych, miejsc parkingowych oraz 
budowa wspomnianego budynku zaplecza 
technicznego rozwiązuje opracowana doku-
mentacja techniczna kolejnego etapu mo-
dernizacji stadionu miejskiego. Uzyskanie 
środków zewnętrznych z budżetu Państwa 
na wspomniane zadanie w sposób znaczący 
podniesie jakość i komfort osób korzystają-
cych z tego kompleksu.

Dziękujemy za rozmowę.
Ja również dziękuję, a wszystkim 

Czytelnikom życzę aktywnych sportowo 
wakacji.

Rozmowa z Jerzym Omiecińskim – dyrektorem Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie

Życzę aktywnych sportowo wakacji

„Styl tej kuchni wziął się z zapożyczeń. 
Zachwyca niepowtarzalną mieszanką wy-
rafinowanych smaków kuchni chińskiej, 
francuskiej i tajskiej, zachowując jedno-
cześnie swój indywidualny wyraz. W pełni 
można go ocenić tam na miejscu” – czytamy 
we wstępie do książki pt. „Kuchnia Wiet-
namska” z cyklu wydawniczego „Podróżne 
kulinarne”.

Opinia ta niewątpliwie jest 
prawdziwa, ale z małą poprawką. 
By posmakować doskonałej kuch-
ni wietnamskiej mieszkańcy Cie-
chanowa i okolic nie muszą wy-
bierać się aż do dalekiej Azji. Od 
kilku lat w naszym mieście funk-
cjonuje Bar ASIA, gdzie potrawy 
przygotowują kucharze, którzy 
przybyli z Wietnamu.

Nad odpowiednim doborem 
składników, recepturami i procesem 
przyrządzania potraw czuwa kierownik 
Anh Pham Hoang. – To co serwujemy 

to nie są jakieś europejskie podróbki 
wietnamskich potraw. Klienci otrzy-
mują posiłki przygotowane według 
tradycyjnych receptur. Chcemy 
by za pośrednictwem podniebie-
nia przenieśli się choć na chwilę 
do naszej Ojczyzny. By poczuli 
smak wietnamskiej kuchni, któ-

ry poznałem jako dziecko dzięki mo-
jej Babci czy Mamie. Jedzenie to nie 
tylko zaspokojenie głodu. Ma to być 
przyjemność. Chcemy, by nasi Klien-

ci delektowali się potrawami. Dlatego 
każda z nich jest przygotowywana tuż 
przed podaniem, na oczach zama-
wiającego. Dzięki temu Klienci mogą 
poczuć się jak w kuchni, a stare wiet-
namskie przysłowie mówi: „Wystarczy 
rzucić okiem do kuchni, aby wiedzieć, 
jaka jest pani domu”. My nie boimy się 
pokazać naszej kuchni – mówi z uśmie-
chem sympatyczny Pan Anh.

Świeże i wysokiej jakości skład-
niki to jedno, ale by przygotować 
smaczne danie potrzebny jest dobry 
kucharz. Dlatego kierownictwo Baru 
ASIA dba o stałe podnoszenie kwa-
lifikacji pracowników, w myśl wiet-
namskiej zasady, że „Bogactwo nie 
jest warte tyle, co fach w ręku”.

Warto podkreślić, że kuchnia 
wietnamska to nie tylko wspaniały, 
orientalny smak, ale także zdrowie. 

Kucharze z Baru ASIA dbają o to, 
aby składniki dań nie traciły na 
lekkości i świeżości. Używają ma-
łej ilości tłuszczu, unikają zagęsz-
czanych sosów i dodają do potraw 
rozmaite zioła – często działające 
orzeźwiająco. 

- Zachęcam do zapoznania się z 
naszymi smakami. Gwarantuję, że po-
czują się Państwo jak w Azji – zaprasza 
Pan Anh.

DOWÓZ lub ODBIÓR NA MIEJSCU

Pon. – sob. 9:00 – 21:00  Niedz. 11:00 – 20:00

Wietnamska kuchnia 
– smaczna i zdrowa!
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ogłoszenie

Drodzy Mieszkańcy!

Informujemy, że przystąpiliśmy 
do ogólnopolskiego Programu 

CZYSTE POWIETRZE.

Punkt informacyjny znajduje się 
w budynku Urzędu Gminy w Ciechanowie 

przy ulicy Fabrycznej 8.

Wójt Gminy Ciechanów 
Marek Kiwit

Senator RP dr Jan Maria Jackowski 
zaprasza 24 maja o godz. 20:00 na 
dyżur parlamentarny onlilne.

Zostanie on zorganizowany 
poprzez transmisję na kanale 
senatora w serwisie YouTube. 
Transmisja zostanie udostęp-
niona w portalu Facebook na 
profilach: Puls Ciechanowa 
oraz CiechanowInaczej Lokal-
ny Portal Informacyjny. Dzięki 
temu będzie można na żywo za-
dać pytanie senatorowi Jackow-
skiemu (w formie komentarza 
lub wiadomości).

Pytania można przesłać 
także wcześniej ( e-mail: pul-
sciechanowa@gmail.com ), a 
my zadamy je w Państwa imie-
niu senatorowi naszego okręgu 
wyborczego podczas transmisji 
na żywo.

TM

Z pracy parlamentarzystów

Kolejny dyżur senatora

Senator RP dr Jan Maria Jackowski.
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Rozpoczęła się rekrutacja na studia w Państwowej 
Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Cie-
chanowie.

Uczelnia posiada szeroką ofertę kształcenia: stu-
dia licencjackie, inżynierskie, magisterskie, podyplo-
mowe. Studia stacjonarne są bezpłatne. - Oferujemy 
kierunki poszukiwane na rynku pracy, wsparcie sty-
pendialne oraz indywidualne podejście do każdego 
studenta. Informacje o kierunkach studiów oraz za-
sady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej 
uczelni w zakładce KANDYDAT: https://puzim.
edu.pl/kandydat. Kandydaci rejestrują się online 
przez system IRK. Kontakt z Biurem Rekrutacji po-
przez adres e-mail: rekrutacja@puzim.edu.pl. Pierw-
si kandydaci już się zarejestrowali – mówi Wiesław 
Wernik z Działu Rozwoju PUZ.

PUZ/TM

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego

Ruszyła rekrutacja na studia do PUZ

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego 
powołał Ewę Wasilewską na dyrekto-
ra Domu Pomocy Społecznej przy ul. 
Kruczej. 

Nowa pani dyrektor ma 49 
lat. Jest absolwentką Państwo-
wej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Ciechanowie (pielęgniarstwo) 
oraz Wydziału Socjologii Uni-
wersytetu Warszawskiego (pielęgniarstwo 
społeczne). Ma specjalizację z opieki dłu-
goterminowej.

W Instytucie Rozwoju Służb Spo-
łecznych w Warszawie uzyskała z wyróż-
nieniem specjalizację z zakresu organizacji 
pomocy społecznej.

Pracę zawodową rozpoczęła 
jako pielęgniarka w Pogotowiu 
Opiekuńczym w Ciechanowie. 
Od 1995 roku do chwili obec-
nej pracowała w Domu Pomocy 
Społecznej „Kombatant”, w tym 
od 1999 roku na stanowisku kie-
rownika Działu Opieki i Terapii.

Ewa Wasilewska ma upraw-
nienia pedagogiczne – ze studentami 
PWSZ prowadziła zajęcia praktyczne z 
zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego.

Lubi dobrą książkę, teatr i podróże - 
szczególnie do Szkocji, gdzie mieszka jej 
córka.

AI

Personalia

Ewa Wasilewska nowym dyrektorem DPS
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Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Ignacego Mościckiego.
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Jak już informowaliśmy na naszych łamach, 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 
nakazał firmie VENTUS usunięcie odpadów 
zalegających na terenie jej zakładu. Pomi-
mo dwukrotnego wydłużania terminu nie 
widać by hałdy odpadów się zmniejszały. 
Tymczasem apel w tej sprawie uchwaliła 
Rada Miasta Ciechanów.

Przypomnijmy, że na początku 
roku problem ogromnych ilości od-
padów zalegających na terenie byłej 
cukrowni, gdzie spółka VENTUS pro-
wadziła działalność w zakresie ich prze-
twarzania, poruszyli w swej interpelacji 
radni Koalicji Samorządowej - Andrzej 
Bayer i Andrzej Czyżewski. Oświadcze-
nie w tej sprawie (odpowiednik posel-
skiej interpelacji) do Ministra Klimatu 
i Środowiska skierował senator dr Jan 
Maria Jackowski.

W maju Biuro Prasowe Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego poinformowało nas, że 
Spółka ponownie wystąpiła o wydłu-
żenie terminu na usunięcie odpadów 
– tym razem do 30 czerwca, kolejny 
raz argumentując to „koniecznością 

nawiązania współpracy z nowymi pod-
miotami, którym przekazane zostaną 
do zagospodarowania odpady zalegają-
ce na terenie przedmiotowej nierucho-
mości”. Mamy połowę czerwca a nie 
widać, by na terenie dawnej cukrowni 
prowadzono jakiekolwiek prace po-
rządkowe.

Apel w tej sprawie uchwaliła Rada 
Miasta Ciechanów. W jego konklu-
zji czytamy: „Mając na uwadze skutki 
obowiązujących przepisów prawnych, 
decyzji centralnych organów państwo-
wych zarówno wydających decyzje, 
jak i odpowiedzialnych za kontrolę 
rządowych służb inspekcji ochrony 
środowiska, Rada Miasta Ciechanów 
wnosi o osobiste zaangażowanie Pana 
Ministra Klimatu oraz Pana Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego w 
pomoc przy rozwiązaniu problemu za-
legających odpadów na terenie dawnej 
cukrowni przy ul. Fabrycznej w Cie-
chanowie. Skuteczne rozwiązanie pro-
blemu pozwoli uniknąć potencjalnego 
zagrożenia dla środowiska”.

TM

Problemów z odpadami ciąg dalszy

Apel Rady Miasta w sprawie dawnej cukrowni

Nie widać by z terenu dawnej cukrowni za-
częto wywozić zalęgające tam odpady.
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Biskup Diecezjalny Płocki - Piotr Libera, Starosta Cie-
chanowski - Joanna Potocka-Rak i Sekretarz Miasta 
Ciechanów - Adrianna Saganek w maju podpisali list 
intencyjny inaugurujący działalności w naszym mieście 
pierwszej filii Diecezjalnego Centrum Psychologiczno-
-Pastoralnego „Metanoia”. 

Centrum mieści się przy ul. ks. Piotra Ście-
giennego 18 w Ciechanowie. Można tam skorzy-
stać z pomocy psychologa, pedagoga, mediatora, 
terapeuty uzależnień, specjalisty ds. przemocy w 
rodzinie oraz otrzymać wsparcie duchowe.

Starosta podkreślała, że w „Metnoi” 

młodzi ludzie otrzymują bardzo potrzeb-
ną pomoc, zwłaszcza w okresie pandemii 
gdy zaostrzyły się problemy przemocy 
domowej, uzależnień, a nawet próby sa-
mobójcze.

Podpisanie umowy było symboliczne, 
ponieważ ciechanowska filia działa już od mar-
ca ubiegłego roku. W tym czasie realizowane 

były projekty, w których wsparcie dla centrum 
zapewniło ciechanowskie starostwo. Również 
miejski samorząd wspiera ciekawe inicjatywy. 
Takie jak warsztaty teatralne, czy też program 
duszpasterstwa młodych pt. „Krok naprzód”. 

Samorządowcy zapewniali o dalszym wspar-
ciu dla „Metanoi”. 

PP 

Wsparcie z miasta i powiatu 

„Metanoia” już oficjalnie w Ciechanowie 

Na zdjęciu od lewej: Joanna Potocka-Rak - Starosta Ciechanowski, Piotr Libera - Biskup 
Diecezjalny Płocki, Adrianna Saganek - Sekretarz Miasta Ciechanów.
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Urząd Miasta Ciechanów zaprosił ojców do włą-
czenia się w akcję sadzenia drzew na terenie 
nowego parku przy ul. Augustiańskiej. W ten 
sposób uczcili oni narodziny swych dzieci. Towa-
rzyszył im prezydent Krzysztof Kosiński.

W trakcie otwarcia nowego parku zasa-
dzono 76 drzewek. Każdy z obecnych męż-
czyzn zasadził drzewko w przygotowanym 
wcześniej przez Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych dołku. Przed drzewkami zostały 
umieszczone tabliczki z imionami i nazwiska-
mi dzieci oraz datami ich urodzenia. 

Akcja spotkała się z bardzo ciepłym przy-
jęciem przez ojców nowonarodzonych dzieci. 
- To super inicjatywa. Myślę, że za kilka lat, 
jak mój syn będzie już starszy i zobaczy swo-
je drzewo to bardzo się ucieszy. Z pewnością 
będzie chciał często je odwiedzać. Pomysł 
prezydenta Kosińskiego bardzo spodobał się 
mojej rodzinie, a także znajomym z innych 
miast. Zasadzone drzewo będzie wspaniałą 
pamiątką dla mojego syna oraz całej naszej 
rodziny – powiedział nam Bartosz Gindrych 
– tata Jakuba.

Prezydent Krzysztof Kosiński zauwa-
ża, że władze miasta starają się na różne 
sposoby podkreślać znaczenie zieleni w 
mieście i podejmują szerokie działania 
proekologiczne. - Tego rodzaju akcje są 
pretekstami do edukacji i szerszej dyskusji. 
Drzewko dla dziecka bez wątpienia jest 
ciekawą formą uczczenia narodzin oraz 
pamiątką. Zachęcamy do zgłoszeń kolej-
nych świeżo upieczonych ojców – mówi 
prezydent Kosiński.

Zgłoszenia przyjmuje Referat Zieleni 
Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Ciechanów, tel. (23) 674 92 79 lub 
(23) 674 92 68.

Wybudowany od podstaw ogólnodo-
stępny miejski park przy ul. Augustiańskiej 
ma ok. 3 ha. Teren został oświetlony, zamon-
towano elementy małej architektury i auto-
matyczne nawadnianie. Przy parku wybudo-
wano parking. Teren, na którym powstał park 
był wcześniej niezagospodarowany, stanowił 
miejsce nielegalnego podrzucania odpadów.

Łącznie na terenie parku posadzono bli-

sko 500 drzew. Jego ozdobą jest 14 charaktery-
stycznych drzew o wyjątkowym pokroju bądź 
ozdobnych liściach, które stanowią ciekawą 
kolekcję dendrologiczną. Utworzono cztery 
koliste klomby obsadzone bylinami i trawami. 
Klomby i kępy wykonywano tak, jak było to 
praktykowane w parkach XIX-wiecznych. 
Każdy klomb otacza inna odmiana drzew li-
ściastych - o różnym pokroju oraz kolorze liści. 
Na środku każdego z klombów posadzono po-
jedyncze drzewa soliterowe (iglaste oraz liścia-
ste) o atrakcyjnym wizualnie pokroju.

TM

Otwarcie nowego parku miejskiego

Ojcowie zasadzili drzewa

Prezydent Krzysztof Kosiński oraz szczęśliwi rodzice Karolina i Bartosz przy drzewku 
upamiętniającym narodziny Jakuba Gindrycha (ur. 19 sierpnia 2019) - wnuka naszego 
redakcyjnego Kolegi – śp. red. Andrzeja Gindrycha.
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W doborowym towarzystwie i wspaniałych 
okolicznościach przyrody odbyło się spo-
tkanie jubileuszowe z okazji 30-lecia Mazo-
wieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie. 
Nie zabrakło odznaczeń, gratulacji i życzeń 
na kolejne lata działalności tej organizacji. 
Partnerem wydarzenia był Bank Gospodar-
stwa Krajowego.

W uroczystości udział wzięli 
przedstawiciele firm członkow-
skich MIG oraz liczni goście: 
przedstawiciele Parlamentu RP, 
władz wojewódzkich, powiatu 
ciechanowskiego i przasnyskiego, 
władz miejskich oraz gmin nasze-
go powiatu, dyrektorzy instytu-

cji i placówek współpracujących 
z Izbą, a także przedstawiciele 
zaprzyjaźnionych izb gospodar-
czych z rożnych części kraju, w 
tym także Krajowej Izby Gospo-
darczej.

Spotkanie odbyło się na terenie 
okazałego parku na prywatnej po-
sesji Bogdana Podgórskiego, który 
za swoją gościnność został uhono-
rowany nagrodą specjalną. 

Galę zainaugurował występ uta-
lentowanych wokalistów ze Szkoły 
Muzycznej Akademia Dźwięku, a 
wśród nich Nikola Kosuda, Natalia 
Subota, Zuzanna Piotrowska i Zu-
zanna Ćwikińska. Wystąpił także 
Paweł Stawiński – nauczyciel śpie-
wu z Akademii Dźwięku.

Krótki rys historyczny Izby 
przedstawiła Danuta Drzewiec-
ka – dyrektor MIG, która wraz z 
innymi członkami Rady MIG pro-
wadziła uroczystość. 

Jubileuszowymi statuetkami 
nagrodzeni zostali przedsiębiorcy 
posiadający najdłuższy staż działal-
ności w MIG. Wyróżniono także 
dotychczasowych prezesów i dy-
rektorów Mazowieckiej Izby Go-
spodarczej.

Józef Kaliński – p.o. dyrektora 
Delegatury Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowiec-
kiego przekazał życzenia oraz dy-
plomy uznania. 

Joanna Potocka-Rak - Starosta 
Ciechanowski wręczyła medale fir-
mom zasłużonym dla powiatu cie-
chanowskiego. 

Krzysztof Bieńkowski - Staro-
sta Przasnyski uhonorował dwie 
firmy członkowskie: MAXI-MI-
NI Bogdan Żmijewski oraz UPM 
Piotr HUMIĘCKI. 

Krzysztof Leszczyński - Prze-
wodniczący Rady Miasta Ciecha-
nów wręczył cztery medale „Za 
zasługi dla Ciechanowa”. 

Uhonorowani zostali sponsorzy 
Gali, a wśród nich: Prezydent Mia-
sta Ciechanów, Starosta Ciecha-
nowski, Bank Spółdzielczy w Płoń-
sku, TFI SKARBIEC oraz partner 
uroczystości Bank Gospodarstwa 
Krajowego. 

Po części oficjalnej w cieniu 
ogrodowych drzew z nastrojowa 
muzyką w tle zebrani skosztowali 
smacznych dań z grilla. Mieli oka-
zję również do rozmów i integracji. 

PP 

Mazowiecka Izba Gospodarcza 

Gala jubileuszowa na świeżym powietrzu 

Odznaczeni medalem „Za zasługi dla Ciechanowa” od lewej: Adam Olszewski 
(Grupa Arnica), Piotr Pszczółkowski (PULS Ciechanowa i Akademia Dźwięku) 
oraz Robert Malinowski (BS Płońsk) wraz z przedstawicielami władz miasta: Ad-
rianną Saganek – Sekretarzem Miasta oraz Krzysztofem Leszczyńskim – Prze-
wodniczącym Rady Miasta. 
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Przed warszawską Galerią Kordegarda od-
był się wernisaż wystawy zdjęć autorstwa 
senatora ziemi ciechanowskiej dr. Jana 
Marii Jackowskiego zatytułowanej „Do-
świadczyć wspólnoty. Nieznane fotografie z 
pożegnania Prymasa Wyszyńskiego”.

Wziął w nim udział m.in. wicepre-
mier Piotr Gliński - Minister Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
oraz bp prof. Michał Janocha – Biskup 
Pomocniczy Warszawski.

Rok 2021 to zdecydowanie Rok 
Prymasa Wyszyńskiego – beatyfikacja i 
120. rocznica urodzin. Dodatkowo 28 
maja przypadała 40. rocznica śmierci 
– wydarzenie o ogromnym społecz-
nym rezonansie. Z tej okazji Mt 5,14 | 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wy-
szyńskiego we współpracy z Narodo-
wym Centrum Kultury przygotowało 
wystawę plenerową niepublikowanych 
dotąd zdjęć z pożegnania prymasa.

- Janowi Marii Jackowskiemu, 
wówczas fotoreporterowi „Tygodni-
ka Solidarność”, udało się uchwycić 
jedność, solidarność i bliskość ludzi, 
których połączyło jedno – poczucie, 
że stracili kogoś bliskiego. Tłumy na 
ulicach były świadectwem formatu i 
niezwykłości tego, który odszedł. 35 
czarno-białych fotografii to unikalny 
materiał historyczny dokumentujący 
emocje i nastroje panujące na ulicach 
Warszawy – mówi Piotr Dmitrowicz, 
dyrektor Mt 5,14.

Senator dr Jan Maria Jackowski o 
wystawie

28 maja 1981 roku o godzinie 
4.40 zmarł w wyniku choroby nowo-
tworowej kardynał Stefan Wyszyński, 
który przeszedł do historii jako Pry-
mas Tysiąclecia. 

W tym czasie w Polsce panowało 
napięcie związane z zabiegami władzy 
komunistycznej, aby ograniczyć wpły-
wy Solidarności. Ponadto 13 maja 

doszło do zamachu na Jana Pawła II. 
Do kraju docierały dramatyczne infor-
macje o stanie zdrowia papieża. Oba-
wiano się straty dwóch wybitnych Po-
laków. Kardynał Franciszek Macharski 
sytuację określił przejmująco: „Polska 
jest rozdarta między Warszawą i Rzy-
mem”.

Wówczas jako student piątego 
roku historii na Uniwersytecie War-
szawskim byłem już związany z opo-
zycją demokratyczną. Podczas cztero-
dniowych uroczystości pogrzebowych 
prymasa znalazłem się wśród akredy-
towanych fotoreporterów „Tygodnika 
Solidarność” wraz z Anną Brzezińską, 

Aleksandrem Kępliczem i Lesławem 
Wdowińskim.

Towarzyszyłem z obiektywem 
ostatniej drodze księdza prymasa. 
Fotografowałem te historyczne wy-
darzenia: od momentu wystawienia 
trumny w Domu Arcybiskupów 
Warszawskich 28 maja, następnie w 
późnych godzinach popołudniowych 
w deszczu podczas przejścia konduk-
tu pogrzebowego ul. Miodową i Kra-
kowskim Przedmieściem do kościoła 
seminaryjnego, mszę św. celebrowaną 
przez kard. Franciszka Macharskie-
go, oddawanie hołdu 29 i 30 maja 
zmarłemu Prymasowi Tysiąclecia 

przez rzesze Polaków oczekujących 
w kilometrowych kolejkach, aż do 
głównej części uroczystości 31 maja.

Wtedy kondukt pogrzebowy prze-
szedł Krakowskim Przedmieściem i 
ulicą Królewską na plac Zwycięstwa 
(dziś Piłsudskiego), gdzie przy krzyżu 
z pamiętnej pielgrzymki Jana Pawła II 
z czerwca 1979 roku została odprawio-
na Msza Święta pod przewodnictwem 
kard. Agostino Casarolego. Mogłem 
jeszcze fotografować procesję żałobną, 
której towarzyszyło bicie dzwonów, z 
placu Zwycięstwa przez plac Zamko-
wy, gdzie zebrani przy kolumnie Zyg-
munta odśpiewali „Boże, coś Polskę”, 
aż do Archikatedry św. Jana. 

W życiu narodu, w chwilach 
szczególnych, odczuwamy nieod-
partą potrzebę bycia razem. Uro-
czystości pogrzebowe Prymasa Ty-
siąclecia zgromadziły setki tysięcy 
Polaków. Zostały określone jako 
królewskie, naród żegnał bowiem 
Interrexa, czyli kogoś, kto w okre-
sie bezkrólewia, a za takie uznawa-
no rządy komunistów, zastępował 
króla. Kardynał Wyszyński ucho-
dził zarówno za przywódcę reli-
gijnego i moralnego, jak i wielki 
autorytet społeczny. Przeprowadził 
Ojczyznę i Kościół w Polsce przez 
czarną noc komunizmu z jego 
państwowym ateizmem oraz ła-
maniem podstawowych praw czło-
wieka. Uosabiał trwałość i godność 
narodu. Jego wielkość uznała na-
wet władza komunistyczna, która, 
mimo że bezwzględnie go zwalcza-
ła, zgodziła się na zorganizowanie 

bezprecedensowych w realiach 
PRL uroczystości pogrzebowych 
wraz z transmisją radiową i telewi-
zyjną oraz zarządziła kilkudniową 
żałobę narodową.

Pogrzeb księdza prymasa odbywał 
się w historycznej przestrzeni agoralnej 
– symbolicznej dla naszej tożsamości i 
służącej gromadzeniu się w szczególnie 
ważnych chwilach życia wspólnotowe-
go. W Warszawie jest to fragment wy-
tyczony przez plac Piłsudskiego, Kra-
kowskie Przedmieście, plac Zamkowy 
i archikatedrę św. Jana. 

W swoich pracach, których wybór 
mogli Państwo zobaczyć na wystawie, 
starałem się ukazać wielkość Prymasa 
Tysiąclecia, tego, kim był dla Polaków, 
i jak potrafił jednoczyć.

O Autorze wystawy
Jan Maria Jackowski - Senator RP, 

pisarz, publicysta, dziennikarz, absolwent 
historii na Uniwersytecie Warszawskim, 
doktor nauk humanistycznych. Ukończył 
także Podyplomowe Studia Fotografii Na-
ukowej i Technicznej. Autor kilkunastu 
książek i ponad 1.600 tekstów prasowych. 
W 1981 roku fotoreporter „Tygodnika 
Solidarność”, w latach 1984–1990 redak-
tor kwartalnika „Fotografia”, a w okresie 
1990–2010 dziennikarz TVP.

***

Jak się dowiedzieliśmy od senatora 
Jackowskiego, czynione są starania by 
wystawę zaprezentować także w na-
szym mieście.

TM

Rok Prymasa Wyszyńskiego

Wernisaż wystawy naszego senatora

26 czerwca odbędzie się kolejne Spotkanie 
Młodych „Wake up”. Jego miejscem będzie 
parking Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej 
w Ciechanowie.

Spotkanie potrwa od godz. 10 
do 21. – Przyjedzie m.in. Paweł 
Przedpełski – chrześcijański mówca 
pomagający w planowaniu kariery 
zawodowej. Zespół STEEPED - 
poprowadzi warsztaty uwielbienia 
i koncert, a o. Remigiusz Recław - 
charyzmatyczny mówca i opiekun 
wspólnoty „Mocni w Duchu” - wy-
głosi m.in. konferencję dla rodzin. 
Swój udział w spotkaniu potwierdził 
bp dr Mirosław Milewski – Biskup 
Pomocniczy Diecezji Płockiej – za-

powiada koordynator wydarzenia 
ks. Tomasz Dec, który jest duszpa-
sterzem parafialnej grupy młodzie-
żowej „Wojsko Gedeona”.

Podczas spotkania młodzi chrze-
ścijanie będą wspólnie  się modlić i 
uwielbiać Boga śpiewem. Będzie też 
Adoracja Najświętszego Sakramentu i 
Eucharystia. Spotkanie zakończy kon-
cert ewangelizacyjny zespołu „Cukier”.

- Warto przyjść, by spotkać i do-
świadczyć mocy Boga. Będzie można 
przekonać się, że ludzie żyjący z Bo-
giem są pełni pasji, a ich życie pomaga 
w rozwoju innych ludzi – zaprasza ks. 
Tomasz Dec.

AI

Na wernisażu wystawy od lewej: wicepremier Piotr Gliński - Minister Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu, Agnieszka i Jan Maria Jackowscy. Senator trzyma na rękach 
wnuczka – Antosia.
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Spotkanie Młodych w Ciechanowie

Już niebawem kolejne „Wake up”

Poprzednie Spotkanie Młodych „WAKE UP” odbyło się w ciechanowskiej Hali Sportowej 
w 2019 roku.
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Dwóch związanych przez wiele lat z naszym 
miastem pastorów – Krzysztof Zaręba i Marek 
Sobotka zostali w trakcie Konferencji Synodal-
nej Kościoła Chrystusowego w RP wybrani w 
skład Rady Krajowej.

Kościół Chrystusowy w RP obchodzi 
w tym roku Jubileusz 100-lecia funkcjo-
nowania w naszym kraju. Jest protestanc-
kim kościołem nurtu ewangelikalnego. 
Jego część stanowi Społeczność Chrze-
ścijańska z naszego miasta (odpowiednik 
parafii).

To właśnie w ciechanowskiej Spo-
łeczności Chrześcijańskiej przez wiele 
lat pastorem przełożonym był Krzysztof 
Zaręba, pochodzący z Gąsocina w gmi-
nie Sońsk. Jego asystentem był Marek 

Sobotka. Aktualnie obaj służą w stolicy. 
Pierwszy z nich jest pastorem przełożo-
nym Społeczności Chrześcijańskiej „Pół-
noc” a drugi – SCh „Południe”. W trak-
cie Konferencji Synodalnej obaj zostali 
wybrani w skład Rady Krajowej Kościoła 
Chrystusowego w RP. Życzymy im bło-
gosławieństwa w służbie Bogu, Ludziom 
i Kościołowi.

Delegaci (są nimi zarówno duchowni 
jak i świeccy - w Kościołach protestanc-
kich przyjęty jest ustrój demokratyczny) 
urząd Prezbitera Naczelnego – Biskupa 
Kościoła po raz kolejny powierzyli pasto-
rowi Andrzejowi Bajeńskiemu.

Jednym z delegatów na Konferen-
cję Synodalną był Krzysztof Adamkow-

ski – pastor przełożony ciechanowskiej 
Społeczności Chrześcijańskiej. - Jak co 
pięć lat, tak i tym razem miałem przy-
wilej uczestniczyć w synodzie Kościoła 
Chrystusowego w RP, który w tym roku 
był połączony z obchodami Jubileuszu 
100-lecia naszej wspólnoty kościelnej na 
ziemiach Polski. Mottem przewodnim 
Synodu i Roku Jubileuszowego był cytat 
z Listu do Hebrajczyków 1:1-2: „Wielo-
krotnie i wieloma sposobami przemawiał 
Bóg dawnymi czasy do ojców przez proro-
ków;  ostatnio, u kresu tych dni, przemó-
wił do nas przez Syna, którego ustanowił 
dziedzicem wszechrzeczy, przez którego 
także wszechświat stworzył”. Od dwóch 
tysięcy lat towarzyszy nam to „przemawia-
nie przez Syna”, czego skutkiem było tak-
że rozpoczęcie w 1921 roku działalności 
Kościoła Chrystusowego w naszym kraju. 
Ja osobiście świętuję też 30-lecie swojej 
obecności w tej rodzinie kościelnej. Z 
podsumowań Synodu wynika, że Kościół 
Chrystusowy w RP rozwija się, ma coraz 
więcej wiernych, powstają nowe placów-
ki oraz agendy kościelne. Ze względu na 
pandemię i ograniczenia z tym związane  
uroczystości Jubileuszowe będą rozciągać 
się w czasie aż do czerwca 2022 roku – po-
wiedział nam pastor Adamkowski.

TM

Kościół Chrystusowy w RP

Nasi pastorzy we władzach Kościoła

Rada Krajowa Kościoła Chrystusowego w RP wybrana na Konferencji Synodalnej. Od le-
wej pastorzy: Marek Charis, Krzysztof Zaręba, Andrzej Hara, Władysław Dwulat, Andrzej 
Bajeński (Prezbiter Naczelny – Biskup Kościoła), Zbigniew Tarkowski, Rafał Piekarski, 
Marek Sobotka, Marek Kurkierewicz i Mateusz Jakubowski.
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Młodzieżowa Grupa Wokalna „QUINTET”, 
działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w 
Opinogórze, odniosła sukces podczas finału 
Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Piosenki 
Rozrywkowej „FIRAleja 2021”. Świetnie wy-
padły także młode wokalistki z Opinogóry.

Opiekunem Zespołu jest instruktor 
muzyczny Robert Bartołd, zaś nad przy-
gotowaniem emisyjnym czuwa dyrektor 
GOK Joanna Mossakowska.

Organizatorem III edycji Ogólno-
polskiego Festiwalu FIRAleja Gwiazd 
była Fundacja Instytut Rozwoju Arty-
stycznego w Warszawie.

W Festiwalu brało udział 677 
uczestników podzielonych na katego-

rie. Z GOK w Opinogórze Górnej do 
przesłuchań finałowych (najlepsza 50) 
zakwalifikowali się:

- Weronika Maluchnik w kat II 13-
15 lat

- Weronika Goździewska w kat. III 
15-17 lat

- Kinga Miklaszewska w kat. IV 
18+ 

- Zespół QUINTET w kat. Zespo-
ły Wokalne Starsze 

Po przesłuchaniach finałowych 
ogłoszono listę laureatów zaproszonych 
na uroczystą Galę Finałową, która od-
była się następnego dnia w Sali Koncer-
towej „Scena Kocjana” na warszawskim 

Bemowie. Ogłoszenie wyników odbyło 
się po koncercie laureatów.

II nagrodę w kat. 13-15 lat zdobyła 
Weronika Maluchnik, mimo że podczas 
przesłuchań finałowych była bardzo 
przeziębiona. 

II nagrodę w kat. Zespoły Wokal-
ne Starsze zdobył Zespół QUINTET 
w składzie: Daria Piotrowska, Weroni-
ka Goździewska, Kinga Miklaszewska, 
Weronika Maluchnik, Kamil Humięc-
ki, akompaniował na pianinie Hubert 
Podlasiak.

Z sukcesu swoich podopiecznych 
cieszy się Robert Bartołd. - To była przy-
jemność wystąpić na tak profesjonal-
nym Festiwalu, począwszy od recepcji, 
przez konferansjerów, świetne nagło-
śnienie - co się nie często zdarza, aż po 
jurorów którzy byli dla dzieciaków i po-
magali a nie przeszkadzali. Poziom wy-
konywanych utworów, jak przystało na 
ogólnopolski Festiwal, był bardzo, bar-
dzo wysoki i jury miało naprawdę ciężki 
orzech do zgryzienia. Finałowa 50. z 
każdej kategorii śpiewała na podobnym 
profesjonalnym poziomie. Decydowały 
niuanse i dyspozycja danego dnia. Jako 
instruktor muzyczny chcę serdecznie 
podziękować naszej młodzieży z GOK 
w Opinogórze za wiele miesięcy pracy 
nad repertuarem, a co najważniejsze - za 
to, że są cudownymi młodymi ludźmi 
z pasją, dla których śpiewanie i granie 
jest nagrodą samą w sobie, a sukcesy są 
tylko wisienką na torcie dobrej zabawy. 
Wielkie podziękowania należą się też 
rodzicom za pomoc i wsparcie – powie-
dział nam Robert Bartołd.

TM

Gmina Opinogóra Górna

Sukces QUINTET-u

 „QUINTET” odbiera nagrodę podczas finału Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Piosenki 
Rozrywkowej „FIRAleja 2021”.
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Zespół KOP zagrał w parku 
przy Ośrodku Zdrowia w 
Karniewie. W trakcie kon-
certu prowadzono kwestę 
na leczenie Filipka Buga-
jewskiego z Ciechanowa - 
chorego na artrogrypozę. 

W trakcie koncer-
tu zebrano do puszek 
kwestarskich 832 złote. 
Dodatkowo w ramach 
zbiórki internetowej do 
skarbonki „Rockowy 
KOPniak dla Filipka” 
wpłacono 1.890 zł.

Wszyscy słuchacze 
doskonale się bawili. 
Młodzi artyści jak za-
wsze dali doskonały 
pokaz swoich muzycz-
nych talentów. 

Warto podkreślić, 
że opiekę artystyczną 
nad zespołem sprawu-
ją Robert Miroński 
i Marcin Grochow-
ski – nauczyciele cie-
chanowskiej Szkoły 
Muzycznej Akademia 
Dźwięku. Młodzi arty-
ści zdobywają wiedzę z 
zakresu gry na instru-
mentach własnie w tej 
placówce.

AI

Pomózmy Filipkowi

KOP zagrał dla Filipka

Filipek Bugajewski z członkami zespołu KOP.
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Wielu pasjonatów muzycznych przez ostatnie 
miesiące tęskniło za możliwością uczestnictwa 
w koncertach na żywo. Jedno z pierwszych 
takich wydarzeń miało miejsce na początku 
czerwca w Kawiarni Artystycznej w Powiato-
wym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. 

Na scenie wystąpiła liczna grupa 
młodych i nieco starszych muzyków, a 
wśród nich uczniowie i nauczyciele cie-
chanowskiej Szkoły Muzycznej AKADE-
MIA DŹWIĘKU, zespół KOP, którego 

członkowie również zdobywają wiedzę 
muzyczną w tej szkole oraz zaprzyjaźnieni 
muzycy.

Przedsięwzięcie przygotowali nauczy-
ciele Akademii Dźwięku: Robert Miroń-
ski, Paweł Stawiński i Marcin Grochow-
ski. Gościnnie na perkusji wystąpił 
Andrzej Butryn. 

Zaprezentowali się młodzi gitarzy-
ści, uczniowie Roberta Mirońskiego: Jan 
Szymańczyk, Witek Korpanty, Jakub 
Korpanty, Maja Miłoboszewska – gitara 
basowa, Zosia Dudkiewicz oraz Magda 
Ferenc. 

Nie zabrakło utalentowanych wo-
kalistów, którzy kształcą się pod okiem 
Pawła Stawińskiego, a wśród nich: Ga-
briela Borkowska, Maja Gałązka, Zu-
zanna Piotrowska, Natalia Subota, Ni-
kola Kosuda, Zuzanna Ćwiklińska oraz 
Wiesław Kownacki. 

Podczas tego muzycznego wieczo-
ru za perkusją mogliśmy podziwiać 

umiejętności Kamila Wróblewskiego 
oraz Pauliny Smyk – uczniów Marcina 
Grochowskiego.

Repertuar koncertu był szeroki, roz-
poczynając od łagodnych akustycznych 
brzmień, aż po mocne rockowe granie. 
Zebrani usłyszeli takie utwory jak: „I See 
Fire” – z rep. Ed Sheeran, „The Final 
Countdown” - Europe, „Are You Gonna 
Go My Way” - Lenny Kravitz, „Europa” - 
Carlos Santana, czy też „Enter Sandman” 
- Metallica.

Zespół KOP wystąpił w składzie: 
Kaja Grzelak – śpiew, Kacper Żerdziewski 
– gitara elektryczna, Piotr Gerwatowski 
– gitara elektryczna, Olaf Wszeborow-
ski – gitara basowa oraz za perkusją - Ola 
Moczulak. 

Wszystkie występy nagradzane były 
gromkimi brawami. Z niecierpliwo-

ścią oczekujemy kolejnych ciekawych 
przedsięwzięć muzycznych. 

W trakcie koncertu prowadzono 
kwestę na leczenie Filipka Bugajewskiego 
z Ciechanowa - chorego na artrogrypozę. 
Zebrano 710 złotych. PC 

Koncert „Przyjaciele” 

Akademia Dźwięku, KOP i przyjaciele na jednej scenie 
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ubezpieczenia

Oddział w Ciechanowie, ul. Dolna 9
tel. 23 673 57 17, kom. 607 265 576

Ubezpieczenie kampera na zagraniczny wyjazd
Podróżowanie w nowej rzeczywistości związanej z pande-

mią COVID-19 wymaga dobrej organizacji wyprawy 

i ciągłego trzymania ręki na pulsie. Świetną alternatywą 

dla publicznych środków transportu i dostępnych dla 

wszystkich turystów hoteli jest tzw. dom na kółkach. 

Kamperem możemy podróżować, ograniczając kontakty 

z ludźmi do niezbędnego minimum. Ten pomysł w ostatnim 

czasie znacznie zyskał na popularności. Tylko w kwietniu 

2021 roku do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców 

trafiły 534 kampery.  

W ferworze przygotowań – kiedy wynajmujesz lub przygoto-

wujesz własny kamper, pakujesz bagaż i ustalasz trasę 

przejazdu – nie zapominaj o najważniejszym, czyli zadbaniu o 

własne bezpieczeństwo. Odpowiednią ochronę i skuteczną 

pomoc zagwarantuje Ci tylko dobrze dobrane ubezpieczenie 

turystyczne na wyjazd za granicę. Zatem zanim siądziesz za 

kierownicą swojego wakacyjnego pojazdu, sprawdź możli-

wości, jakie otwiera przed Tobą ubezpieczenie podróżne. 

Przed wyborem ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny 

pamiętaj: 
· Polisa ubezpieczeniowa może objąć koszty związane z na-

głym zachorowaniem na COVID-19 w trakcie podróży. 

· Warto wybierać ubezpieczenie turystyczne w pakiecie 

rozszerzonym z większym zakresem ochrony. Taka polisa 

obejmuje również następstwa nieszczęśliwych wypadków 

przy uprawianiu sportów ekstremalnych. 

· Towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach zawartej polisy 

poniesie wszystkie koszty, jakich nie pokryje karta EKUZ 

(m.in: za usługę ratownictwa, akcję poszukiwawczą, 

transport karetką do kraju i leczenie – również prywatne). 

Ochrona ubezpieczeniowa może działać nawet na terenie 

całego świata – możesz zatem planować podróż bez żadnych 

ograniczeń! 

· Posiadając odpowiednie ubezpieczenie podróżne, w 

nagłych sytuacjach możesz skorzystać z pomocy medycznej 

bezgotówkowo. 

Zanim zdecydujesz się na wyjazd za granicę kamperem, 

zaopatrz się w polisę z szerokim zakresem ochrony.

· Pomyśl o rozszerzeniu polisy turystycznej o ubezpieczenie 

OC (odpowiedzialności cywilnej – kiedy przypadkiem 

wyrządzisz szkodę na osobie lub mieniu) i NNW (od na-

stępstw nieszczęśliwych wypadków). Warto rozważyć też 

ubezpieczenie bagażu na wypadek kradzieży sprzętu 

elektronicznego, turystycznego czy innych wartościowych 

przedmiotów, które będziesz mieć przy sobie w czasie 

podróży. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe oferują szeroki wachlarz 

różnych ubezpieczeń turystycznych. Żeby wybrać odpo-

wiedni wariant, należy dokładnie określić cel i czas podróży, a 

także swoje potrzeby, mając na uwadze świadomość 

ewentualnych zagrożeń związanych z rodzajem turystyki, 

warunkami panującymi w drodze i na miejscu, czy plano-

wanymi aktywnościami. 

· Ważną kwestią podczas wyboru ubezpieczenia na wyjazd za 

granicę jest limit odpowiedzialności finansowej ubezpie-

czyciela – im wyższa suma ubezpieczenia, tym bezpieczniej 

dla nas. 

· Osoby z przewlekłymi chorobami powinny poinformować 

ubezpieczyciela o swoim stanie zdrowia, aby odpowiednio 

rozszerzyć zakres polisy na wypadek zaostrzenia dolegli-

wości. 

Ubezpieczenie turystyczne na wyjazd kamperem – o czym 

warto pamiętać? 

Skuteczne ubezpieczenie powinno mieć jak najkrótszą listą 

włączeń i ograniczeń, a także jak najwyższą sumę ubezpie-

czenia. Zastanawiasz się, jak wybrać najlepsze ubezpieczenie 

turystyczne na wyjazd za granicę kamperem? Skorzystaj 

z pomocy naszych Doradców, którzy dysponują ofertami 

wszystkich ubezpieczycieli na polskim rynku.

Po więcej informacji 
zapraszamy do Oddziału 
Domu Ubezpieczeniowego 
Spectrum w Ciechanowie 
przy ul. Dolnej 9.

Judyta Osiecka
Kierownik Oddziału 

Regionalny Kierownik Sprzedaży

ogłoszenie własne wydawcy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw-
czy w Ciechanowie odwiedzili mili go-
ście, którzy przywieźli dla uczniów tej 
placówki liczne prezenty.

Byli to: Elżbieta Szymanik - Wi-
cedyrektor Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych, 
Sławomir Morawski - Przewodni-
czący Rady Powiatu Ciechanowskie-
go, Joanna Potocka-Rak - Starosta 
Ciechanowski wraz z wicestarostą 
Markiem Marcinkowskim, a tak-
że Halina Pasikowska-Pikus - kie-
rownik ciechanowskiego oddziału 
MJWPU oraz Renata Nastańska 
-przedstawicielka pracowników MJ-
WPU w Warszawie. 

Pracownicy Mazowieckiej Jed-

nostki Wdrażania Programów Unij-
nych w Warszawie z okazji Dnia 
Dziecka zorganizowali zbiórkę 
dla dzieci z niepełnosprawnościa-
mi uczęszczających do SOSW w 
Ciechanowie. Przekazano piękne 
pomoce dydaktyczne, programy 
multimedialne, zabawki, zestawy 
piknikowe oraz słodycze.

Z kolei starosta Joanna Potoc-
ka-Rak ufundowała nagrody dla 

uczniów Branżowej Szkoły I Stop-
nia oraz Szkoły Przysposabiającej 
do Pracy, którzy uzyskali najwyższą 
frekwencję na zajęciach szkolnych. 
Uroczystość wręczenia nagród i 
dyplomów była bardzo wzruszają-
ca. Uczniowie żywo reagowali na 
przyznane wyróżnienia. Były nawet 
gorące uściski. 

Goście zwiedzili placówkę, 
która wzorcowo zarządzana przez 
dyrektor Elżbietę Brzezińską, dys-
ponuje świetną bazą lokalową oraz 
doświadczoną kadrą. Duże wrażenie 
zrobiły odnowione pomieszczenia 
i ich wyposażenie w niezbędne do 
prowadzenia zajęć lekcyjnych czy 
rehabilitacji.

Elżbieta Szymanik w swoim 
wystąpieniu podkreślała, że dzięki 
skutecznemu aplikowaniu przez 
władze naszego powiatu o środki 
unijne powstają nie tylko drogi, ale 
realizowane są równie ważne inwe-
stycje jak ta w poprawę stanu i wy-
posażenia SOSW. Przypomniała też 
osobistą rolę Joanny Potockiej-Rak, 
która jeszcze zanim została starostą 
nadzorowała jej realizację oraz Sła-
womira Morawskiego, który jako 
starosta doprowadził do jej przepro-
wadzenia.

TM

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ciechanowie

Goście przywieźli prezenty

Pamiątkowa fotografia gości i uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia oraz Szkoły Przyspo-
sabiającej do Pracy.

Przy tablicy informacyjnej SOSW od lewej: Halina Pasikowska-Pikus, Elżbieta Szymanik, 
Elżbieta Brzezińska, Joanna Potocka-Rak, Marek Marcinkowski i Sławomir Morawski.

Fo
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06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 81 
Tel. 23 672 29 60, Fax 23 672 29 61, całodobowy 994
zwik@zwikciechanow.pl   www.zwikciechanow.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 
W CIECHANOWIE Sp. z o.o. 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 
W CIECHANOWIE Sp. z o.o. 

OCHRONA

BARTON AGENCJA OCHRONYBARTON AGENCJA OCHRONY

Biuro: Ciechanów, ul. Mławska 1, tel. 884 03 03 04, 500 42 46 26
www.barton-ochrona.pl      e-mail: barton.ochrona@gmail.com

-   Ochrona stacjonarna, posterunki stałe na obiektach
-   Ochrona imprez masowych, rodzinnych, firmowych, 
     akcji promocyjnych, itp.
-   Grupa Ochrony Bezpośredniej VIP

Zakład�Komunikacji�Miejskiej�Sp.�z�o.o.�
Wynajem�autobusów,�sprzedaż�i�serwis�opon,�sprzedaż�paliw.
STACJA�DIAGNOSTYCZNA:�przeglądy�rejestracyjne�i�okresowe

Ciechanów,�ul.�Gostkowska�83
Tel.�23�672�32�94���www.zkmciechanow.pl

PUK Sp. z o.o. oferuje usługi:

ul. Gostkowska 83
Tel. 23 672 23 05, 23 672 22 42
e-mail: puk@pukciechanow.pl   
www.pukciechanow.pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Ciechanowie

wywóz i unieszkodliwianie odpadów
letnie i zimowe oczyszczanie dróg i placów
administracja cmentarzem komunalnym
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt
zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni
wycinka drzew w warunkach miejskich

PRZEDSZKOLA

www.krasnoludki-ciechanow.pl

* polski * angielski * hiszpański* polski * angielski * hiszpański
ul. F. Rajkowskiego 6 (os. Zachód)ul. F. Rajkowskiego 6 (os. Zachód)

698 679 312698 679 312
ZAPISY:ZAPISY:

USŁUGI KOMUNALNE

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

Bezpłatn
e	

zajęcia	

wczesnego
	

wspomagania

rozwoju	

dziecka

Bezpłatn
e	

zajęcia	

wczesnego
	

wspomagania

rozwoju	

dziecka

tel. 696 467 329tel. 696 467 329

* * * * Pedagog   Logopeda   Psycholog   Fizjoterapeuta
 Terapeuta Integracji Sensorycznej   Ortoptystyka * *

Ciechanów, ul. Składowa 2

 • Liceum	Ogólnokształcące
• Szkoła	Policealna																
• Kwalifikacyjne	Kursy	Zawodowe

B	E	Z	P	Ł	A	T	N	E		

 06-400 Ciechanów, ul. Kopernika 7, tel. 23 672 25 06, fax 23  672 81 71
www.cku-ciechanow.pl e-mail: sekretariat@cku-ciechanow.pl

oraz	Kurs	pedagogiczny	dla	instruktorów	praktycznej	nauki	zawodu

SZKOŁY	DLA	DOROSŁYCH

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Spis telefonów: (+48 23)

www.tbsciechanow.pl

      672 52 76 - Centrala    672 59-80 - Centrala    672 38 18 - Fax
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanów

BEZPIECZEŃSTWO

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszego salonu :

W ciągłej sprzedaży produkty najlepszych firm:
 CZ, GLOCK, MARLIN, MOSSBERG, REMINGTON, S&W, SIG-SAUERBROŃ:

 FEDERAL, GECO, LAPUA, NORMA, RWS, SAKO, S&BAMUNICJA:
oraz najnowocześniejsza broń z USA

W ciągłej sprzedaży produkty najlepszych firm:
 CZ, GLOCK, MARLIN, MOSSBERG, REMINGTON, S&W, SIG-SAUERBROŃ:

 FEDERAL, GECO, LAPUA, NORMA, RWS, SAKO, S&BAMUNICJA:
oraz najnowocześniejsza broń z USA- kierowców wykonujących transport drogowy

- kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
- osób w zakresie kierowania ruchem drogowym
- kierowców przewożących towary niebezpieczne /ADR/ 
- kierowców w zakresie profilaktyki
  przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

- kierowców wykonujących transport drogowy
- kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
- osób w zakresie kierowania ruchem drogowym
- kierowców przewożących towary niebezpieczne /ADR/ 
- kierowców w zakresie profilaktyki
  przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Rektorat: 
06-400 Ciechanów

ul. Narutowicza 9

Tel. 23 672 20 50
rektorat@puzim.edu.pl
www.puzim.edu.pl

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA 
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

BEZPŁATNIE
BLISKO

SOLIDNIE

EDUKACJA

www.wsmciechanow.edu.pl

z siedzibą w Ciechanowie
ul. Żórawskiego 5

Tel. 23 672 50 61Tel. 23 672 50 61

BROŃ - AMUNICJABROŃ - AMUNICJA
www.radexbron.plwww.radexbron.pl

ul.�Krasińskiego�32,��Ciechanów,� �tel.�23��672�48�30,�22��201�21�24(wjazd�od�ul.�Gostkowskiej)

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

ZAPRASZA NA:

KURSY STACJONARNE ORAZ KURSY ON-LINE 
Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI, PODATKÓW I PŁAC

CIECHANÓW, UL. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 10 LOK. 52 (I piętro)
el. 23 673-20-01, fax. 23 673-32-00   www.ciechanow.skp-ow.com.plt

www.wordciechanow.pl

ODDZIAŁ REGIONALNY TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W CIECHANOWIE

P
R

O
W

A
D

Z
I:

 

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ Z KLASAMI „0”
tel. 23 672 82 14, kom. 668 383 265
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
DLA DOROSŁYCH - kom. 519 101 609
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 
W ZAWODZIE ROLNIK -  kom. 668 417 896

ul. Warszawska 10, Tel. 23  672 50 07, Kom. 668 336 979
ATRAKCYJNE KURSY 
I SZKOLENIA RÓŻNEGO TYPU

*
*
*

*

PROFESJONALNE BADANIE KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ

ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów 
tel. 23 672 33 58, biuro@pecciechanow.pl

 

Niska temperatura
w Twoim mieszkaniu?

Wysokie rachunki 
za ogrzewanie?

SPRAWDŹ TO!www.pecciechanow.pl

Filia Wyższej Szkoły Menedżerskiej 
w Warszawie

Filia Wyższej Szkoły Menedżerskiej 
w Warszawie
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GASTRONOMIA

HOTELE – RESTAURACJE

06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60A
tel. 23 672 20 12 lub 23 672 20 13  fax 23 672 20 12
e-mail: hotel@mosirciech.pl

Kompleks hotelowo-gastronomiczny "OLIMPIJSKI"

Hotel dysponuje 93 miejscami noclegowymi w pokojach
1,2,3 osobowych oraz apartamentach.

Restauracja organizuje:    imprezy okolicznościowe  
       usługi cateringowe obiady abonamentowe i inne

ZDROWIE

RAY BAN      CARRERA     TOMMY HILFIGERVOGUE    BENCH    
Posiadamy w ofercie m.in. oprawki firm:

Zakład Optyczny - Andrzej Bayer
06-400 Ciechanów, ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 26, Tel.: 23 672 15 01

PROMOCJA!

UBEZPIECZENIA

ubezpieczenia

Oddział w Ciechanowie, ul. Dolna 9
tel. 23 673 57 17, kom. 514 809 915

KLUCZE - PIECZĄTKI

ZAMKI * KLUCZE * KODOWANIE * PIECZĄTKI * GRAWEROWANIE

kom. 508 270 950

Ciechanów, 
ul. Śląska 2
(wejście od 

Pl. Jana Pawła II 14)

tel. 23 673 54 02

UBEZPIECZENIA:
- komunikacyjne (OC AC NNW), majątkowe
- upraw rolnych i budynków rolniczych
- maszyn rolniczych (AGROCASCO)
- NOWOŚĆ: ubezpieczenie rowerów 
   oraz OC pszczelarza

AGENT UBEZPIECZENIOWY JANUSZ KOWALSKI
W ofercie polisy 20 wiodących towarzystw ubezpieczeniowych

Pajewo-Szwelice 14, 06-420 Gołymin-Ośrodek, Tel. 604  157 402 lub 728  395 010

ZAPEWNIAMY:
- dojazd do Klienta
- pomoc  w wypowiedzeniu 
   wcześniejszej polisy
- dokonanie cesji na rzecz banków
- Karta Dużej Rodziny to dodatkowa ZNIŻKA

ZAPEWNIAMY:
- dojazd do Klienta
- pomoc  w wypowiedzeniu 
   wcześniejszej polisy
- dokonanie cesji na rzecz banków
- Karta Dużej Rodziny to dodatkowa ZNIŻKA

PIELĘGNACJA CIAŁA 

Poradnia dla Dorosłych
tel. 23  672 32 59, 673 22 32

www.medicus-ciech.pl
e-mail: medicus.ci@home.pl

Poradnia dla Dzieci
tel. 23  673 22 34

PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 
06-400 Ciechanów, ul. Spółdzielcza 2

POMOC SPOŁECZNA 

 tel. 23 672 55 01
23 673 24 72

fax 23 673 24 84  
e-mail: 

mosir@mosirciech.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 60 B

www. mosirciech.pl

SPORT I REKREACJA

BANK

     730 39 49 49         
Jana Pawła II 15 / II piętro, Ciechanów

centrumpieknegocialafiguracentrumpieknegocialafigura

Duże i smaczne porcje
Duże i smaczne porcje

DOWÓZ
od 30 zł - GRATIS
do 30 zł - koszt 3 zł

DOWÓZ
od 30 zł - GRATIS
do 30 zł - koszt 3 zł

pn.-sob. 9-21, niedz. 11-20

Ciechanów, ul. Płońska 26

Kucharze z Wietnamu 

zapraszają!Kucharze z Wietnamu 

zapraszają!

AKCJA
PIĘKNE CIAŁO NA LATO

ZDROWA ŻYWNOŚĆ 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA 

tel. kom. 508 462 484
krzysztof.szczepanski@notus.pl

06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 53

tel. kom. 508 462 484
krzysztof.szczepanski@notus.pl

06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 53

KREDYTY 
HIPOTECZNE

FINANSE
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Ciechanów, ul. Gostkowska 39b, tel. 23 672 14 88 
672 31 18, 662 198 820, 697 609 313

Rafał Żurawski
WYNAJEM 

AGREGATÓW 
PRĄDOTWÓRCZYCH 

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

HADESHADES Zakład Usług Pogrzebowych 

USŁUGI POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

ul. Gostkowska 69
06-400 Ciechanów

   Tel. 23 673 84 62
          23 672 32 77
Kom.  600 114 101
          500 270 365

TADEUSZ ANTOSIK

DOM POGRZEBOWY
- CALVARIA -

SIECI	ZEWNĘTRZNE
Ciechanów, ul. Bielińska 2

tel. (23)	673-73-29, fax (23)	673-46-40
e-mail: biuro@plast-bud.com DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW DO BUDOWY SIECI: 

WODNYCH, GAZOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, 

TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ DROGOWYCH

www.plast-bud.com

TECHNIKA	GRZEWCZA	
I	INSTALACJE	WEWNĘTRZNE
 Ciechanów, ul. Niechodzka 9A

 tel. (23)	671-48-74
 e-mail: sekretariat@plast-bud.com

godz. otwarcia cmentarza: 6-22
tel.: 728 995 677, 601 713 463, 604 406 031

ZARZĄDCA CMENTARZA 
KOMUNALNEGO W CIECHANOWIE
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Biuro administracji cmentarza
ul. Gostkowska 86, Ciechanów
pn.-pt. 8-16, sob. 8-13

cmentarz@pukciechanow.pl
www.ciechanow.artlookgallery.com

cmentarz@pukciechanow.pl
www.ciechanow.artlookgallery.com

CMENTARZ KOMUNALNY

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE

06-400 Ciechanów
ul. Zagumienna 35

tel. kom. 502 482 423

www.ac.com.pl
e-mail: gasart@o2.pl  

czynne pon. - pt. 8:00 - 17:00
sobota 8:00 - 12:00

BUDOWLANE

MOTORYZACJA I MASZYNY ROLNICZE 

BUDOWA DRÓG
TRANSPORT 

KRUSZYWA BUDOWLANE
  WYKOPY ROZBIÓRKI|

TRANSPORT 
NISKOPODWOZIOWY

Ciechanów, ul. Mazowiecka 9a
Tel./Fax (23) 673 77 32 

kom. 608 737 451
koptrans@koptrans.pl    

Ciechanów, ul. Mazowiecka 9a
Tel./Fax (23) 673 77 32 

kom. 608 737 451
koptrans@koptrans.pl    www.koptrans.pl

OFERUJE:
 Kursy i szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw >
 Opracowanie biznesplanów dla małych i średnich >

    przedsiębiorstw 
 Wynajem sal szkoleniowych >
 Wynajem powierzchni biurowych>
 Wynajem powierzchni magazynowych>
 Wynajem komputerów >

Kontakt: 
06-400 Ciechanów, ul. Żórawskiego 5 
Tel. 728  369 499

STOWARZYSZENIE 
INICJATYW 
GOSPODARCZYCH 
Oddział w Ciechanowie 

STOWARZYSZENIE 
INICJATYW 
GOSPODARCZYCH 

RÓŻNE

Ciechanów, ul. Pułtuska 116 
(za stacją benzynową)

tel. 23  673 48 07
kom. 602 320 393 
lub 500 065 938

IRTEX  ALTERNATORY – ROZRUSZNIKIIRTEX  ALTERNATORY – ROZRUSZNIKI
* sprzedaż
* naprawa
* wymiana

Wystawiamy faktury VAT

USŁUGI KAMIENIARSKIE

POMNIKI  * UKŁADANIE KOSTKI BETONOWEJ
CZYSZCZENIE I MYCIE POMNIKÓW

PODNOSZENIE ZAPADNIĘTYCH NAGROBKÓW 

Ciechanów, ul. Gostkowska 77A         798  273 949

PIECZARY BETONOWE 
REALIZACJA W 24 GODZ. 

DEKOR Marta Bończak   

ul. Pułtuska 20 C lok. 18

06-400 Ciechanów

tel.: 695 163 476

dekorciechanow@interia.pl

www.dekorciechanow.pl

DEKOR Marta Bończak   

ul. Pułtuska 20 C lok. 18

06-400 Ciechanów

tel.: 695 163 476

dekorciechanow@interia.pl

www.dekorciechanow.pl

MOSKITIERY    
ŻALUZJE 

ROLETY       PLISY

MOSKITIERY    
ŻALUZJE 

ROLETY       PLISY

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ            WIZUALIZACJA      
WYKONAWSTWO PROJEKTU     USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ            WIZUALIZACJA      
WYKONAWSTWO PROJEKTU     USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

AGROAP  SERWISAGROAP  SERWIS MASZYN ROLNICZYCH 
I SAMOCHODÓW 

WSZYSTKICH MAREK

Szulmierz 22A, tel. 504  206 348Szulmierz 22A, tel. 504  206 348

- DIAGNOSTYKA
- KODOWANIE WTRYSKIWACZY
- CZYSZCZENIE FILTRÓW DPF
- KASOWANIE USTEREK i inne...
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ogłoszenie

Magnificencjo, jaki był dla Uczelni kończący 
się właśnie rok akademicki?

Nie ukrywam, nie było łatwo. Jed-
na z najważniejszych spraw minionego 
roku odnosi się do realizacji zadań zwią-
zanych kształceniem w czasie trwania 
pandemii COVID-19. Od połowy paź-
dziernika 2020 roku zmuszeni byliśmy 
dostosować organizację zajęć na Uczelni 
do zasad bezpieczeństwa wynikających z 
wprowadzonych przepisów związanych 
z zapobieganiem i przeciwdziałaniem 
zarażeniom. Stąd też mogę stwierdzić, że 
realizacja procesu kształcenia odbywała 
się w sposób zróżnicowany: odbywając 
zajęcia teoretyczne zdalne oraz zajęcia, 
które ze względu na swoją specyfikę 
nie mogły być realizowane z wykorzy-
staniem metod i technik kształcenia na 
odległość. Zajęcia, które mają charakter 
praktyczny prowadzone są na uczelni w 
pracowniach i laboratoriach w warun-
kach właściwych dla danego zakresu 
działalności. W zakładach pracy odby-
wają się praktyki studenckie zgodnie z 
przyjętym harmonogramem.

To już drugi rok, w którym nie będzie Ju-
wenaliów. To duża strata dla studentów 
i mieszkańców miasta, którzy bardzo tę 
imprezę polubili. Wiem, że Pan Rektor nie 
zajmuje się naukowo wirusologią, ale czy 
sądzi Pan że za rok sytuacja epidemiolo-
giczna wróci do normy i będziemy mogli się 
wspólnie bawić na tym studenckim święcie?

Do każdych Juwenaliów przygoto-
wujemy się starannie. Końcowy wynik 
jest pochodną zaangażowania naszych 
studentów, władz samorządowych 
miast Ciechanów i Mławy oraz zaprzy-
jaźnionych z uczelnią sponsorów. Nad 
całością organizacyjnie sprawuje opiekę 
administracja naszej uczelni. Bardzo 
bym chciał aby na zakończenie przy-
szłego roku akademickiego mieszkańcy 
miasta oraz cała społeczność uczelni 
mogli się bawić na święcie naszych stu-
dentów.

Jak będzie się odbywała rekrutacja na rok 
akademicki 2021/2022?

Jesteśmy przygotowani na rekruta-
cję w terminie tradycyjnym. Egzaminy 
maturalne w obecnym roku szkolnym 
odbyły się w stałym terminie. Rekru-
tację rozpoczęliśmy zgodnie z wcze-
śniejszym planem tj. 10 czerwca a za-
kończymy ją 24 września. Tegoroczna 
rekrutacja uwzględnia konieczność 

zachowania wymogów bezpieczeństwa 
wynikających z wprowadzonych prze-
pisów związanych z zapobieganiem i 
przeciwdziałaniem zarażeniom CO-
VID-19, stąd też składanie dokumen-
tów przez kandydatów wymaganych 
podczas rekrutacji odbędzie jak do-
tychczas w uczelni, lecz z ogranicze-
niem bezpośredniego kontaktu kandy-
datów. W roku minionym ćwiczyliśmy 
takie rozwiązanie stąd też nie będzie 
to dla nas zaskoczeniem. W związku 
z nieprzewidzianymi sytuacjami prze-
widujemy także kilkudniowy termin 
dodatkowy. 

W tym roku Uczelnia obchodzi Jubileusz 20 
lat swojego funkcjonowania. Jak zmieniała 
się w tym czasie? Które momenty z jej histo-
rii uważa Pan za najważniejsze? 

Istotnie tak jest. Poczynając od 
roku 2001, to jest od pionierskiego 
roku utworzenia, po obecny stan po-
siadanych obiektów, infrastruktury 
dydaktycznej, bliższej i dalszej per-
spektywy rozwoju, posiadamy wizję jej 
funkcjonowania. Utworzenie uczelni 
wiązało się z dużym zaangażowaniem 
wielu jej sympatyków. Władz powia-
tów ciechanowskiego i mławskiego 
oraz społeczników zaangażowanych na 
rzecz jej utworzenia. Trudno przecenić 

wkład jakiego dokonał ówczesny Szef 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Je-
rzego Buzka, wieloletni poseł Mirosław 
Koźlakiewicz - obecnie przewodniczący 
Rady Uczelni. Powstanie nowoczesnej 
bazy dydaktycznej, dzięki projektom 
zewnętrznym, zapewniło możliwość 
kształcenia na nowo tworzonych kie-
runkach studiów. Mam przekonanie, 
że uczelnia stała się sprawnie działają-
cą instytucją, wnosząc coraz większy 
wkład w rozwój regionu. Mówiąc o do-
tychczasowym dorobku uczelni mam 
na myśli także około 7 tys. absolwen-
tów oraz około 1.800 członków spo-
łeczności akademickiej. Każdego roku 
odbywamy spotkania z samorządami 
12 powiatów naszego regionu. Konsul-
tujemy się z pracodawcami wsłuchując 
w potrzeby i oczekiwania lokalnego 
rynku pracy. Mając na uwadze dalszy 
rozwój uczelni podjęliśmy się wdroże-
nia dużego przedsięwzięcia pod nazwą 
„Centrum Innowacji i Transferu Tech-
nologii PUZ w Ciechanowie”. 

Jak zachęciłby Pan potencjalnego studenta 
do rozpoczęcia nauki w PUZ?

Nasza uczelnia jako jedyna w re-
gionie oferuje bezpłatne studia sta-
cjonarne. Bogata oferta kierunków 
i specjalności, w tym studia magi-

sterskie, fachowa kadra, nowoczesna 
baza dydaktyczna - to główne atuty 
ciechanowskiej uczelni. Funkcjonuje 
również skuteczny system wspierania 
studentów: stypendia socjalne, sty-
pendium rektora za osiągnięcia wyni-
kające z dorobku studenta w różnych 
dziedzinach, stypendium dla osób 
niepełnosprawnych, zapomogi, a tak-
że możliwość zamieszkania w Domu 
Studenta. To wszystko umożliwia po-
dejmowanie i kontynuowanie nauki 
przez młodzież. Zdecydowana więk-
szość osób opuszczających mury cie-
chanowskiej uczelni znajduje zatrud-
nienie. Nic więc dziwnego, że PUZ 
jest postrzegana jako uczelnia nowo-
czesna, elastycznie reagująca na zmie-
niające się potrzeby lokalnego rynku 
pracy. Mogę z całą odpowiedzialnością 
stwierdzić, że ukończenie studiów na 
naszej uczelni zapewnia dobry start 
do życia zawodowego. Miło mi będzie 
powitać nowych studentów w kolej-
nym roku w naszej Uczelni.

Czego życzyć Panu Rektorowi osobiście i 
Uczelni na kolejny rok akademicki?

Nie będę zbyt oryginalny. Dla na-
szej społeczności akademickiej życzę 
powrotu do normalności.

DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ.

Rozmowa z dr. inż. Grzegorzem Kocem – Rektorem Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego 
Mościckiego w Ciechanowie

Zapewniamy dobry start do życia zawodowego
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Pod koniec maja czwartoklasiści ze Szkoły Pod-
stawowej w Gołyminie – Ośrodku, pod opieką 
wychowawców i pedagoga szkolnego, wy-
brali się na wymarzoną wycieczkę, notabene 
pierwszą w tym roku szkolnym. 

Skorzystali z gościnności Dyrektor 
PCKiSz - Anny Smolińskiej, która opro-
wadziła uczniów nie tylko po reprezen-
tacyjnych salach powiatowej placówki, 
ale też zaprosiła do zwiedzania galerii 

sztuki, pracowni, sal prób, magazynów 
kostiumowych i innych pomieszczeń, 
zwykle niedostępnych dla odwiedzają-
cych. To nie lada frajda dla stęsknionych 
nowości dzieciaków. 

W samo południe czerwonym 
piętrowym autobusem wyruszyliśmy 
w trasę, by poznawać „Sekrety Ziemi 
Ciechanowskiej”. Towarzyszył nam 
przewodnik – pan Lech Zduńczyk - 

wicedyrektor Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Ciechanowie. Ze swadą 
opowiadał o kaplicy dworskiej i pomni-
ku ułanów w Przedwojewie, dzboń-
skich pierogach, wale opinogórskim i 
innych obiektach. Zatrzymaliśmy się 
obok krzyża cholerycznego karawaka, a 
uczniowie – obeznani w pandemicznej 
rzeczywistości – zadawali wiele pytań, 
konfrontujących wcześniejszą zarazę z 

własnymi doświadczeniami. Cóż, trze-
ba czasu i wiele pracy, aby zminimalizo-
wać lęki, z którymi się borykają ... 

Potem zwiedziliśmy kościół w Ko-
ziczynku, dzwonnicę i otoczenie, po-
dziwialiśmy różnorodne ukształtowanie 
terenu, minęliśmy staw i dwór w Kozi-
czynie. Inspirującą optymistycznie była 
opowieść o światowej sławy artyście 
Bolesławie Biegasie, z której wynika, iż 
talenty trzeba pomnażać już od dziec-
ka, czasami nawet wbrew przeciwno-
ściom losu. W Stryjewie - ciekawostka 
przyrodnicza, czyli skupisko głazów, 
pozwoliła przybliżyć uczestnikom wy-
cieczki procesy geologiczne, znane do-
tąd z podręczników. Przejeżdżając przez 
Pszczółki, poznaliśmy historię cmen-
tarza z I wojny światowej, natomiast 
w Grudusku zwiedziliśmy tamtejszą 
atrakcję turystyczną, czyli grodzisko z 
obiektami towarzyszącymi. 

Właśnie tam odpoczywaliśmy przy 
ognisku, a sympatyczni pracownicy PC-
KiSz zadbali o posiłek, czyli upiekli kieł-
baski, poczęstowali gorącymi napojami, 
była też słodka niespodzianka. Naprawdę 
nikt nie chciał wracać, toteż obiecaliśmy 
sobie, że w następnym roku szkolnym też 
będziemy poznawać lokalną historię, kul-
turę, tradycje, cuda natury. Stąd przecież 
jesteśmy...

Dyrekcja szkoły, rodzice, organiza-
torzy i uczniowie wycieczki składają ser-
deczne podziękowania za umożliwienie 
uczestnictwa w projekcie realizowanym 
przez Starostę Joannę Potocką-Rak i 
PCKiSz w Ciechanowie. To był dobrze, 
mile, mądrze i radośnie spędzony czas. 
Gratulujemy pomysłu, a wesołe buzie 
dzieciaków to ich najszczersze wyrazy 
wdzięczności.

HELENA BALCERZAK

Pani Dyrektor, jak to robicie, że Medyk przez 
lata jest postrzegany jako szkoła ucząca na 
najwyższym poziomie?

Miło słyszeć taką opinię. Od lat 
gwarantujemy, że mury szkoły opusz-
czają profesjonaliści z umiejętnościa-
mi pozwalającymi na natychmiastowe 
podjęcie pracy zarobkowej. Jesteśmy 
szkołą Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego ceniącą jakość w edukacji, 
profesjonalizm, tworzącą klimat sprzy-
jający uczeniu się. Jeśli uczeń poszukuje 
szkoły opartej na praktycznych umie-
jętnościach zawodowych, zamiast teo-
retycznych wykładów, to my jesteśmy 
dla niego. 

Co powie Pani osobom stojącym przed wy-
borem nowej szkoły, w waszym przypadku 
zawodu? 

Powiem, że Medyk to nowocze-
sna szkoła o ugruntowanej pozycji na 
ciechanowskim rynku edukacyjnym. 
Wyróżnia nas praktyczne podejście do 
kształcenia, realizacja zajęć w nowocze-
snych pracowniach. Nasi nauczyciele 
to praktycy z doświadczeniem w zawo-
dzie. Absolwenci z łatwością znajdują 
zatrudnienie. Tworzymy przestrzeń dla 
rozwoju każdego słuchacza, dbamy o 
pozytywne nastawienie, motywację do 
nauki, chęć działania. Wzmacniamy 
kompetencje zawodowe organizując 
certyfikowane szkolenia zawodowe. Po-
średniczymy w zatrudnianiu. Uczymy 
zawodów dających zatrudnienie. Nasz 
absolwent otrzymuje europejski cer-
tyfikat umiejętności. Zdobywa zawód 

zapewniający samodzielność zaraz po 
skończeniu szkoły. Podkreślę, że: jeste-
śmy szkołą bezpłatną, nie wymagamy 
matury, dla słuchacza w każdym wieku.

Jaką ofertę edukacyjną w tym roku przy-
gotował Medyk? Co uzyskuje absolwent 
Waszej szkoły?

Myślę, że najlepszą z możliwych. 
Kształcimy w zawodach, w których jest 
praca. 

Można wybrać kierunek technik 
masażysta, na którym uczymy masażu 
czekoladą, gorącymi kamieniami, lecz-
niczego, kosmetycznego, sportowego, 
podstaw fizjoterapii. Masażysta znajduje 
zatrudnienie w: gabinetach fizjoterapii, 
masażu, odnowy biologicznej, klubach 
sportowych, przychodniach rehabilita-
cyjnych, hotelowych SPA. Może prowa-
dzić własny gabinet masażu.

Zdobywając zawód kosmetyczki, 
nauczy się zabiegów pielęgnacyjnych 
twarzy, dłoni, stóp, biustu, depilacji, 
pozna tajniki makijażu i wizażu, me-
dycyny estetycznej, podologii. Ko-
smetyczka może pracować w salonach 
i firmach kosmetycznych, gabinetach 
odnowy biologicznej.

Na kierunku higienistka stomato-
logiczna uczymy wykonywania podsta-
wowych zabiegów stomatologicznych: 
zdjęcia kamienia, lakowania, wybiela-
nia i piaskowania zębów, użytkowania 
aparatu ortodontycznego. Może podjąć 
pracę w gabinetach, przedszkolnych i 
szkolnych punktach stomatologicznych, 
poradniach i klinikach dentystycznych. 

Podejmując naukę na kierunku 
asystent osoby niepełnosprawnej na-
uczy się nawiązywania i podtrzymy-
wania kontaktu z podopiecznym i jego 
rodziną, udzielania pierwszej pomocy, 
zapewniania bezpieczeństwa podczas 
wykonywania czynności związanych z 
przemieszczaniem się, korzystania ze 
sprzętu rehabilitacyjnego. Będzie mógł 
pracować w domach pomocy społecz-
nej, dziennych domach seniora, warsz-
tatach terapii zajęciowej, prowadzić 
prywatną opiekę nad osobami starszy-
mi. Być asystentem rodziny w projek-
tach unijnych.

Kto jest adresatem Waszej szkoły?
Każdy kto szuka nowej drogi zawo-

dowej, dba o rozwój osobisty, myśli o 
przekwalifikowaniu, marzy o własnym 
gabinecie kosmetycznym , masażu. 
Chce się szybko usamodzielnić. Wa-
runkiem przyjęcia do szkoły jest ukoń-
czenie liceum bądź technikum, nie 
wymagamy matury, nie ograniczamy 
wieku. 

Co nowego w Medyku w przyszłym roku 
szkolnym? 

Po pierwsze nowy zawód: podolog, 
który jest specjalistą w terapii schorzeń 
w obrębie stóp i paznokci. Prowadzi 
kompleksowe leczenie w przypadku: 
stopy cukrzycowej, wrastających pa-
znokci, modzeli, odcisków, zakłada 
klamry, dobiera wkładki i ortezy stóp, 
prowadzi korektę paznokci.

Po drugie: zaczynamy kształcić 

opiekuna medycznego z kompeten-
cjami medycznymi. Opiekun będzie: 
asystował przy dializoterapii, pobierał 
krew żylną, wykonywał iniekcję domię-
śniową, pielęgnował wkłucie centralne 
i rurkę tracheotomijną, karmił przez 
PEG. 

Ponadto jako nowość traktujemy 
technika sterylizacji medycznej, kie-
runek roczny, zaoczny. Technik dba o 
czystość mikrobiologiczną, przeprowa-
dza dezynfekcję i sterylizację. Kierunek 
dedykowany kosmetyczkom, fryzje-
rom, higienistkom, tatuażystom lub 
osobom chcącym pracować w steryli-
zatorniach. Kontynuujemy w ramach 
projektu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego „Zintegrowany rozwój 
szkolnictwa zawodowego” płatne staże 
zawodowe. Stażysta otrzymuje 2 tys. zł 
za 150 godz. stażu.

Jak wygląda edukacja w Medyku? 
Nauka w naszej szkole jest nasta-

wiona na to „co słuchacz umie zrobić” 
a nie teoretycznie „co należy zrobić”. 
Nasi słuchacze uczą się w nowocze-
snych pracowniach. Zapewniamy 
praktyki w oddziałach szpitalnych, 
placówkach pomocy społecznej, ga-
binetach kosmetycznych i stomatolo-
gicznych. 

Część osób uczęszczających do szko-
ły pracuje, dlatego lekcje odbywają się 
po południu i w soboty z zachowaniem 
wolnej niedzieli. Taki system nauki 
sprzyja osobom, które chcą uzupełnić 
wykształcenie i podnieść kwalifikacje. 

Uczymy wyłącznie przedmiotów powią-
zanych z przyszłym zawodem: psycholo-
gii, kosmetologii, fizjoterapii, anatomii. 
Zapewniamy naukę języka migowego i 
angielskiego zawodowego. U nas nie ma 
matematyki, fizyki, chemii. 

Widzi Pani zmiany na zawodowym rynku 
edukacyjnym?

Tak. Zmienia się rzeczywistość, 
gospodarka, kultura, obyczaje. Zdoby-
wany zawód powinien przekładać się na 
zatrudnienie, pracę i zarobki. Wybiera-
jąc zawód trzeba mieć perspektywę za-
potrzebowania rynku pracy i widzieć 
siebie za kilka lat. Roczna czy dwulet-
nia szkoła policealna to początek drogi 
zawodowej. Możliwość zdobycia zawo-
du, podjęcie pracy, stworzenie własne-
go gabinetu, zarobkowanie, finansowa 
samodzielność. Szkoła zawodowa to 
szkoła racjonalnego wyboru.

Dziękujemy za rozmowę. 

Rozmowa z Izabelą Kierską - dyrektorem Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie

Kształcimy w zawodach, w których jest praca

Wycieczka uczniów z Gołymina 

Nie tylko „Z historią przez Powiat”
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PULS nastolatków

Bardzo dobrze pamiętam 
moment, w którym zamknięto 
szkoły. Wtedy każdy myślał że 
lockdown potrwa dwa tygodnie 
i wrócimy do „normalności”, ale 
tak się nie stało. Przez ponad rok 
większość z nas była zamknięta w 
domach.

Rzadkie spotkania, kiedy już 
się odbywały to tylko w małych 
grupach. Później WSZYSTKO 
zostało zamknięte. Pozostawio-
no nam tylko miejsca, w których 
mogliśmy pozyskać niezbędne 
rzeczy. Maseczki były obowiązko-
we nawet na świeżym powietrzu. 
Niedawno zniesiono nakaz nosze-

nia masek na dworze, ale zapewne 
nie tylko ja łapałam się na tym, że 
dziwnie się bez niej czułam. Tak 
bardzo przyzwyczailiśmy się do 
tak nadzwyczajnej sytuacji.

Kiedy wyszłam ze znajomy-
mi na kameralny koncert, to 
nie wierzyłam że to w ogóle się 
dzieje, nie z wielkiej ekscytacji, 
po prostu dlatego że wyszliśmy. 
Dziwnie się czuję idąc do kina, 
jadąc na zakupy czy wychodząc 
do restauracji. Dziwi mnie fakt, 
że mogę zjeść wewnątrz, a nie 
muszę brać jedzenia na wynos. 
Kiedy oglądam film zastana-
wiam się, czemu ci ludzie nie 
mają na sobie maseczki, a potem 
patrzę na datę premiery - 2006 
rok - i wszystko jasne.

Zabawny jest fakt, że jesteśmy 
aż tak przyzwyczajeni do czegoś 
tak dziwnego… Czy ktokolwiek 
z Was pomyślałby sobie w 2015 
roku, że wciąż będzie słyszał zda-
nie: „Noście maseczki, nie spoty-
kajcie się i uważajcie na siebie!”? 
Na szczęście, możemy już wycho-
dzić, odpocząć i nie bać się aż tak 
bardzo jak wcześniej.

Siła przyzwyczajenia

ALICJA NOWAKOWSKA

www.bzdz.pl/technikum-mundurowe-ciechanow
tel. 515 128 396, e-mail: ciechanow@bzdz.pl

ul. Płocka 100, 06-400 CiechanówTRWA NABÓR NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Szkoła Techniczna 
Bydgoskiego Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego
w Ciechanowie  

* Strażacki
* Służba więzienna

V Liceum Ogólnokształcące Bydgoskiego 
Zakładu Doskonalenia 
Zawodowego w Ciechanowie
4-letnie liceum ogólnokształcące 
o profilach:
* Stosowana psychologa zarządzania
* Pomoc społeczna 
   z elementami terapii
* Mundurowy (policyjny, wojskowy, 
   strażacki)

5- letnie technikum, zawód: technik logistyk

Do wyboru 4 profile mundurowe:
* Wojskowy
* Policyjny 

NOWA SZKOŁA w CIECHANOWIE!

JESTEŚMY NAJLEPSI!JESTEŚMY NAJLEPSI!

tel. 515-128-396, www.lo5ciechanow.pl
e-mail: 5lociechanow@bzdz.pl

reklama

W placówkach prowadzonych w naszym mieście 
przez Bydgoski Zakład Doskonalenia Zawodo-
wego zorganizowano Dzień Drzwi Otwartych.

Uczniowie zainteresowani podjęciem 
nauki w Szkole Technicznej oraz V LO 
mieli możliwość zapoznać się z ofertą edu-
kacyjną ale nie tylko… Dyrektor Bogumi-
ła Wejs, pracownicy i uczniowie zadbali o 
liczne atrakcje. Szczególnie widowiskowo 
wyglądały pokazy przygotowane przez 
uczniów klas mundurowych. I tak ucznio-
wie fakultetu wojskowego zaprezentowali 
działania taktyczne – m.in. strzelanie, czoł-
ganie i rzut granatem, a ci z fakultetu poli-
cyjnego – przeszukanie auta i zatrzymanie 
osoby.

Bardzo ciekawe stoiska przygotowa-
ły służby mundurowe współpracujące ze 
Szkołą Techniczną: 5. Mazowiecka Bry-
gada Obrony Terytorialnej, Wojskowa 
Komenda Uzupełnień w Ciechanowie, 2. 
Ośrodek Radioelektroniczny w Przasny-

szu, Państwowa Straż Pożarna oraz Policja. 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się sto-
isko strzelnicy w Chotumiu oraz modelar-
skie – przygotowane przez Stowarzyszenie 
Rekonstrukcji Historycznej 79pp. 

Był też smaczny poczęstunek – woj-

skowa grochówka oraz chleb ze smalcem 
i ogórkiem kiszonym. A także słodkości z 
kawiarenki ERASMUS+.

Oprócz młodzieży zainteresowanej 
podjęciem nauki, przybyli też goście – 
m.in. Paweł Duzdowski – prezes Zarządu 
BZDZ, mjr prof. dr hab. Piotr Maśloch 
z Akademii Sztuki Wojennej oraz emery-
towana dyrekcja szkoły - Jan Starczewski i 
Jolanta Kaliszewska.

Dzień Drzwi Otwartych był wspa-
niałą okazją do spotkania się całej społecz-
ności szkolnej z potencjalnymi nowymi 
uczniami. Na pewno atmosfera i rozmach 
z jakim przygotowano ten dzień zachęca 
do poważnego potraktowania oferty Szkół 
BZDZ.

TM

Szkoły BZDZ w Ciechanowie

Dzień Drzwi Otwartych w szkołach BZDZ

Przybyłych na dzień Drzwi Otwartych witał check point przygotowany przez uczniów fa-
kultetu wojskowego.

Uczniowie doskonale prezentują się w mundurach, które bezpłatnie otrzymują od szkoły.
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Strażacy ochotnicy z OSP Rydzewo, na czele z preze-
sem Januszem Lazarskim, we współpracy z Wójtem 
Gminy Ciechanów Markiem Kiwitem zorganizowali 
wspaniałą imprezę z okazji Dnia Dziecka. W jej 
trakcie zbierano środki na leczenie i rehabilitację 
5-letniego Filipka Bugajewskiego z Ciechanowa, 
który choruje na artrogrypozę.

Pogoda dopisała. Na placu przed pięk-
ną i nowoczesną remizą strażacy pokazywali 
możliwości pojazdów gaśniczych. Wody nie 
żałowano.

Atrakcji było co niemiara, m.in. dmu-
chańce, malowanie twarzy, lody oraz przy-
gotowywane przez strażaków kiełbaski z 
grilla. Gry i zabawy świetnie prowadzili 
animatorzy z Firmy Agnes-art.

Dzięki życzliwości prezesa Janusza La-
zarskiego impreza miała dodatkowo cha-
rakter charytatywny. Grupa wolontariuszy 
z GWARDII FILIPA zapewniła popcorn, 
watę cukrową, loterię fantową oraz kiermasz 
słodkości. Była też licytacja piłki podarowanej 
przez OSP Rydzewo, na której swe podpisy 
złożyli tamtejsi strażacy oraz wójt Marek Ki-
wit i jego zastępca Artur Frączkowski. 

W ramach prowadzonej kwesty na le-
czenie Filipka zebrano 2.635,10 zł. – Spora 
część tej kwoty to dochód z waty cukrowej i 
popcornu. Bardzo dziękujemy Pani Joannie 
Chmielewskiej-Gnojewskiej oraz Bartoszowi 
Gnojewskiemu za udostępnienie urządzeń do 
ich przygotowywania. Dziękujemy też straża-

kom z Rydzewa na czele z prezesem Januszem 
Lazarskim i naczelnikiem Piotrem Lazarskim 
za włączenie się w pomoc Filipkowi – wsparcie 
organizacyjne, finansowe i rzeczowe. Dziękuje-
my wójtowi Markowi Kiwitowi i jego zastępcy 
Arturowi Frączkowskiemu, którzy już nie po 
raz pierwszy włączają się w pomoc dla Filipa. 
Warto przypomnieć, że przed Urzędem Gminy 
stoi wielkie serce na nakrętki. Dziękujemy też 
wszystkim uczestnikom imprezy, którzy wrzu-
cili datek do puszek kwestarskich – mówią wo-
lontariusze z GWARDII FILIPA.

Z imprezy są zadowoleni organizatorzy. 
– Kosztowała nas sporo pracy ale bardzo się 
cieszymy. Najlepszym podziękowaniem były 
dla nas uśmiechy na twarzach dzieci. Za po-
średnictwem PULSU dziękujemy wszystkim 
sponsorom, osobom, firmom i instytucjom, 
które wsparły nas w organizacji imprezy z 
okazji Dnia Dziecka – powiedział nam Janusz 
Lazarski – prezes OSP Rydzewo.

Z kolei wójt Marek Kiwit chwali straża-
ków. – Na druhów z Rydzewa zawsze można 
liczyć. I to nie tylko w sytuacjach zagrożenia. 
Bardzo aktywnie włączają się też w przedsię-
wzięcia kulturalne czy sportowe. A to co dziś 
zorganizowali zasługuje na wielkie brawa – 
powiedział nam wójt Kiwit.

Pozostaje nam jedynie pogratulować 
organizatorem tak wzorowo przygotowanej 
imprezy.

AI

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gli-
nojecku zorganizował Rodzinny Dzień 
Dziecka. Pogoda dopisała, a uczestnicy 
świetnie się bawili.

Impreza została przygotowana 
we współpracy z Ochotniczą Strażą 
Pożarną w Glinojecku oraz tamtejszą 
Grupą Motocyklową Freewind. To 
właśnie motocykliści ufundowali i 
serwowali smaczne kiełbaski z grilla.

M-GOK przygotował liczne ani-
macje i konkursy. Były dmuchańce, 
malowanie buziek oraz przejażdżki 
motocyklami i mini-bryczką. Poli-
cjanci prowadzili akcję znakowania 
rowerów. Z kolei strażacy nie żałowali 
wody, by zapewnić nieco ochłody w 
ten upalny dzień.

- Przed pandemią, aby przycią-
gnąć większą ilość uczestników im-
prezy trzeba było zaangażować Zen-
ka Martyniuka. A teraz dla wysokiej 
frekwencji wystarczy dobra pogoda 
– żartuje w rozmowie z nami Woj-

ciech Bruździński – dyrektor Miej-
sko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Glinojecku.

TM

Gmina Ciechanów

Wspaniały Dzień Dziecka w Rydzewie

Glinojeck

Dzień Dziecka w Glinojecku

Filipek wraz z Mamą Julitą oraz (od lewej): 
Arturem Frączkowskim – zastępcą Wójta 
Gminy Ciechanów, druhami Piotrem Lazar-
skim – naczelnikiem i Januszem Lazarskim 
– prezesem OSP Rydzewo oraz wójtem 
Markiem Kiwitem. Dzieci doskonale się bawiły wraz z animatorami z Firmy Agnes-art.

 Filipek wraz ze swoją GWARDIĄ.

Frekwencja na Dniu Dziecka w Glinojecku dopisała.

Jak zawsze dużą popularnością cieszyły się 
dmuchańce.

Przejażdżki na swych pięknych maszynach 
zapewnili członkowie Grupy Motocyklowej 
Freewind z Glinojecka.
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Imprezę wzorcowo przygotowali strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Rydzewie. 
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Ekstremalny 
„wypoczynek”

Sezon wycieczek szkolnych w peł-
ni. Kiedy zaczynałam pracę, uważałam, 
że wszelkie wyjazdy z dziećmi to super 
sprawa i niezależnie od czasu trwania, 
kierunku i godziny powrotu, zawsze 
byłam chętna, aby pracować podczas 
nich jako opiekun. Jednak strony me-
dalu oczywiście są dwie, a wyjazd wy-
jazdowi nierówny. Poniższe przemyśle-
nia oczywiście z dystansem…

Ekstremalną formą „wypoczyn-
ku” w towarzystwie dzieci są obozy i 
kolonie. Często bywa tak, że grupę, 
z którą spędzasz najbliższe dwa tygo-
dnie, poznajesz dopiero w autobusie. 
Zdarzają się przypadki tak skrajne, że 
masz ochotę z niego wysiąść, mimo że 
jest rozpędzony. Dopiero kiedy atak 
paniki minie i zaczynasz normalnie 
oddychać, opracowujesz w głowie stra-

tegię przetrwania. Kiedyś będąc pry-
watnie nad polskim morzem, usłysza-
łam pewną złotą myśl, która brzmiała 
mniej więcej tak: „Ale ci nauczyciele to 
mają dobrze. Jeżdżą sobie za darmo z 
nami na wakacje, nic nie muszą robić, 
TYLKO się nami opiekować i jeszcze 
mają 1.000 zł”. Kiedy padła kwota, 
nie wytrzymałam i parsknęłam śmie-
chem. Dobrze, że śmiech nie roznosi 
się z żadną siłą, bo to dziecko pewnie 
znalazłoby się na Bornholmie. No żyć 
nie umierać. Jeśli nie masz człowieku 
pomysłu na wakacje, to koniecznie 
zrób kurs wychowawcy kolonijnego. 
Wypoczniesz jak nigdy. O ile w ogó-
le przeżyjesz. Do dziś pamiętam, jak 
na studiach, podczas właśnie takich 
wyjazdów, obsesyjnie liczyłam gło-
wy dzieci beztrosko kąpiących się w 
morzu. Mimo że atrakcja trwała nie-
spełna 20 minut, uczestników było 
raptem 15 i nad wszystkim czuwał ra-
townik, kiedy nie mogłam zasnąć mo-
ich owiec, było zawsze 15. Po trzech 
dwutygodniowych turnusach w sezo-
nie na widok kolonii przechodziłam 
na drugą stronę. Miasta. Nie ulicy. W 
ciągu kilku lat pracy w szkole ani razu 
nie pomyślałam nawet o tym, żeby po-
wtórzyć studencką beztroskę i spędzać 
wakacje pełniąc funkcje opiekuna.

Co innego wycieczka szkolna. Pod-
czas takich wyjazdów dzieje się dużo w 
pozytywnym tego wyrażenia znacze-
niu. Jest to idealna okazja do poznania 

uczniów z zupełnie innej strony. Na 
szczęście na ogół tej lepszej. Jesteśmy w 
innym środowisku niż szkoła, porusza-
my w rozmowach przemilczane dotąd 
tematy, spontanicznie żartujemy. Nagle 
okazuje się, że dzieci są sympatyczne, 
a nauczyciel to też człowiek. Tak spę-
dzony czas owocuje, bo będziemy ze 
sobą w szkole jeszcze kilka lat, więc 
zdecydowanie warto znać przemyślenia 
uczniów oraz widzieć ich na innym, 
niż klasa szkolna tle. Niewątpliwą za-
letą takich wycieczek jest również czas 
trwania. W skrajnych przypadkach 
około trzech dni, czyli tyle, ile człowiek 
wytrzyma prawie bez snu.

Na koniec takie malutkie na-
uczycielskie dziwactwo. Po latach nie 
jeżdżenia na kolonie i obozy nie mu-
szę już uciekać na widok napotkanej 
przypadkowo grupy. Teraz kiedy ta-
kową spotykam np. na przystani w 
Mikołajkach lub na starym mieście w 
Gdańsku, kupuję dobrą kawę i zajmuję 
najlepsze miejsce. Po kilku minutach 
obserwowania głównie opiekunów, 
moje wakacje nagle nabierają miana 
luksusowych i wcale mi już wtedy nie 
przeszkadza, że jestem tylko w Polsce, 
bo w tym roku zamiast wycieczki zagra-
nicznej wybrałam remont domu. Jeśli 
więc w wakacje wylądujesz w miejscu, 
w którym niekoniecznie chciałeś być, 
szukaj kolonii lub obozu, a pokochasz 
swój urlop i będziesz się nim cieszył jak 
nigdy dotąd.

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego, na wnio-
sek Anny Smolińskiej – dyrektora Powia-
towego Centrum Kultury i Sztuki, powołał 
Małgorzatę Milewską na wicedyrektora tej 
placówki. Na dotychczasowym stanowisku 
pracy - kierownika Działu Kultury i Sztuki 
zastąpił ją Wojciech Garliński.

Nowa wicedyrektor…

Małgorzata Milewska ma 46 lat. 
Ukończyła Państwowe Pomaturalne 
Studium Kształcenia Animatorów 
Kultury i Bibliotekarzy w Ciechano-
wie (kierunek – choreografia). Jest 
też absolwentką Wydziału Pedago-
gicznego Uniwersytetu Warszawskie-
go (specjalność – animacja społecz-
no-kulturalna).

Od 22 lat pracuje w Powiato-
wym Centrum Kultury i Sztuki, 
m.in. jako instruktor tańca i konfe-
ransjer, odpowiadała też za organiza-
cję imprez. W ciągu ostatnich 7 lat 
była kierownikiem Działu Kultury i 
Sztuki.

Przez ponad 20 lat była człon-
kiem Ludowego Zespołu Artystycz-
nego „Ciechanów”. Wiele lat działała 
w Stowarzyszeniu Akademia Kultury.

Mężatka. Jest mamą 17-letniego 
Aleksandra.

W wolnych chwilach pisze iko-
ny i odbywa długie spacery. Wraz z 
mężem Łukaszem lubią podróżować 
po Polsce.

… i kierownik

Wojciech Garliński jest absol-
wentem pedagogiki w Wyższej Szkole 
Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. 
Ukończył także podyplomowe studia 

z socjologii na Uniwersytecie Warszaw-
skim.

Z Powiatowym Centrum Kul-
tury i Sztuki jest związany od 1986 
roku. Gdy zaczynał pracę był to jesz-
cze Wojewódzki Dom Kultury.

Działał w Stowarzyszeniu Akade-
mia Kultury. Był związany z zespoła-
mi muzycznymi DEMOBIL BLUES 
oraz PUCHAL BAND. Obecnie jest 
to WGCiechBand.

Minister Kultury nadał mu od-
znakę honorową „Zasłużony dla Kul-
tury Polskiej”.

Jest żonaty. Ma dwie córki. Jest 
też szczęśliwym dziadkiem.

Oprócz muzyki jego pasją jest 
historia i motoryzacja (szczególnie 
ciężkie motocykle).

TM

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki

Awanse w domu kultury
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Siedziba Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki.

Małgorzata Milewska

Wojciech Garliński
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ogłoszenie własne wydawcy

ogłoszenie

na gitarze 

na gitarze 

Tel. 517 770 082Tel. 517 770 082

Nauka gry
Nauka gry

O G Ł O S Z E N I E

 - 126 o powierzchni 1,2435 ha, cena wywoławcza 27.000,00 zł,

 - 166 o powierzchni 1,0434 ha, cena wywoławcza 25.000,00 zł.

3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym 

uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

2. Uczestnikiem przetargu może być wyłącznie osoba zainteresowana po okazaniu dokumentu przelewu wadium, bez 

osób towarzyszących.

 - 52 o powierzchni 2,9470 ha, cena  wywoławcza 60.000,00 zł (Gumowo)

Przetarg odbędzie się dnia 22 lipca 2021 roku o godz. 11ºº w Urzędzie Gminy w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8 /sala narad 

I piętro/.

Warunki przetargu: 

 - 99 o powierzchni 0,2398 ha, cena wywoławcza 80.000,00 zł,

 - 118 o powierzchni 1,2102 ha, cena wywoławcza 30.000,00 zł,

 - 161 o powierzchni 1,2650 ha, cena wywoławcza 35.000,00 zł,

 Wójt Gminy Ciechanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości gruntowych 

położonych w miejscowości Gumowo i w miejscowości Kanigówek, dla których brak jest opracowania planu 

zagospodarowania przestrzennego i nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, oznaczonych numerami 

ewidencyjnymi:

1. Warunkiem przystąpienia i uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 15 % ceny wywoławczej 

danej nieruchomości, przelewem na rachunek bankowy nr 24 8230 0007 3000 5019 2000 0002 Bank Spółdzielczy 

w Płońsku Oddział w Ciechanowie, najpóźniej do dnia 21 lipca 2021 roku (do godz. 24 ºº) w PLN. 

4.  Wpłacone wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w przypadku, gdy nabywca uchyli się od zawarcia umowy 

kupna.

5.  Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca. 

Ciechanów dn. 2021.06.10

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit
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Na boisku sportowym w Regiminie zorgani-
zowano Gminny Dzień Dziecka. Atmosfera 
była świetna, wszyscy doskonale się bawili.

Przygotowane atrakcje cieszyły się 
ogromnym zainteresowaniem - zarów-
no dmuchańce, zabawy z animatorem, 
loteria z nagrodami, wata cukrowa, 
lody czy konkurs plastyczny zorganizo-
wany przez Gminną Komisję Rozwią-

zywania Problemów Alkoholowych w 
Regiminie.

Można było zobaczyć pokaz stra-
żacki przygotowany przez OSP Paw-
łowo i OSP Lekowo polegający na 
ewakuacji osoby poszkodowanej z 
samochodu, a następnie ugaszenie 
płonącego pojazdu, przejechać się sa-
mochodem strażackim OSP Zeńbok i 
OSP Szulmierz, zapoznać się z pracą w 
Policji oraz zobaczyć sprzęt ratowniczy 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego.

Koło Gospodyń Wiejskich w Re-
giminie gasiło pragnienie rozbieganych 
dzieci pyszną lemoniadą, a dorosłych… 
gorącą kawą i herbatą, co idealnie 
komponowało się z pysznym ciastem 
przygotowanym przez Radę Rodziców 
Szkoły Podstawowej w Regiminie.

W trakcie imprezy zorganizowano 
również kiermasz charytatywny dla 
Filipa Bugajewskiego – chorego na 
artrogrypozę. Udało się zebrać kwotę 
2.400 zł. 

KJ/TM

Dzień Dziecka w Regiminie

 Loteria z nagrodami.

Dużą popularnością cieszyły się dmuchańce.
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MKS Ciechanów był organizatorem wspania-
łego Rodzinnego Pikniku, który odbył się na 
stadionie MOSiR. Zarówno dzieci, jak i rodzice 
świetnie się bawili, a przy okazji pomogli w 
zbiórce funduszy na leczenie Filipka chorego 
na artrogrypozę. 

Dzięki aktywności zarządu, na cze-
le z prezesem Markiem Łebkowskim, 
w MKS Ciechanów bardzo rozwinięto 
działalność skierowaną do dzieci i mło-
dzieży. Jest to dostrzegane i doceniane 
przez lokalną społeczność.

Rodzinny Piknik 

Rodzinny Piknik zorganizowano dla 
obecnych i przyszłych zawodników Aka-
demii MKS Ciechanów. Jak na piłkarski 
piknik przystało nie mogło zabraknąć na 
nim turnieju - tym razem pod hasłem 

„Ojciec i syn”. Była to świetna okazja, 
żeby dzieci mogły przed najbliższymi 
pochwalić się swoimi umiejętnościami 
oraz wspólnie spędzić czas. 

Poza turniejem zgromadzeni na pik-
niku mieli tego dnia zapewnione wiele 
innych atrakcji. Dzieci świetnie bawiły 
się z animatorką, którą była SUPER-
GIRL. Duże zainteresowanie wzbudziły 
pojazdy służb mundurowych - radiowóz 
policyjny i wóz strażacki, a także stoisko 
przygotowane przez 5. Mazowiecką Bry-
gadę Obrony Terytorialnej. Dzieci miały 
możliwość zobaczyć z bliska śmieciarkę z 
ciechanowskiego PUK-u. Z kolei grupa 
motocyklistów oraz właścicieli zabytko-
wych aut zaprezentowała swoje piękne 
maszyny.

- Wydarzenie to miało na celu zebra-
nie jak największej liczby dzieci z terenu 

miasta i zaprezentowanie na czym pole-
ga gra w naszej Akademii. Każdy chętny, 
zupełnie za darmo może przystąpić do 
naszej drużyny i na co dzień aktywnie i 
radośnie spędzać czas, do czego gorąco 
zachęcamy i zapraszamy – mówi Marek 
Łebkowski – prezes MKS Ciechanów. 

W trakcie pikniku grupa wolonta-
riuszy z GWARDII FILIPA prowadziła 
kwestę na leczenie chłopca. Za przy-
słowiowe „co łaska” można było kupić 
m.in.: kiełbaski z grilla, kartoflak, chleb 
ze smalcem i słodkości. Zebrano 2.374 
złote.

Akademia MKS Ciechanów

Akademia MKS Ciechanów zgro-
madziła już ponad 150 zawodników, 
którzy z zapałem i pasją trenują piłkę 
nożną. - Obecnie szkolimy 6 dru-
żyn, gdzie nasi najmłodsi sportowcy 
to dzieci z rocznika 2017. Dzieci w 

Akademii odnalazły miejsce, gdzie ak-
tywnie spędzają czas, uprawiają sport 
oraz nawiązują przyjaźnie z kolegami z 
boiska. Treningi odbywają się regular-
nie 2-3 razy w tygodniu i dla najmłod-
szych dzieci są bezpłatne. Trenerzy 
naszej Akademii to wykwalifikowani 
specjaliści, którzy z pasją i zaangażo-
waniem podchodzą do swojej pracy – 
mówi prezes Marek Łebkowski.

Wychowankowie Akademii od-
noszą sukcesy w rozgrywkach ligo-
wych w poszczególnych rocznikach. 
Biorą także udział w licznych turnie-
jach piłkarskich odnosząc sukcesy i 
zdobywając nowe umiejętności nie-
zbędne do dalszej gry. Poza tym tre-
ningi w Akademii to czas na wspólne 
gry i zabawy z piłką.

- Celem naszej Akademii jest zgro-
madzenie jak największej liczby dzieci 
i młodzieży, dla których wielką frajdą 
oraz dumą będzie reprezentowanie barw 

MKS Ciechanów. Wszystkich chętnych 
zapraszamy do obejrzenia treningów i 
zapisania się do naszej Akademii – za-
chęca prezes Łebkowski.

MKS Summer Cup

Już dziś, za pośrednictwem PUL-
SU, MKS Ciechanów zaprasza na 
stadion w dn. 4 lipca. Odbędzie się 
wtedy turniej piłkarski roczników 
2012/2013 pod nazwą „MKS Summer 
Cup”. - Będzie to duże wydarzenie dla 
naszej Akademii, w którym udział weź-
mie łącznie 16 drużyn. Turniej ma na 
celu promowanie piłki nożnej wśród 
młodych zawodników, zdrową rywa-
lizację, dobrą zabawę oraz integrację z 
rówieśnikami. Serdecznie zapraszamy 
wszystkich chętnych do kibicowania 
naszym drużynom tego dnia – powie-
dział nam Marek Łebkowski.

TM

Miejski Klub Sportowy Ciechanów

Dzieje się w MKS Ciechanów

Funkcjonariusze ciechanowskiej Policji - mł. asp. Małgorzata Listkowska i asp. Paweł 
Szepczyński prezentowali dzieciom policyjne wyposażenie.

Od lewej: SUPERGIRL, prezes Marek Łebkowski oraz trener Dariusz Tolsdorf wraz z najmłodszymi uczestnikami pikniku.
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Społeczność Szkoły Podstawowej nr 4 w Cie-
chanowie uczciła tegoroczny Dzień Dziecka 
łącząc dobrą zabawę z działalnością chary-
tatywną. 

Nie zabrakło uśmiechów, popcornu 
i słodkiej waty cukrowej, a także wielu 
wspaniałych atrakcji takich jak: dmuchań-
ce, fotobudka, pokaz Teakwon-do, wspól-
nie odtańczona zumba, koncert talentów, 
bańki mydlane, malowanie buziek, kon-
kursy sportowe oraz turniej szachowy. 

Podczas imprezy prowadzono 
zbiórkę pieniędzy na leczenie Filip-
ka Bugajewskiego, cierpiącego na 
artrogrypozę, chorobę która ogra-
nicza rozwój ruchowy stawów oraz 
osłabia mięśnie. - Nasi uczniowie i 
ich rodzice wykazali się dużą hoj-
nością, a oprócz tego miło spędzili 
dzień – podkreślają organizatorzy 
spotkania.

PP 

Dzień Dziecka w czwórce

Radośnie i charytatywnie 
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W trakcie VII Mistrzostw Polski Służb Mun-
durowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW 
Federacji WPC, które odbyły się we Wrocła-
wiu, zawodnik Klubu Sportów Siłowych HE-
ROS CIECHANÓW Robert Drozdowski zdobył 
złoty medal.

Reprezentant ciechanowskiego 
Klubu zajął I miejsce w kat. do 140 
kg z wynikiem 230 kg. – Z rezulta-
tu jestem bardzo zadowolony. Swoje 

treningi rozpoczynałem właśnie od 
wyciskania sztangi leżąc. Dopiero 
później zacząłem trenować trójbój. 
Aktualnie przygotowuję się do startu 
w I Mistrzostwach Polski Służb Mun-
durowych w Martwym Ciągu, które 
pod koniec czerwca odbędą się we 
Wrocławiu – powiedział nam Robert 
Drozdowski.

TM

Klub Sportów Siłowych HEROS CIECHANÓW

Kolejne złoto Roberta 
Drozdowskiego

Ciechanowianin Damian Trzaska 
podczas majowych Akademickich Mi-
strzostw Polski w Bielsku-Białej zdo-
był dwa brązowe medale w kategorii 
open oraz złoto i srebro w kategorii 
uczelnianej.

Uzyskane rezultaty dały mu 
dwa minima do startu w Mistrzo-
stwach Europy U23. - Pomimo 
zmęczenia w eliminacjach na 100 
m zrobiłem życiówkę z wynikiem 
10,48 sek., a w niedzielnym bie-
gu na 200 m zakręciłem się przy 
swoim rekordzie życiowym. Dobre 
wyniki zaowocowały tym, że zosta-
łem powołany do sześcioosobowe-
go składu Reprezentacji Polski na 
Drużynowe Mistrzostwa Europy 
w Chorzowie do sztafety 4*100 m. 
Warto podkreślić, że Polska zdobyła 
na tych Mistrzostwach złoty me-
dal. Pod koniec czerwca wystartuję 
w Mistrzostwach Polski Seniorów 
w Poznaniu, a w lipcu odbędą się 
młodzieżowe Mistrzostwa Europy 
w Talinie, na które posiadam mini-
ma na 100 oraz 200 m – powiedział 
nam Damian Trzaska. 

Zawodnik reprezentuje Mię-
dzyszkolny Klub Sportowy Bank 
Spółdzielczy w Płońsku. Specja-
lizuje się w biegach sprinterskich 
na 100 i 200 m. Swoją karierę 
lekkoatletyczną rozpoczął w 2017 
r. Obecnie znajduje się w Kadrze 
Narodowej Polski. W 2019 roku 
został brązowym medalistą halo-
wych Mistrzostw Polski U20 oraz 
srebrnym medalistą Mistrzostw 
Polski w Raciborzu w sezonie let-

nim. - Po tym wydarzeniu zostałem 
powołany do Reprezentacji Polski 
na Mistrzostwa Europy Juniorów w 
Boras w biegu na 200 m oraz szta-
fety 4x100 m. Kontuzja w biegu 
eliminacyjnym na 200 m uniemoż-
liwiła mi start w sztafecie. W 2020 
r. występowałem na Mistrzostwach 
Polski Seniorów, gdzie udało mi się 
wywalczyć 4 miejsce w biegu na 
200 m i 7 miejsce na 100 m oraz 
zdobyłem brązowy medal w biegu 
na 200m podczas Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w Białej Podla-
skiej  – mówi Damian Trzaska.

TM

Lekkoatletyka

Medale Damiana Trzaski

Robert Drozdowski na najwyższym stopniu podium.
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Damian Trzaska na Drużynowych Mistrzo-
stwa Europy w Chorzowie.
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Ośmioosobowa ekipa zawodni-
ków Klubu Sportowego „Cross Tre-
ning Mazovia Ciechanów” wzięła 
udział w XXXI Mistrzostwach Pol-
ski Masters w Podnoszeniu Cięża-
rów, które odbyły się w Raszynie.

Zawody cieszyły się bar-
dzo dużym zainteresowaniem 
wśród zawodników i zawodni-
czek. Wzięła w nich udział re-
kordowa liczba osób – łącznie 
blisko 180. Rozgrywki odby-
wały się w 10 grupach wieko-
wych, począwszy od 30 roku 
życia wzwyż. O zajętej lokacie 
decydował wynik w dwuboju 
– suma podniesionych kilo-
gramów w rwaniu i podrzucie.

Nasi zawodnicy zaliczyli 
bardzo udany start, bowiem 
wszystkim udało się zdobyć 
medale. I tak kolejno złote 
medale wywalczyli: 

- Anna Leśniewska w kat. 
64 kg z wynikiem 175 kg,

- Dorota Smosarska – na-
sza redakcyjna Koleżanka - w 
kat. 76 kg z wynikiem 138 kg,

- Ariel Zawadka w kat. 67 kg z wyni-
kiem 155 kg.

Srebrne medale powędrowały do:

- Niny Pawłowskiej w kat. 64 kg z 
wynikiem 84 kg,

- Honoraty Wszeborowskiej w kat. 
59 kg z wynikiem 62 kg,

- Adama Zalewskiego w 
kat 81 kg z wynikiem 140 kg.

Brąz wywalczył Marcin 
Wszeborowski w kat. 81 kg z 
wynikiem 144 kg.

Na raszyńskim pomoście 
nie zabrakło rekordów Polski w 
wykonaniu ciechanowskich ma-
stersów. A ustanowili je:

- Anna Leśniewska w kat. 
do 64 kg - 75 kg w rwaniu, 
100 kg w podrzucie i 175 kg w 
dwuboju 

- Ariel Zawadka w kat. 
do 67 kg, 70kg w rwaniu, 85 
kg w podrzucie i 155 kg w 
dwuboju.

- Zawody przechodzą do 
historii i cieszymy się, że nasi 
zawodnicy zapisali się na ich 
kartach. Jesteśmy zadowoleni 
z osiągniętych wyników, ale 

nie spoczywamy na laurach. 
Chwila odpoczynku i dalej 
szlifujemy warsztat techniczny 
dwuboju olimpijskiego - mó-
wią trenerzy Anna i Pawła Le-

śniewscy.
Gratulujemy i życzymy kolejnych 

sukcesów.
TM

Cross Trening Mazovia Ciechanów

7 medali i rekordy ciechanowskich mastersów 

Ekipa Cross Trening Mazovia Ciechanów. W górnym rzędzie od lewej: 
Honorata Wszeborowska, Nina Pawłowska, Adam Zalewski, Anna 
Leśniewska i Dorota Smosarska. W dolnym rzędzie od lewej: Marcin 
Wszeborowski, Ariel Zawadka i Paweł Leśniewski.
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Kilku członków Ciechanowskiego Klu-
bu Bokserskiego wzięło udział w popu-
larnym biegu z przeszkodami Runma-
geddon.

Większa część grupy startowała w 
takim biegu po raz pierwszy, a mimo 
to zawodnicy osiągnęli bardzo dobre 
wyniki.

Ciechanowski Klub Bokserski zajął 
26 miejsce w kategorii drużynowej na 
81 startujących zespołów. - Nie osiada-
my na laurach i już zaczynamy przygo-
towania do kolejnego Runmageddonu 
– powiedział nam trener Michał Garst-
ka – prezes CKB.

TM

Ciechanowski Klub Bokserski

Bokserska ekipa na Runmageddonie

Ekipa Ciechanowskiego Klubu Bokserskiego po ukończeniu Runmageddonu.
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Ciechanowianin Daniel Goljasz zajął 
drugie miejsce w trakcie Mistrzostw 
Polski Seniorek i Seniorów w Podnosze-
niu Ciężarów, które odbyły się w Gdań-
sku.

Srebro w rwaniu, podrzucie i 
dwuboju zdobył osiągając wyni-
ki: 147 kg w rwaniu oraz 187 kg 
w podrzucie. - Zaliczenie trzeciego 
podejścia w podrzucie na 192 kg 
mogło dać mi złoty medal. Niestety 
się to nie udało. Szkoda, ale jak na 
aktualne przygotowania wynik nie 
jest zły. Jestem dobrej myśli i mam 
nadzieję, że za rok wywalczę długo 
wyczekiwany złoty medal – powie-
dział nam Daniel Goljasz.

TM

Podnoszenie ciężarów

Srebrny medal Daniela Goljasza

Daniel Goljasz
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W dniu 10 maja 2021 roku po ciężkiej i 
wyniszczającej chorobie zmarła Helena 
Janina Rakowska – emerytowana nauczy-
cielka, instruktor ZHP, społecznik, przyja-
ciel ludzi.

Helena Janina Rakowska z domu 
Charzyńska urodziła się w trudnych 
latach wojennej zawieruchy, w 1942 
roku. Pochodziła z Nużewa, gdzie jej 
rodzice posiadali gospodarstwo rolne. 
Tu skończyła Szkołę Podstawową. 
Następnie ukończyła Liceum Peda-
gogiczne w Mławie oraz Studium Na-
uczycielskie w Ciechanowie. 

W zawodzie nauczycielskim prze-
pracowała 30 lat. Przez całe życie pra-
cowała z dziećmi i młodzieżą wiejską. 
Po ukończeniu szkoły rozpoczęła pracę 
w Połoni (pow. przasnyski, gm. Jedno-
rożec), gdzie otrzymała nakaz pracy, 
a następnie, by – jak sama mówiła 

być bliżej rodzinnego domu – uczy-
ła w Chotumiu (gm. Ciechanów), 
Grudusku (gm. Grudusk) i Trentowie 
(gm. Opinogóra). Początki jej pracy 
to również nauczanie dorosłych, któ-
rzy wskutek wojennej zawieruchy nie 
mieli możliwości zdobyć podstawo-
wych umiejętności. Była nauczycielką 
obdarzoną wielkim sercem, talentem i 
intuicją pedagogiczną, uczyła myśleć i 
poszukiwać, dostrzegać rzeczy ważne i 
piękne, rozwijać wrażliwość na ludzi. 
W pamięci wychowanków i ich rodzi-
ców zapisała się jako nauczyciel z po-
wołania i przyjaciel młodzieży. Szybko 
i trafnie rozpoznawała cechy osobowe 
uczniów, potrafiła z nimi rozmawiać 
na różne tematy, poświęcała im dużo 
wolnego czasu, pomagała w niepowo-
dzeniach i trudnych sytuacjach, cieszy-
ła się z ich sukcesów i osiągnięć. 

Drugą pasją Heleny Rakowskiej 
było harcerstwo, w działalność któ-
rego zaangażowała się już w okresie 
nauki w liceum. Dzięki działalności 
w ZHP mogła rozszerzyć swoją pra-
cę z dziećmi – prowadziła Drużyny 
Zuchowe, organizowała wyjazdy, 
motywowała podopiecznych do roz-
woju talentów przez wiele lat przygo-
towując ich do udziału w Harcerskiej 
Wiośnie Kulturalnej, pokazywała jak 
ważny jest zespół i drugi człowiek. Z 
tego okresu pozostała jej imponująca 
kolekcja plakietek i przypinek, które 
zbierała.

Po przejściu na emeryturę pozo-
stała serdeczna, otwarta na innych i 
towarzyska. Zaangażowała się w pracę 
sekcji emerytów przy ZNP w Ciecha-
nowie. Z radością przyjęła wiadomość 
o reaktywowaniu harcerstwa na tere-

nie Ciechanowa, aktywnie włączając 
się w działalność Kręgu Lamus.  Lu-
biła być aktywna, stąd jej szerokie za-
interesowania, wśród których ważne 
miejsce stanowiły podróże i twórczość 
literacka. Pozostały spisane przez nią 
wspomnienia. Pisane z potrzeby serca.

Tak w pracy zawodowej, społecz-
nej, jak i prywatnie imponowała su-
miennością i zdyscyplinowaniem. Nie 
znosiła kłamstwa i obłudy, poświęca-
jąc się jednocześnie z dużym zaanga-
żowaniem krzewieniu wartości, jaką 
jest trzeźwość. Potrafiła przezwyciężyć 
niejedną życiową przeszkodę. Była 
wsparciem i opoką dla Rodziny. Swo-
je wartości przekazała córkom, które 
zaraziła nie tylko pasją pomagania, 
działalności społecznej ale też mi-
łością do nauczycielstwa. Dziś obie 
są nauczycielkami. Zawsze z dumą 
opowiadała o wnuku i wnuczkach – 
obserwowała ich wybryki i wspierała 
w dziecięcych wyzwaniach, ale też – 
jak to babcia – rozpieszczała. Na jej 
zdrowy rozsądek mógł liczyć każdy. 
Codziennie, do ostatniego dnia, po-
kazywała, że nie warto się poddawać, 
że trzeba mieć nadzieję. 

CZEŚĆ JEJ PAMIĘCI!
RODZINIE I BLISKIM SKŁADAMY WYRAZY 

WSPÓŁCZUCIA.
WYDAWCA I REDAKCJA MAGAZYNU OPINII 

ZIEMI CIECHANOWSKIEJ PULS

Marek Marcinkowski 

Wicestarosta Powiatu Ciechanowskiego 
(CBUW)

Stanisław Kęsik 
jako wicestaro-
sta, przez ostat-
nie dwa lata był 
moim bezpośred-
nim zwierzch-
nikiem, gdyż do 
Jego obowiązków 
należał nadzór 
nad sferą eduka-
cji i kultury. Te 
sprawy były Mu 
bardzo bliskie i 
starał się o nie zadbać. Jako prze-
łożony był wymagający, ale i wyro-
zumiały. Szczególnie dbał o jakość 
przygotowywanych pism. Niejed-
nokrotnie je poprawiał. Był przecież 
humanistą i poetą.

Moja znajomość ze Stanisła-
wem sięga początków lat osiem-
dziesiątych ubiegłego wieku. Wte-
dy zamieszkałem w Ościsłowie i 
rozpocząłem pracę w tamtejszej 
szkole podstawowej jako nauczy-
ciel matematyki. Moją koleżanką 
była wtedy Halina Kaniewska - 
również matematyczka - później-
sza małżonka Stasia. Poznaliśmy 
się ze Stasiem, gdy zaczął zabie-
gać o względy Halinki. Później 
był ślub i młodzi zamieszkali w 
szkole. Wtedy często spotykaliśmy 
się na gruncie sąsiedzkim. Stasiu 
był zawsze „duszą” towarzystwa 
- żartował, zabawiał, opowiadał 
dowcipy. Pod koniec lat osiem-
dziesiątych Państwo Kęsikowie 
zamieszkali w Ciechanowie i na-
sze kontakty uległy rozluźnieniu. 
Ponowne zacieśnienie naszych re-
lacji nastąpiło w 2010 roku, gdy 
otrzymałem propozycję startu w 
wyborach do Rady Powiatu Cie-

chanowskiego z ramienia CBUW 
i zostałem radnym. Podziwiałem 
wtedy Stasia za pracowitość i ła-
twość nawiązywania kontaktów z 
wyborcami. Stasiu na każdej se-
sji, czy posiedzeniu komisji brał 
udział w dyskusji, zadawał pytania 
i składał interpelacje. Ciągle zabie-
gał o różne sprawy i konsekwent-
nie starał się pomagać ludziom. 
Jeszcze bardziej się zżyliśmy pod-
czas samorządowej kampanii wy-
borczej w 2018 roku. Stasiu był 
wtedy przewodniczącym CBUW 
i na jego barki spadł ciężar przy-
gotowania stowarzyszenia do wy-
borów. Spotykaliśmy się wtedy 
prawie codziennie, załatwialiśmy 
sprawy formalne i jeździliśmy ra-
zem z kolegami po powiecie. Po-
dziwiałem Go za zaangażowanie 
i znajomość wielu ludzi. Stasiu 
zawsze pamiętał o swoim rodzin-
nym Ościsłowie, chętnie przyjeż-
dżał na spotkania do szkoły jako 
jej absolwent. Uczestniczył też w 
innych uroczystościach organizo-
wanych w Ościsłowie.

W mojej pamięci pozostanie 
jako oddany Przyjaciel, Kochający 
Mąż i Ojciec, Poeta oraz życzliwy 
innym Człowiek. 

Wiesława Machul 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedago-
gicznej w Ciechanowie 

Nie jest to 
proste napisać 
parę słów od serca 
o Stasiu Kęsiku. 
Pogodzenie się ze 
stratą Jego osoby 
nie jest zadaniem 
łatwym. Nadal 
w moim telefo-
nie widnieje Jego 
numer. Na razie 
wykasowanie go 

jest dla mnie trudne. Skasować 
numer to takie ostateczne, nieod-
wracalne rozwiązanie. A przecież 
Stasiu już nie zadzwoni, nie spyta 
co słychać, nie zaproponuje roz-
mowy, nie roześmieje się, nie roz-
śmieszy, nie pogada i o nic nie po-
prosi. Jego już nie ma wśród nas.

Stasiu pozostanie w mojej pa-
mięci jako człowiek, który lubił lu-
dzi i otaczał się nimi. Był radosny, 
pełen zapału. Zaangażowany w pra-
cę, w ludzkie sprawy. W wielu przy-
padkach pomocny, troszczący się o 
innych, starający się autentycznie 
pomagać różnym osobom. Pamię-
tam jak cieszył się, gdy udało się coś 
załatwić, rozwiązać jakiś problem, 
komuś dopomóc, dokonać pozy-
tywnych zmian. Dzwonił i mówił, 
że jest „sprawa”, co zazwyczaj ozna-
czało, że komuś trzeba pomóc.

Ja znałam Stasia najpierw jako dy-
rektora PCKiSz, potem jako radnego 
powiatowego, wreszcie jako wicesta-
rostę ciechanowskiego. Ale też znałam 
go jako kolegę i przyjaciela. 

W mojej pamięci pozostanie 
na zawsze jako człowiek trochę za-
kręcony, pozytywnie zakręcony, 
ale wrażliwy, czasem ukrywający tę 
swoją wrażliwość, czasem zdystan-
sowany. Zaskoczył mnie Stasiu trzy 
razy. Po raz pierwszy – swoją po-
ezją. Jego wiersze pokazują bowiem 
człowieka naprawdę wrażliwego na 
piękno i dostrzegającego go w wielu 
przejawach życia. Zawsze troszczył 
się o obszar kultury i jej pracow-
ników. Było to bliskie jego sercu, 
mimo prawniczego wykształcenia. 
Po raz drugi zaskoczył mnie, gdy 
w otoczeniu kilku panów potrafił 
opowiedzieć, jak to którejś niedzieli 
szykował obiad dla swojej rodziny. 
Dzielił się przy tym wrażeniami, 
mówił jak trudne i męczące było 
to dla niego i zwracał uwagę, że po 
przygotowaniu posiłku odechciało 

mu się nawet jeść. I wtedy – w oto-
czeniu innych osób – podkreślał jak 
to nie doceniamy tego, co kobiety 
robią na co dzień, że potrafią przy-
gotować np. dwudaniowy obiad bez 
większego problemu. Podkreślał, 
że On zrobił obiad od święta i te-
raz widzi jaki to wysiłek. Jednocze-
śnie Stasiu ciepło wypowiadał się o 
swojej żonie i rodzinie. Po raz trzeci 
zaskoczył mnie, gdy okazało się, że 
pomimo obowiązków wicestaro-
sty kontynuował swoją przygodę z 
tańcem, znajdował czas na próby i 
występy z Ludowym Zespołem Ar-
tystycznym Ciechanów. 

Każdy, kto Go znał podkreśla, że 
Stasiu lubił i szanował ludzi, troszczył 
się o nich. Był wesoły, dowcipny i 
energiczny. Tańczył z lekkością, mimo 
niewielkiej nadwagi. 

Jemu się chciało, chciało się żyć, 
chciało się rozmawiać, chciało się wy-
słuchać, chciało się pomagać, chciało 
się tańczyć, chodzić na próby, zrywać 
kwiatki, planować zmiany, angażo-
wać się, starać. Mógłby żyć. Ale Go 
już nie ma. 

Po Stanisławie Kęsiku pozostają 
nam już tylko wspomnienia. 

Stanisław Pszczółkowski 

Skarbnik Ciechanowskiego Bezpartyjnego 
Ugrupowania Wyborczego

Śp. Stanisła-
wa Kęsika znałem 
od ponad trzy-
dziestu lat. Była 
to znajomość 
koleżeńska, a na-
wet przyjacielska. 
Niejednokrotnie 
spotykaliśmy się u 
wspólnych znajo-
mych. Razem an-
gażowaliśmy się społeczno-politycz-
nie w Ciechanowskim Bezpartyjnym 

Ugrupowaniu Wyborczym. Obydwaj 
uczestniczyliśmy w działalności tego 
Stowarzyszenia, niemal od początku 
jego istnienia. Te wspólne zadania 
umożliwiły nam nawiązanie bliższych 
relacji. Stanisław był zawsze pogodny 
i pozytywnego usposobienia. Umiał 
przekuć niezręczną sytuację w taką, w 
której wszyscy czuli się komfortowo. 
Zawsze doceniałem jego niecodzien-
ne zalety w kontaktach międzyludz-
kich. Dostrzegał przede wszystkim 
dobre cechy osób z którymi miał 
do czynienia. Jestem przekonany, że 
Stanisław był po prostu dobrym czło-
wiekiem.

Niewątpliwie, miał duszę po-
ety i artysty. Może te cechy spra-
wiały, że był wrażliwszy na krzyw-
dę innych niż większość osób, 
które znam. 

Stanisław był człowiekiem wie-
rzącym i praktykującym. Mam na-
dzieję, że patrzy na nas i kibicuje 
nam w kontynuowaniu działa, któ-
re sam zainicjował. 

By upamiętnić naszego Kole-
gę, który swoją społeczną postawą 
i dobrym sercem zapisał się w pa-
mięci setek ciechanowian – Zarząd 
CBUW wystąpił z inicjatywą upa-
miętnienia Jego osoby na tablicy 
pamiątkowej umieszczonej w god-
nym miejscu, z którym związany 
był zawodowo i emocjonalnie przez 
wiele lat, czyli w Powiatowym Cen-
trum Kultury i Sztuki w Ciechano-
wie. Wierzę, że ta inicjatywa spotka 
się z akceptacją władz. 

Stanisław Ty już 
jesteś TAM, my jeszcze 
idziemy, a dzieli nas 
tylko czas.  
Do zobaczenia. 

Wspomnienia

Śp. Helena Janina Rakowska 

Śp. Stanisław Kęsik we wspomnieniach przyjaciół z CBUW
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Od nieco ponad dwu lat krąży wokół 
mnie przerażające, śmiertelne fatum. W 
tymże krótkim stosunkowo czasie umar-
ło pięciu, z wąskiego już grona mych Ko-
legów i Przyjaciół. Niby nic dziwnego bo 
ludzie odchodzą. Pewnie tak? Tylko, że 
Oni wszyscy byli o przynajmniej dekadę 
młodsi niż ja! A ja schorowany do granic 
wytrzymałości, mając … 74 lata, cią-
gle trwam! Nie wiem czemu Bóg ciągle 
mnie trzyma na tym padole łez? Dziwne 
to i niezrozumiałe.

Tę fatalną serię zapoczątkował 
mój Wielki Przyjaciel z Sońska - 
Włodek Drążek odchodząc do lep-
szego świata nagle, w wieku 60 lat.

W kilka miesięcy później po 
ciężkiej, pięcioletniej chorobie 
zgasł, w wieku niespełna 65 lat – 
Grzesiek Piekarski. Pracowałem z 
nim w latach 80. minionego wieku 
w WZSM, gdzie byliśmy inwigilo-
wani obaj przez SB, a później był 
On jednym z mych zastępców w 
ciechanowskiej „Solidarności”.

Po kolejnych kilku miesiącach 
do Wieczności powędrował sąsiad 
Grześka z bloku, klatki i piętra – 
Władysław „Bruno” Nowakowski. 
W latach 70. minionego wieku 
był członkiem KPN, a później Ko-
mitetu Obywatelskiego „S”. Był w 
podobnym wieku jak Jego sąsiad i 
długo chorował.

W listopadzie minionego roku, 
dramatycznej walce z koronawiru-
sem poległ mój Przyjaciel z branży 
medialnej – Krzych Kowalski. Miał 
lat 60.

Ostatni póki co cios w grono 
mych Przyjaciół padł w samo połu-
dnie 12 maja. Raził mnie jak grom 
z jasnego nieba. Zmarł bowiem w 
piorunującym tempie Stach Kęsik. 
W przeddzień skończył 63 lata i wy-
dawał się być w świetnej formie. Był 
dobrym i wrażliwym człowiekiem. 
Wiernym Przyjacielem. Przyznacie 
Państwo, że dużo tego. Daj Boże by 
był już ostatnim przed moim odej-
ściem na wieczny spoczynek. Bo ja 
jestem już bardzo zmęczony moco-
waniem się z problemami życia do-
czesnego. Wydaje mi się też, że nie 
mam już tu nic do zrobienia? Coraz 
mniej rozumiem teraźniejszy świat 
i Polskę. Społeczeństwo zamiesz-
kujące tereny polskie podzieliło się 
na dwa walczące ze sobą na śmierć 
i życie plemiona. Kosztem rozwoju 
Ojczyzny i Jej wolności oraz suwe-
renności ciężko odzyskanej. Dla 
mnie to czas ogromnie smutny.

Muszę jednak wrócić do śp. 
Staszka, bo to on zainspirował mnie 
do napisania tego wspomnienio-
wego tekstu. Poznaliśmy się bli-
żej w listopadzie 1997 roku. On 
wtedy pracował bodaj w Obronie 
Cywilnej? Ja wiedziałem tylko, że 
takowy człowiek istnieje. Pewnego 
wieczoru wracałem z meczu koszy-
kówki dziewcząt w Działdowie. Ze 
stacji odebrał mnie Janusz Kącki, 
z którym pojechaliśmy do ciecha-
nowskiej SP 4, gdzie zawiązał się 

jedyny w oświacie Komitet Założy-
cielski NSZZ „S”. Skromna resztka 
nauczycieli funkcjonowała w sekcji 
oświatowej przy oddziale. Muszę 
stwierdzić z przykrością, że oświata 
była i jest anty-solidarnościowa. W 
„czwórce” pomogłem tamtejszym 
nauczycielkom przeprowadzić wy-
bory do Zarządu Komisji Zakła-
dowej. Przewodniczącą została wy-
brana żona Staszka – Halusia (tak o 
niej mówił). Po części oficjalnej była 
kawa i ciastka. Staszek przyszedł po 
żonę. Wtedy to pierwszy raz spotkał 
się człowiek o duszy wojownika, z 
drugim o wnętrzu poety. 

Był ciekawym rozmówcą i słu-
chaczem. Interesowało Go wszyst-
ko. Ja miałem już spore doświadcze-
nie związkowe, a także z wyborów 
parlamentarnych i samorządowych. 
Siedzieliśmy do północy. Myślę, że 
wtedy to Staszek „połknął” bakcyla 
samorządowego? Trzeba dodać, że 
nie był nigdy członkiem żadnej par-
tii ani też „S”. Z tą ostatnią jednak 
wyraźnie sympatyzował. W kilka 
miesięcy później związał się na za-
wsze z Ciechanowskim Bezpartyj-
nym Ugrupowaniem Wyborczym. 
Był mu wierny do końca. Kilka 
ostatnich lat mu przewodniczył. 
Jednak zanim został On samorzą-
dowcem to zrobił karierę… dy-
rektorską. Wybory parlamentarne 
1997 roku wygrała AWS i wspólnie 
z Unią Wolności utworzyła koalicję 
rządzącą Polską. Niebawem wpro-
wadziła ona w życie wielką reformę 
administracyjno-samorządową. W 
jej wyniku, z początkiem 1999 roku 
Ciechanów stracił rangę metropolii 
wojewódzkiej i powrócił do statu-
su miasta powiatowego. Pierwsze 
wybory do tegoż samorządu prze-
prowadzone pod koniec 1998 roku 
wygrała AWS, a CBUW weszło z 
nią w koalicję. Wojewódzki Dom 
Kultury po połączeniu z Galerią C 
stał się Powiatowym Centrum Kul-
tury i Sztuki. Do kierowania nim 
nominowano Stacha Kęsika, który 
czuł kulturę jak rzadko kto. Szyb-
ko znalazł porozumienie i dobre 
relacje z pracownikami. Kochał tę 
pracę i przebywał w niej po 12 go-
dzin dziennie. Mimo chronicznego 
niedoboru środków finansowych 
i kadry dyrektorował tam dobrze, 
na miarę możliwości, przez ponad 
dekadę. Tamże zdobył sobie popu-
larność i szacunek ludzi. Wtedy to 
spotykaliśmy się bardzo często na 
organizowanych przez niego impre-
zach. Sprzyjało temu to, że ja by-
łem rzecznikiem prasowym starosty 
Zbigniewa Bartoszki i radnym miej-
skim, który przewodniczył Komisji 
Oświaty, Kultury i Sportu. Byliśmy 
naprawdę blisko.

W latach 2002 - 2006 i 2006 
– 2010 Stanisław był opozycyjnym 
radnym miejskim. W wyborach 
osiągał doskonałe wyniki, a ja z ro-
dziną często na niego głosowaliśmy. 
Był w dość ostrej, ale też konstruk-

tywnej opozycji do rządzącej PO i 
prezydenta Waldemara Wardziń-
skiego. Tak im przeszkadzał, że w 
pewnym momencie zaczęli naciskać 
na starostę z PSL - Sławomira Mo-
rawskiego by Go odwołał. Ten tym 
razem się nie ugiął. 

W roku 2010 będąc jeszcze 
dyrektorem PCKiSz wystartował 
Stach, z pozytywnym efektem do 
Rady Powiatu. Przez to narobił sobie 
kłopotu. Musiał wybrać dyrektoro-
wanie bądź sprawowanie mandatu. 
Te dwie role bowiem kolidowały. 
Wybrał to drugie i niebawem był… 
bez pracy. W tymże okresie 2010 
– 2014 i następnej kadencji 2014 
-2018 samorządem powiatowym 
rządziła koalicja PSL – PiS. Na czele 
stał wieczny i niezniszczalny starosta 
Sławomir Morawski (przez pół wie-
ku utrzymywał się na szczytach wła-
dzy). Nawet teraz, w wieku 75 lat 
jest… Przewodniczącym Rady Po-
wiatu Ciechanowskiego. Prawdzi-
we dziecko szczęścia. Wtedy jednak 
zachował się w stosunku do Staszka 
Kęsika w porządku. Zaproponował 
Mu posadę kaowca (pracownik kul-
turalno-oświatowy, relikt po PRL) 
w DPS Kombatant. Stach nie mając 
wyjścia ofertę przyjął, bo przecież 
pracować gdzieś musiał. Szkoda 
tylko wielka, że ten heros ciecha-
nowskiej władzy (S.M.) nie był tak 
empatyczny w stosunku do mnie. 
W 1995 roku wyrzucił mnie jako 
wojewoda z Zakładu Obsługi UW, 
gdzie powróciłem po półtora roku, 
po korzystnym wyroku sądu, a na-
stępnie jako starosta w 2002 roku z 
powiatu. Bezpowrotnie. Nie propo-
nując nic w zamian. To już jednak 
historia i nie mam żalu. 

W latach drugiej dekady XXI 
wieku spotykaliśmy się sporadycznie 
na różnych imprezach i w różnych 

miejscach. Artur Iniarski, Krzysiek 
Kowalski i Staszek oraz sporadycz-
nie ja. Ze względu na kiepski stan 
zdrowia i „wstręt” do piwa. W 2017 
roku kiedy to otrzymałem od Pre-
zydenta RP Andrzeja Dudy Krzyż 
Wolności i Solidarności to Stani-
sław poświęcił mi osobisty i piękny 
wiersz. Prawdziwy Przyjaciel. Teraz 
Krzysiek i Stach już nie żyją, a Ar-
turowi zostałem z tej naszej grupki 
tylko ja. 

W PCKiSZ zastąpiła Stanisława 
koleżanka po piórze Teresa Kaczo-
rowska. W powiecie współrządził 
PiS, a ona była jego sympatyczką. 
Ponadto miała duże poparcie ów-
czesnego posła tejże formacji Ro-
berta Kołakowskiego. Miała też 
„papiery” na to stanowisko, bo to 
dziennikarka, pisarka i malarka w 
jednej osobie. Był tylko pewien 
szkopuł w tej bajkowej historii. Za-
równo Pani Teresa, jak i Pan Robert 
pracowali w latach 80. minionego 
stulecia w organie prasowym Ko-
mitetu Wojewódzkiego Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej 
jakim był wówczas „Tygodnik Cie-
chanowski”. Cóż, to pewnie drob-
nostka. Ponoć tylko krowy nie 
zmieniają poglądów. Niepotrzebnie 
tylko ostatnimi laty pozowali obo-
je na najbardziej prawicowy duet 
w Ciechanowie. Teraz Pani Teresa 
też już nie pracuje w firmie, a Pan 
Robert poszedł na garnuszek PSL, a 
właściwie Marszałka Województwa 
Mazowieckiego Adama Struzika, do 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej. 
Historia kołem się toczy.

Tymczasem, po 16 latach w 
opozycji, dla CBUW pod kierow-
nictwem Staszka Kęsika odwróciła 
się karta. W wyborach do Rady Po-
wiatu w 2018 roku formacja zdobyła 
4 mandaty i stała się przysłowiowym 

języczkiem u wagi. Sytuacja była bo-
wiem taka, że PiS miał mandatów 
– 7, PSL – 7, PO – 2 oraz Prawi i 
Solidarni - 1. Tuż po elekcji Stach 
zadzwonił do mnie. Zapytał: - Znasz 
wyniki. Odpowiedziałem: - Tak. Re-
welacja. On dodał: - Mam dylemat 
z kim wejść w koalicję? Odrzekłem: 
- To proste. Z tym kto daje więcej. 
Następnego bodaj dnia rozmawiali-
śmy ponownie. Oznajmił mi: - Wal-
dek mam kłopot. W ciechanowskim 
PiS nie ma prawdę mówiąc z kim 
rozmawiać o konkretach, a PSL w 
osobie Sławomira Morawskiego daje 
nam wicestarostę i członka Zarządu. 
Odrzekłem: To dobra i konkret-
na oferta. Tylko musisz się liczyć z 
ostrymi atakami, jeśli ją przyjmiesz. 
Odpowiedział: - Wiem. Dopytałem: 
- Dla kogo wicestarosta? Po chwi-
li odpowiedział: Dla mnie. Chwilę 
się zastanowiłem i dopowiedziałem: 
– Nie wiem Stachu. Wiesz, że życzę 
Ci jak najlepiej, ale Ty jesteś poetą i 
przyzwoitym człowiekiem. Wiesz, że 
to odpowiedzialność i stres. Brutalne 
ataki! Wytrzymasz? Po chwili odpo-
wiedział: - Waldek przemyślałem. 
Mam 60 lat. Przez tyle lat w opozy-
cji. Na koniec kadencji będę mógł 
przejść na emeryturę. Będę miał 
wyższą. Chcę spróbować. Starostą 
ma być Pani Joanna Potocka-Rak. 
Myślę, że się dogadamy. Nie sko-
mentowałem. Klamka zapadła.

Dostawał Staszek po tym wy-
darzeniu masę brutalnego hejtu i 
ostrych ataków. Musiało to się od-
bić negatywnie na Jego psychice. 
Najczęściej nawalali Go „przyja-
ciele”. Wytrzymywał. Ciężko pra-
cował. Okazało się do czasu. Mnie 
na XXX-lecie pracy dziennikarskiej 
wręczyli razem z Panią Starostą ład-
ną tabliczkę okolicznościową jako 
twórcy i pierwszemu naczelnemu 
„Samorządowca Powiatu Ciecha-
nowskiego”.

W sobotę, 15 maja miał, Stach 
piękny i duży pogrzeb. Byłem bo 
chciałem, choć ledwie łażę. Swych 
Przyjaciół, którzy kochali Polskę że-
gnam parafrazą dwuwiersza Żołnie-
rzy Niezłomnych. Stacha też tak po-
żegnam. Do zobaczenia niebawem.

Śpij Drogi Staszku spokojnie w 
grobie

Niech się Ojczyzna często śni 
Tobie.

Na koniec kilka zdań komen-
tarza. Kiedy jeszcze ciało zmarłego 
Stacha nie ostygło, to do walki o 
władzę i stanowisko po nim przy-
stąpiły samorządowe hieny. Przy 
wsparciu instancji wyższych. Pod-
czas Mszy Św. widziałem jak się 
„żarliwie” modliły. OHYDA! Pa-
miętajcie, że wszyscy umrzemy. Wy 
pazerni na władzę też. I to szybciej 
niż później.

Na szczęście na stanowisko po 
Stachu został wybrany jeden z jego 
najbliższych współpracowników z 
CBUW – Marek Marcinkowski.

WALDEMAR NICMAN

Wspomnienie sercem pisane

STACH – Przyjaciel wrażliwy i wierny

śp. Stanisław Kęsik
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Z dostępnych opracowań wynika, że Bruno hr. 
Kiciński w swej doprawdy liberalno-pozytywi-
stycznej działalności społecznej i gospodarczej, 
wolny był od typowo romantycznych zahamo-
wań i natręctw religijno-nacjonalistycznych.

Potwierdzają to dobitnie teksty przed-
stawione w Ciechanowskich Zeszytach Li-
terackich Nr 19, wydanych przez Związek 
Literatów na Mazowszu w roku 2017.

– W tym roku pismo (Ciechanowskie 
Zeszyty Literackie - przyp. red.) – oraz 
jego pierwszy rozdział – nosi tytuł Bruno 
Dionizy hr. Kiciński - poeta, dziennikarz, 
wydawca. A to z okazji przypadającej w 
tym roku (2017 – przyp. red.) 220. rocz-
nicy urodzin tego odchodzącego w zapo-
mnienie, dziś już mało znanego hrabiego, 
dziennikarza, publicysty, redaktora, wy-
dawcy, poety, tłumacza i ziemianina pozy-
tywisty – czytamy w „Słowie od redakcji” 
autorstwa dr. Teresy Kaczorowskiej, która 
dalej m.in. wspomina jego losy: – W 1824 
roku nabył majątek w Ojrzeniu, gdzie po 
sprzedaży Grochowa, przeniósł się w 1826 
roku. Rozkochał się w otaczającym tę pod-
ciechanowską wieś pięknym nadwkrzań-
skim krajobrazie. Mieszkając w Ojrzeniu 
zaangażował się politycznie w powstanie 
listopadowe – wstąpił jako szeregowiec do 
1. pułku piechoty, pisał patriotyczne wier-
sze i apele, pełnił też funkcję komisarza 
rządowego woj. płockiego do gromadze-
nia broni i zapasów żywności. Po upadku 
powstania listopadowego pozostał już do 
śmierci w Ojrzeniu pod Ciechanowem. 
Dużo polował, pisał, zgromadził cenny 
księgozbiór. Oddał się też gospodarce. 
Zbudował młyn nad Wkrą, drogi: Ciecha-
nów-Płońsk i Ciechanów-Przasnysz, most 
w Płońsku, zorganizował kilka folwarków 
– przedstawia dr Teresa Kaczorowska wy-
brane dokonania hr. Kicińskiego.

W dalszej części Zeszytów doc. dr 
Aleksander Kociszewski wskazuje jak po 
rozczarowaniu krótkotrwałą przygodą z 
romantycznymi wizjami, Bruno hr. Kiciń-
ski powraca do rozumnego działania i staje 
się praktykiem idei pozytywizmu: – Nie 
mogąc prowadzić działalności politycznej, 

skupia się na sprawach ekonomicznych. 
Gdy działania typowe dla romantyków 
stają się niemożliwe, Kiciński jawi się 
jako prekursor pozytywizmu - w obydwu 
bowiem etapach jego działalności celem 
jest dobro kraju, widziane z perspektywy 
najbliższego otoczenia – pisze Autor, cha-
rakteryzując także klimat kulturowy tamtej 
ciechanowszyzny, w której przyszło Hrabi 
Ojrzeńskiemu realizować swoją aktywność 
w zachodnioeuropejskim stylu: – Działal-
ność gospodarczą stara się Kiciński łączyć 
z kontaktami o charakterze towarzyskim, 
mającymi zabarwienie kulturalnospołecz-
ne. Z oczywistych względów szczególnie 
żywe kontakty utrzymuje z Ciechanowem 
i Przasnyszem, szczególnie z K. Luksem i 
W. Zajączkowskim. W Ciechanowie naj-
częściej spotykano się w wynajętym domu 
przy Zielonym Rynku lub na plebanii u 
proboszcza ks. Franciszka Krzykowskiego. 
Z oczywistych względów grono zaintereso-
wanych było bardzo wąskie. Mimo dobre-
go samopoczucia mieszczan, ogólny po-
ziom kultury był niski. Niechęć do nauki 
łączyła się z wiarą w zabobony. Przeciętny 
mieszczanin mawiał ponoć, że książki czy-
tają tylko lekkomyślni. Inteligencja miejska 
składała się z wąskiej kadry urzędniczej, le-
karza, aptekarza i księdza. Wykształceniem 
wyższym legitymował się zwykle lekarz. 
Dla większości mieszkańców najczęstszą 
rozrywką było uczestnictwo w obrzędach 
religijnych, odpustach, zapustach, przy-
gotowywaniu „jasełek”. Chrzciny, wesela, 
pogrzeby, targi, spotkania w karczmie, 
połączone z muzyką i tańcem, były tak 
samo atrakcyjne, jak dla ludności wiejskiej 
– dowiadujemy się z opracowania doc. dr. 
Aleksandra Kociszewskiego.

Aby wprowadzić nowego gospodar-
czego ducha w ówczesnej cywilizacyjnej at-
mosferze ciechanowszyzny, hrabia Kiciński 
otworzył się na osadników mennonickich, 

o czym już wspominaliśmy w poprzednim 
numerze PULSU. Szczegóły poznajemy 
dzięki badaniom Aleksandra Kociszew-
skiego:

– Menoniccy przybysze zadbali o to, 
by już w pierwszym roku po założeniu 
osiedla utworzyć w nim szkołę. Uczono 
w niej czytania i pisania, niezbędnych 
w życiu religijnym oraz przydatnych w 
życiu codziennym rachunków. Szkoła 
była jednocześnie domem modlitwy. 
Fakt ten wzbudził szacunek Kicińskiego, 
jak równie sposoby gospodarowania na 
słabych glebach – komentuje Autor w 
Ciechanowskich Zeszytach Literackich. 
– W osadach holenderskich istniała silna 
tendencja uprawy wierzb, których gałę-
zie (wiklina) używane były do różnych 
celów. Wykonywano z nich płoty otacza-
jące pola uprawne i łąki, a także różnego 
rodzaju koszyki przeznaczane na sprze-

daż. Na uwagę zasługuje eksploatacja złóż 
torfu, przeznaczanego głównie na opał. 
Zakładano sady owocowe, a pozostałe 
grunty użytkowano jako łąki i pastwiska. 
Podstawowym źródłem utrzymania była 
hodowla krów. Najważniejszymi wyroba-
mi przeznaczonymi na zbyt były produk-
ty mleczne (głównie sery typu edamskie-
go lub gouda i masło) oraz suszone owoce 
(głównie śliwki). Niektórzy olendrzy 
trudnili się ubocznie rzemiosłem (np. 
wyrobem płótna i sukna). Taki model 
gospodarowania mógł być podstawą oży-
wienia gospodarczego. Kiciński decyduje 
się na przyjęcie kolejnych kolonistów. Z 
zapisów hipotecznych dowiadujemy się, 
że na podobnych warunkach jak w Woli 
Wodzyńskiej (Kicinie) osady utworzył w 
Lipowcu (dla 8 gospodarstw), Wojtkow-
cu (14 gospodarstw), Dąbrowie (21 go-
spodarstw), Grabowcu (8 gospodarstw), 

Halininie Nowym (6 gospodarstw), 
Rzeszotce (5 gospodarstw) – m.in. wy-
mienia Autor tekstu wsie na terenie obec-
nej gminy Ojrzeń, ukształtowane dzięki 
prorozwojowym inicjatywom Hrabiego 
Ojrzeńskiego.

Na podstawie dalszych losów Men-
nonitów na ziemi ojrzeńskiej (ale już po 
śmierci hrabiego-pozytywisty), można 
powiedzieć, że były to miłe złego począt-
ki. Jak już anonsowaliśmy miesiąc temu, w 
kontakcie z miejscową ludowością Menno-
nici szybko rozpili się totalnie, aż z daleka 
zjechali przerażeni upadkiem Baptyści, by 
zawrócić ich do dobrego. Ale o-tem po-
tem, bo dużo tego i teraz się nie zmieści.

***

Na koniec natomiast załączamy przed-
stawiony w cytowanych Zeszytach piękny 
wiersz Wiktora Golubskiego pt. „Rodzimy 
krajobraz” (z tomiku „Orzeł &,Reszka), 
jako żywo oddający równie celnie urok na-
szej ziemi ojrzeńskiej:

Krajobraz z zapachem wiosny  
i pomrukiem zimy,

upina rymy w kolorze skrzypiec,  
wiolonczeli i pianina.

Słońce wiesza na płocie rudozłote kilimy i 
smakowite łakocie.

Przesiąknięta wilgocią gleba jest  
zaczynem na świeży

bochen chleba.
Odcienie melancholii, nostalgii  

i grymasu
siadają na skraju lasu, jak gdyby nic,  

a rudy rydz.
Z jednej strony napięcie pełne dramatu 

szarpie jedwabne szaty,
a z drugiej jego brak, ponadto każdy gdzieś 

się spieszy
– rowerzysta i pieszy.

GRZEGORZ KRAJEWSKI

Z dziejów Hrabiego Ojrzeńskiego

Kiciński rozwijał ziemię ojrzeńską multi-culti

Publikujemy treść listu Jana Józefa Ka-
sprzyka – przesłanego na ręce Walde-
mara Nicmana:

Uprzejmie dziękuję za przesła-
nie Pańskich niezwykle szczerych i 
odważnych wspomnień pt: „Burz-
liwy romans z „Solidarnością”. 
Wspomnienia samotnego wojow-

nika ze STACJI” które są wyjątko-
wym zapisem mało znanej historii 
ciechanowskiej „Solidarności”, na-
pisanej bez patosu.

Są one ważnym świadectwem 
dla następnego pokolenia Pola-
ków, pokazujące że dla prawdzi-
wych członków „Solidarności” 
marzenia o niepodległej Polsce 
były najważniejsze. W 1980 roku 
wybraliście drogę żołnierzy I 
Kompanii Kadrowej niosąc na 
swoich sztandarach hasła wol-
ności, starając się ponownie wy-
budzić Polaków z niemocy. Oba 
marsze okazały się długie, ale 
oba zakończyły się zwycięstwem, 
doprowadzając w końcu do zrzu-
cenia kajdan. Udało się to dzięki 
takim patriotom jak Pan, który 
swe życie oddał Bogu, Rodzinie, 
„Solidarności” i Ojczyźnie.

Proszę przyjąć najserdeczniej-
sze gratulacje i wyrazy uznania.

Szef Urzędu do Spraw Komba-
tantów i Osób Represjonowanych

JAN JÓZEF KASPRZYK

Echa książki naszego redakcyjnego Kolegi

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych o książce Waldemara Nicmana

Warto przypomnieć, że książka Wal-
demara Nicmana nie mogłaby się 
ukazać gdyby nie dofinansowanie 
przyznane przez Zarząd CEDROB 
S.A. i osobiste wsparcie ze strony Mi-
rosława Koźlakiewicza – Przewod-
niczącego Rady Nadzorczej Spółki. 
Nasz Magazyn jest patronem me-
dialnym tego przedsięwzięcia.

Publikacja liczy 224 strony (w tym 
16 kolorowych). Zawiera liczne do-
kumenty i zdjęcia. 

Jej cena to 30 zł. Można ją zamówić 
pod numerem tel. 664 364 924.
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Od najdawniejszych czasów zaraz po założeniu osiedla Mennonici otwierali szkołę.
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Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki wydało 
komiks pt. „Ciechan”, którego autorem jest 
nasz redakcyjny Kolega – Rafał Kado. Tek-
sty narracyjne pochodzą z „Bajki o Ciecha-
nowie” autorstwa Stanisława Siwanowicza. 

Komiks jest bardzo starannie wy-
dany. Świetnie się czyta. Ilustracje – jak 
zawsze u Rafała Kado - barwne, żywe i 
świetnie dopracowane. Warto przeczytać.

Ciekawostką jest też pojawienie się 
komiksu w dwóch różnych wersjach – róż-
niących się okładką. Stanowić to będzie 
niewątpliwie gratkę dla kolekcjonerów.

Publikacja została dofinansowana 
ze środków Urzędu Miasta Ciechanów. 
Jednym z patronów medialnych przed-
sięwzięcia jest PULS.

AI

Rafał Kado: „Ciechan”

Legenda w komiksowym wydaniu

Komiks wydano w dwóch różnych wersjach – różniących się okładką.
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Po niemal dwóch latach spędzonych w Zeńboku dowie-
działem się o niezwykłej postaci naszej ziemi. A było to 
tak. W pewien majowy piątkowy poranek odwiedził mnie 
brat zakonny Marcin posługujący w Rzymie i namówił na 
przejażdżkę do Koziczyna. Po co? By zobaczyć starą szko-
łę, a w niej popiersie BOLESŁAWA BIEGASA. 

Wstyd się przyznać, ale do tego dnia nie wie-
działem kto to taki BOLESŁAW BIEGAS. Na 
miejscu w Koziczynie moje zdziwienie było jesz-
cze większe. Otóż dom, który – jak zrozumiałem 
– związany jest z życiem Artysty, poszedł niejako w 
zapomnienie. Smukłe kolumny w wejściu do domu 
przepięknie zwieńczone głowicami, a z balkonu wy-
rasta drzewo. Smutny widok. Mimo to postanowi-
łem zdobyć przynajmniej podstawowe wiadomości 
o BIEGASIE. 

Wśród różnych zapisów znalazłem informa-
cję, że w 2017 r. Sejm RP przyjął uchwałę, któ-
ra upamiętniała 140-lecie urodzin „rzeźbiarza i 
malarza nurtu symbolistycznego”. W tej uchwa-
le zapisano między innymi: „Bolesław Biegas 
(1877 -1954), należący do dziś w Europie do 
najbardziej cenionych artystów, w Polsce jest 
wciąż mało znany”. 

Kim zatem był BOLESŁAW BIEGAS? 

Na każdej stronie internetowej poświęconej 
Biegasowi wyczytamy: rzeźbiarz, malarz, pisarz, 
dramaturg. Żył na przełomie XIX i XX w. (1877 
– 1954). Urodził się w Koziczynie, zmarł w Pary-
żu. Jego malarskie, artystyczne talenty pomagał 
mu rozwinąć najpierw ks.(!) Aleksander Rzewnicki 
a potem lekarz Franciszek Rajkowski. Jak się oka-

zało dwie wybitne postaci koziczyńskiej ziemi. I 
tak w wykonaniu BIEGASA była głównie rzeźba 
pod okiem profesora Odona Bujwida. Na stronie 
http://biegas.pl/pl/biografia/ (dostęp 11.6.2021) 
można zaleźć informację: „W początkowej fazie 
twórczości rzeźbiarskiej Biegasa można wyróżnić 
dwa nurty: 1) zmierzający do uproszczenia i zgeo-
metryzowania formy oraz 2) nawiązujący do styli-
styki secesji, podkreślający płynność formy. W póź-
niejszych latach Biegas pracował nad cyklem rzeźb 
poświęconych poetom i muzykom, między innymi 
Wagnerowi, Chopinowi, Słowackiemu czy Mickie-
wiczowi. Rozpoczął także prace na rzeźbami dwu-
stronnymi, łączącymi dwie odrębne sylwetki. Od 
1910 roku interesował się aktem i anatomią, by po 
wojnie powrócić do geometryzacji form w rzeźbach 
pozostających pod wpływem kubizmu”.

W malarstwie Biegas znany jest z cyklu Wam-
piry wojny, czy Mistyka Nieskończoności. 

Proszę wybaczyć to stwierdzenie, ale dla 
niektórych, a może i większości zwykłych ludzi, 
artystyczne pojęcia niewiele albo i nic nie mó-
wią. Zazwyczaj odwiedzamy muzea i galerie, gdy 
jeszcze jesteśmy uczniami w szkole. Potem cię-
gle brakuje nam czasu. To może śmiała teza, ale 
czy daleka od prawdy? Prawdziwa sztuka jednak 
zawsze zachwyca. Mowa o sztuce, które zmusza 
do myślenia i refleksji, ale nikogo nie obraża i 
nie rani uczuć choćby (a może szczególnie) re-
ligijnych. A jak wiadomo od Dostojewskiego 
„piękno zbawi świat”. Chciałbym, by to krótkie 
wspomnienie było dodatkiem do przypomnienia 
zasłużonej dla polskiej kultury osoby. Po tamtym 
piątkowym wypadzie, muszę przyznać, że spore 
było moje zdziwienie i zarazem zachwyt, gdy 10 
czerwca br. w telewizji regionalnej usłyszałem o 
Galerii im. Biegasa w Ciechanowie i ciekawej 
wystawie koron. Sztuka współczesna. Wtedy 
wiedziałem już kto to Biegas. By tego było mało 
w szkole podstawowej w Zeńboku, na ściennej 
gazetce również pojawiła się informacja między 
innymi o BIGASIE. 

Poznałem BIEGASA, i szybko okazało się, że 
artysta jednak nie poszedł w zupełne zapomnienie. 
Jakim był człowiekiem – Bóg osądzi. Jakim arty-
stą – osądziła historia i może to zrobić każdy z nas 
wpatrując się w dzieła bohatera artykułu. 

Na budynku w Koziczynie znajduje się stara 
tablica o treści „W Koziczynie 23 marca 1877r. 
urodził się BOLESŁAW BIEGAS rzeźbiarz, ma-
larz, literat. Dziełami swymi zajął trwałe miejsce 
w dziejach polskiej kultury. Zasłużonemu synowi 
ciechanowskiej ziemi. TMZC – 1972”. To było 49 
lat temu. Tablica jeszcze jest. Wewnątrz budynku 
piękne i samotne popiersie Artysty. Czy nie warto 
ocalić od zapomnienia?

KS. PIOTR MARZEC
POPIERSIE BOLESŁAWA BIEGASA.

TABLICA PAMIĄTKOWA.

Bolesław Biegas 

Niezwykła postać z Koziczyna 
Zapraszamy do udziału w wydarzeniach organi-
zowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Ciechanowie. Niektórym ze spotkań towarzyszyć 
będzie formuła hybrydowa, aczkolwiek jest nam 
niezmiernie miło, że będziemy mogli gościć Pań-
stwa stacjonarnie w Bibliotece. Przypominamy o 
obowiązku rezerwacji miejsc telefonicznie 23 672 
28 88.

W środę, 16 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 
spotkamy się z Samuelem Sosnowskim, który 
opowiadać będzie o Meksyku. Spotkanie za-
tytułowane „Estado de Mexico y Yucatan: W 
krainie kolibrów, grzechotników i tacos” odbę-
dzie się w Krzywej Hali (Plac Piłsudskiego 1).

W czwartek 17 czerwca 2021 r. o godz. 
17.00 Miejska Biblioteka Publiczna w Cie-
chanowie i Fundacja Łydynia zapraszają na 
spacer ornitologiczny „Ptasi mieszkańcy Cie-
chanowa”.

Zbiórka dla uczestników spaceru 17 czerw-
ca 2021 r. o godz. 17:00 na Placu Piłsudskie-
go 1, przed wejściem do Biblioteki w Krzywej 
Hali. Wraz z przewodnikiem przejdziemy tra-
sę w okolicach miejskich zbiorników wodnych 
(tzw. Kanały i Torfy), gdzie posłuchamy i spró-
bujemy zobaczyć różne gatunki ptaków śpie-
wających oraz spróbujemy szczęścia z legen-
darnym bączkiem - najmniejszą czaplą Polski.

Spacer odbędzie się zgodnie z obowiązu-
jącymi zasadami reżimu sanitarnego, ilość 
miejsc ograniczona.

Wydarzenie to zostało organizowane w ra-
mach projektu „Przyroda na warsztat”, na któ-
ry dofinansowanie ze środków Urzędu Miasta 
Ciechanów otrzymała Fundacja Łydynia.

W sobotę, 19 czerwca 2021 r. zapraszamy 
dzieci do udziału w zajęciach w ramach „Po-
ranka w Bibliotece”. Tradycyjnie będą wspólne 
czytanki, tym razem poświęcone wszystkim oj-
com, którzy są pierwszymi bohaterami swoich 
pociech. Po czytankach w czasie prac kreatyw-
nych powstaną niespodzianki dla tatusiów.

22 czerwca 2021 r. godz. 17.00 zaprasza-
my do udziału w spotkaniu zorganizowanym 
w ramach „Regionalnego wtorku”. O XIX-
-wiecznych planach Ciechanowa opowiadał 
będzie dr Grzegorz Kęsik.

Grzegorz Kęsik – dr nauk humanistycz-
nych, wykładowca Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Naukowo 
zajmuje się polityką przestrzenną, samorzą-

dem terytorialnym w Polsce, ochroną zabyt-
ków oraz regionalizmem. Mieszka w Ciecha-
nowie i od dzieciństwa pasjonuje się historią 
swojego miasta.

29 czerwca 2021 r. o godz. 17.00 zaprasza-
my do udziału w spacerze miejskim po dziel-
nicy „Bloki”. Dzielnica „Bloki” w północno-
-zachodniej części Ciechanowa, dawniej miała 
być perłą na mapie mazowieckiego miasta. Za-
budowa dzielnicy „Bloki” zaplanowana została 
przez władze niemieckie w czasach okupacji 
II Wojny Światowej, zastępując przedwojen-
ne działki wsi Tatary. Zlokalizowana została 
pomiędzy dworcem kolejowym oraz histo-
rycznym Śródmieściem, między dzisiejszymi 
ulicami 17 stycznia oraz Sienkiewicza. Nowa 
dzielnica miała pełnić funkcję przedmieścia-o-
grodu. Skrywa niesamowitą historię, o której 
usłyszycie Państwo podczas spaceru, który po-
prowadzi regionalistka Mirosława Lewandow-
ska-Wołosz.

W środę, 30 czerwca o godz. 17:00 spo-
tkamy się z Justyną Dżbik-Kluge, pochodzą-
cą z Ciechanowa dziennikarką, prezenterką i 
autorką.

Justyna Dżbik-Kluge – dziennikarka ra-
diowo-telewizyjna. Zajmuje się tematyką spo-
łeczną i kulturalną. Zaczynała w 2002 roku w 
młodzieżowym programie Telewizji Polskiej 
„Rower Błażeja”. Przez 7 lat była gospody-
nią magazynu kulturalnego TVP Warszawa 
„Qadrans Qltury”. Przez 9 lat pracowała w 
Polskim Radiu – w Czwórce i w Jedynce. Od 
2016 roku związana z Radiem ZET, gdzie pro-
wadzi cotygodniową audycję z udziałem Słu-
chaczy „Halo ZET”. Kiedy nie spędza czasu 
przy mikrofonie, czyta książki, o które później, 
w imieniu publiczności, wypytuje autorów 
podczas otwartych spotkań promocyjnych. 
Ostatnio sama dołączyła do grona autorów, 
napisała reportaż „Polacy last minute. Sekrety 
pilotów wycieczek”. Rozmowę z autorką po-
prowadzi Izabela Koba-Mierzejewska. 

W środy w lipcu i sierpniu zapraszamy 
na spotkania autorskie. Bliższe informacje na 
stronie internetowej Biblioteki i w naszych 
placówkach. 

Do zobaczenia w Bibliotece :)

ALICJA WODZYŃSKA 
FOT. ARCHIWUM 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie 

Atrakcje w Krzywej Hali 
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Od dekady param się pisaniem recenzji 
ciekawych książek. Do tej pory jest już ich 
kilkadziesiąt. Pewnie niewiele już brak do 
stu? Czy zdążę dobrnąć do tej okrągłej licz-
by? Wszystko w rękach Boga. Ponoć są one 
doceniane. Przez wydawców, autorów, księ-
garzy, tudzież, co ważne Czytelników.

Moje teksty w znakomitej większo-
ści dotyczyły pozycji, które traktowały 
o tematach bliskich moim zaintereso-
waniom i sercu. To historia najnowsza 
Polski, martyrologia Narodu, piękno 
naszych dawnych Kresów. Bywały też 
inne. Uważam, że zdecydowanie ła-
twiej pisać o sprawach, które się zna i 
czuje, niż tych zupełnie obcych. Ostat-
nimi czasy, myślę że z powodu pode-
szłego wieku lubię przeczytać też po-
wieść. O wartkiej i dynamicznej akcji. 
Pozwala mi to wrócić choć na chwilę, 
wirtualnie do lat młodości. Ta recenzja 
będzie moim debiutem. Podwójnym. 
Trudności przed jakimi staję powiększa 
to, że w jednym tekście mam napisać 
o… dwu książkach. Dobrze, że jednej 
autorki – Ayn Rand.

To powieści o dużym potencjale 
filozoficznym – „Źródło” i „Atlas zbun-
towany”. Wciąż aktualne, wydawane i 
czytane na całym świecie, choć napi-
sane kilkadziesiąt lat temu. Pisarka zaś 
zaliczona została przez Bibliotekę Kon-
gresu USA do grona najwybitniejszych 
myślicieli i najpopularniejszych twór-
ców XX wieku.

Obie książki, które wizualnie są 
do siebie bliźniaczo podobne, na ryn-
ku księgarskim pojawiły się za sprawą 
świetnej oficyny – ZYSK I S-KA. Już 
dawno nie widziałem 
tak pięknie wydanych 
pozycji. Przypominają 
„białe kruki” tworzone 
onegdaj przy pomocy 
rękodzieła. Mogą być 
ozdobą każdej biblio-
teczki domowej. Za-
równo wizualnie, jak i 
treściowo.

Zacznę od „Źró-
dła”, które było pier-
wej (pierwsze wydanie 
– 1943 rok). Jest to 
powieść o świecie do-

skonałym i człowieku idealnym. Ge-
neralizując, jest skierowana do każdego 
Czytelnika, który jest jej wart. Liczy 
sobie 816 stron, które to podzielone są 
na cztery obszerne części. Każda z nich 
dotyczy innej osoby. Oprawa twarda 
najwyższej jakości. Okładka błyszczą-
ca blaskiem niepowtarzalnym. Na jej 
wierzchniej stronie o podkładzie gra-
natowo-czarnym „drapacze chmur” 
jasno-szare. Złote litery i obramowa-
nie dopełniają wizualnego piękna. Na 
ostatniej stronie okładki krótkie wpro-
wadzenie w tematykę. Cena detaliczna 
– 64,90 zł nie jest w tym przypadku 
wygórowana.

Druga pozycja jest wizualnie pra-
wie identyczna. Różni się tylko objęto-
ścią i bogatszą pierwszą stroną okładki. 
„Atlas zbuntowany” (pierwotny tytuł 
– „Strajk”) liczy sobie aż… 1.175 stron 
zapełnionych średniej wielkości dru-
kiem. Podzielone są one na trzy ogrom-
ne części, a każda z nich ma dziesięć 
rozdziałów. Na okładce o ciemnym tle, 
w samym centrum w kolorze złocistym 
mityczny, świetnie zbudowany Atlas 
dźwigający ziemski glob, w promie-
niach zachodzącego słońca. W dalszej 
perspektywie dwa wieżowce. Książka 
jest tylko o pięć złotych droższa od po-
przedniczki. Pierwsze wydanie miało 
miejsce w 1956 roku. Polecam gorąco 
ludziom sprawnie i ze zrozumieniem 
czytającym. Tym, którzy kochają mą-
dre książki, o dość skomplikowanej i 
wyrafinowanej intelektualnie treści. 
Muszę jednak przyznać, że jak na mój 
gust i poglądy jest zbyt… ateistyczna 
w swej wymowie, spychająca religie w 
niebyt. Człowiek i jego rozum jest, jak 
mi się wydaje, zdaniem autorki przed 
Bogiem? To dla mnie trudne do przy-
jęcia. 

Małe wprowadzenie do „Źródła”

To książka opisująca historię nie-
przeciętnie zdolnego architekta, Ho-
warda Roarka. Nie podporządkowuje 
się on powszechnie panującym poglą-
dom i gustom. Pomimo samotności i 
cierpienia, jakie się z tym wiążą, podąża 

drogą, którą wskazują 
mu serce i rozum. Jest 
to opowieść o ambicji, 
władzy, pieniądzach i 
miłości – miłości tak 
niezłomnej, że niczym 
masywne kamienne 
wieże wznoszone przez 
bohatera zatriumfowała 
nad oszustwem, zazdro-
ścią i atakami tych, któ-
rzy pragnęli ją zniszczyć. 
Podobnie jak w swoich 
innych dziełach, także i 
w tym Ayn Rand ostro 

występuje przeciwko idei równości 
lansowanej nie tylko przez modny w 
czasie powstawania powieści socjalizm, 
ale i chrześcijaństwo. Tu najpełniej do-
chodzi do głosu filozofia obiektywizmu 
oraz pochwała indywidualizmu, stano-
wiącego źródło ludzkiego rozwoju. 

Na srebrną rocznicę I wydania

Ayn Rand – Nowy York maj 1968 
roku: Ludzie pytają mnie często, ja-
kie uczucia wzbudza we mnie fakt, iż 
moja powieść jest wznawiana już od 
dwudziestu pięciu lat. Nie mogę po-
wiedzieć, bym czuła w związku z tym 
coś więcej niźli tylko łagodną satysfak-
cję. Mój stosunek do własnego pisania 
najlepiej oddają słowa Victora Hugo: 
„Gdyby pisarz tworzył wyłącznie na 
potrzeby swoich czasów, musiałby 
złamać i wyrzucić swe pióro. […] Dla 
tych, którzy uważają odniesienia do 
swoich własnych czasów za kluczowe, 
dodam, że nigdy jeszcze tak bardzo 
jak dziś ludzie nie potrzebowali wizji 
świata takiego, jaki powinien być. Nie 
chcę przez to powiedzieć, że kiedy pi-
sałam „Źródło”, wiedziałam, iż będzie 
obecne na rynku księgarskim przez 
ćwierć wieku. Nie myślałam o żadnym 
konkretnym okresie. Wiedziałam je-
dynie, że jest to książka, która powin-
na przetrwać. I tak się stało. Lecz fakt, 
iż wiedziałam o tym dwadzieścia pięć 
lat temu , gdy dwunastu wydawców 
po kolei odrzucało powieść twierdząc, 
że jest „zbyt intelektualna”, „zbyt kon-
trowersyjna”, wreszcie, że nie znajdzie 
czytelników, stanowi najtrudniejszą 
część historii tej książki.[…] Nieważ-
ne, że wśród każdego pokolenia tylko 
nieliczni pojmą i osiągną pełnię czło-
wieczeństwa we właściwym sensie, 
a pozostali ją zdradzą. To właśnie ci 
nieliczni posuwają świat do przodu i 
nadają życiu znaczenie – i właśnie do 
nich zawsze kierowałam swoje słowa. 
Pozostali mnie nie obchodzą. Tym, 
co zdradzą, nie będę bowiem ja ani 
„Źródło”, lecz ich własne dusze.(Czy 
czasem autorka nie wchodzi w rolę 
Boga? – W.N.) 

Przed czytaniem „Atlasa 
zbuntowanego”

Co wprawia świat w ruch? Kim 
jest John Galt? Niszczycielem czy wy-
zwolicielem? Dlaczego musi toczyć 
wojnę nie ze swymi wrogami, lecz z 
tymi, którzy najbardziej go potrzebują? 
Dlaczego najtrudniejszą bitwę toczy 
przeciwko ukochanej kobiecie? Jakaż to 
przyczyna sprawia, iż genialny przed-
siębiorca zmienia się w bezwartościo-
wego playboya, wielki przemysłowiec 
pracuje na rzecz swego upadku, kom-

pozytor porzuca karierę 
w noc swego triumfu, a 
piękna kobieta kierująca 
siecią kolei transkonty-
nentalnych zakochuje 
się w mężczyźnie, któ-
remu przysięgła śmierć? 
„Atlas zbuntowany” to 
zdumiewająca opowieść 
o człowieku, który po-
stanowił zatrzymać sil-
nik świata – i uczynił 
to. Historia kryminalna, 
jednak nie o morder-
stwie dokonanym na 
ludzkim ciele, lecz o 
morderstwie – i odrodzeniu – ducha 
ludzkiego. W tym światowej sławy 
dziele i jego nieśmiertelnym powiedze-
niu: „Kim jest John Galt?” Ayn Rand 
znalazła perfekcyjny sposób wyrażania 
swej wizji istnienia.

 
Na 35-lecie I wydania

Leonard Peikoff – wrzesień 1991 
rok: Ayn Rand utrzymywała, że sztuka 
jest „odtwarzaniem rzeczywistości na 
podstawie metafizycznego wartościo-
wania artysty”. Powieść zatem (podob-
nie jak rzeźba i symfonia) nie wymaga 

i nie toleruje przedmo-
wy wyjaśniającej; jest 
samowystarcza lnym 
wszechświatem, którego 
nie ima się komentarz, 
kuszącym czytelnika, 
by wszedł , zobaczył i 
zareagował.[…] Przed 
rozpoczęciem tworzenia 
każdej powieści Ayn 
Rand pisała obszernie w 
swoich dziennikach o jej 
temacie, fabule i posta-
ciach. Nie czyniła tego 
dla ewentualnych czy-
telników, lecz wyłącznie 

dla siebie, pragnąc w ten sposób upo-
rządkować myśli. Dzienniki, w któ-
rych mowa o „Atlasie zbuntowanym”, 
są niezwykle wyrazistymi przykładami 
pracy jej umysłu, pewnego siebie na-
wet wtedy, gdy poszukuje; zmierzają-
cego do celu nawet wtedy, gdy utknął; 
jaskrawo elokwentnego, nawet gdy 
snuł nieuporządkowane rozważania. 
Dzienniki te stanowią fascynujący za-
pis stopniowych narodzin nieśmiertel-
nego dzieła. […]

Na koniec jedno tylko zdanie. To 
zdecydowanie najtrudniejsza z mych 
recenzji. UFF!

Ayn Rand: „Źródło” i „Atlas zbuntowany”

O świecie doskonałym i człowieku idealnym

WALDEMAR NICMAN

Nakładem
Wydawnictwa

FRONDA ukazała
się bardzo ciekawa książka
autorstwa Ireny i Andrzeja
Fedorowiczów pt. 
„25 polskich wynalazców i
odkrywców którzy zmienili
świat”.

Do tej pory w głównej mierze
czytałem i recenzowałem na łamach
naszego miesięcznika książki o „cięż-
kiej” tematyce. Z potrzeby i swego
wyboru. Było o traumatycznych
wydarzeniach II światowej apokalipsy.
Także o zsyłkach naszych rodaków do
obozów koncentracyjnych nazistow-
skich Niemiec i gułagów imperium
zła. Również o Żołnierzach Wyklę-
tych/Niezłomnych, o bestiach z
NKWD i UBP, a także zwyrodnial-
cach ze Smiersza i Wojskowej Infor-
macji. Niedawno skończyłem 70 lat i
zbliżam się nieuchronnie do mety
ziemskiego pielgrzymowania, a jedy-
nym mym zdrowym w miarę organem
jest… głowa. I za to wielkie dzięki
Bogu! Czas zatem nieco wyluzować i
poczytać coś lżejszego i pozytywne-
go, co nie znaczy, że gorszego. Może
zamiast romantyzmu więcej pozyty-
wistycznej pracy u podstaw? Dla
zdrowia psychicznego nas wszyst-
kich. 

Wielu ludzi proweniencji nija-
kiej, jak też lewicowo-liberalnej, a
także przedstawicieli  mediów
„głównego” nurtu, o takiej też
orientacji twierdzi, że polskość to
nienormalność, a Polacy w znacznej
części to zacofani przedstawiciele
ciemnogrodu i wyjątkowi nieudacz-
nicy. Trudno mi się z tym zgodzić.
Jest to całkowicie złudna i nikczemna
opinia. Oczywistym jest fakt, że tak
jak w każdej dużej zbiorowości, jaką
jest niewątpliwie naród, trafiają się
różnorakie jednostki i grupy osób.
Mamy jednak na przestrzeni wieków,
a także aktualnie ludzi mądrych, świa-
tłych, godnych. Takich, którymi
możemy się chwalić na całym świecie.
I o takich właśnie osobach jest świeżo
wydana przez przebojową i wszech-
stronną FRONDĘ książka pt. „25
polskich wynalazców i odkrywców
którzy zmienili świat”, autorstwa
Ireny i Andrzeja Fedorowiczów.

Pozycja liczy sobie 320 stron, na
których to autorzy opisali 25 świet-
nych ludzi przynależnych do polskiej
nacji. Cena 29,90 zł wręcz zachęca do
kupienia. Czyta się sprawnie i szybko

ze względu na ciekawą zawartość.
Miękka oprawa nie obniża wartości
poznawczej pozycji. Zachęcam ze
wszech miar do sympatycznej lektury.

Historie wyjątkowych
Polaków

Książka ta nie opowiada wbrew
tytułowemu przesłaniu o wynalazkach i
eksperymentach naukowych. To są

historie o wyjątkowych Polakach, którzy
wbrew wszystkiemu i wszystkim posta-
nowili przełamać zastane schematy
myślenia i zmienić świat. Cel, który
sobie wyznaczyli, był o wiele trudniejszy
do realizacji, niż w przypadku wynalaz-
ców i odkrywców innych narodowości.
Życie ludzi trwale zmieniających naszą
cywilizację nigdy nie było łatwe, ale w
przypadku Polaków skalę trudności
trzeba podnieść co najmniej do potęgi
drugiej. Wielu bohaterów tejże książki
działało bowiem w czasach, gdy polskie
ziemie były wyjątkowo zacofane: bez
przemysłu, uczelni, tradycji badań
naukowych, know-how i politycznego
wsparcia, o pieniądzach na wynalazki
nawet nie wspominając. Taki jest już
bowiem urok bycia polskim wynalazcą
lub odkrywcą, że zawsze ma on pod

przysłowiową górkę. Praca bohaterów
tejże pozycji nie była zatem spacerkiem
intelektualnym w żadnej mierze. Była za
to walką gladiatorów. Wygrywali ją naj-
lepsi i najsilniejsi. Jak w życiu. I o takich
to ludziach jest książka. Oprócz 25 uka-
zanych w niej Polaków, setki naszych
rodaków długi czas brało udział w świa-
towym wyścigu naukowców i wynalaz-
ców, ba nadawało mu tempo, a bywało
że przez czas jakiś przewodziło stawce
całej.

Co zawdzięczamy
Polakom?

Czy wiecie Szanowni Czytelnicy,
że kuloodporną kamizelkę, walkie-tal-
kie, ręczną kamerę filmową, drabinę
strażacką, a nawet… zwykły spinacz
biurowy wymyślili Polacy? Każdy czło-
wiek ma indywidualną, niezmienną
przez całe życie grupę krwi, którą to
dziedziczy po swych przodkach – do
takiego wniosku doszedł nie kto inny
jak Ludwik Hirszfeld,  analizując bada-
nia nad krwinkami psów. To przeło-
mowe w medycynie odkrycie uratowa-
ło życie milionom ludzi, pozwalając
na bezpieczne przetaczanie krwi mię-
dzy pacjentami.

Jako mała dziewczynka projektowa-
ła ubranka dla… lalek. Stefania Chwałek,
znana lepiej na świecie jako Stephanie
Kwolek, wynalazła kevlar, materiał
wykorzystywany do produkcji doskona-
łych hełmów wojskowych, nart, rakiet
tenisowych i jachtów.

Dziś nie wyobrażamy sobie bez
niego najprostszej pracy biurowej. Jed-
nak z pewnością niewielu z nas wie, że
zwykły… spinacz wymyślił pianista i
kompozytor Józef Hofmann, zainspiro-
wany do tego kształtem… klucza wioli-
nowego. Wśród setki opatentowanych
przez niego pomysłów znalazły się rów-
nież wycieraczki samochodowe.

W 25 ciekawych, a wręcz porywają-
cych opowieściach Irena i Andrzej
Fedorowiczowie prezentują geniusz,
upór i pracowitość polskich naukow-
ców i wynalazców. Tudzież wielkich
odkrywców i wizjonerów nauki – specja-
listów z różnych dziedzin.
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„Legenda polska”
Ewa Jabłońska-Deptuła
opowiada o patriotyzmie wyrosłym z
buntu wobec zaborców, występującym
przeciw niewoli i wynarada-
wianiu, którego cechą cha-
rakterystyczną było, mani-
festowane wręcz, wyzna-
nie wiary. Jej bohaterem ?
zbiorowym ? stały się kolej-
ne pokolenia walczące o
wolność Polski, od czasów
Konfederacji Barskiej,
poprzez Insurekcję
Kościuszkowską, Powsta-
nie Listopadowe, Wiosnę
Ludów, do Powstania
Styczniowego docho-
dząc. O kolejach i znacze-

niu historycznych splotów religii i
ruchów wyzwoleńczych pisze pogrążo-
na w głębokiej refleksji nad tematem
Autorka.

Istotną częścią pozycji
jest dołączona część
albumowa, w której
zaprezentowano repro-
dukcje grafik z epoki,
biżuterii patriotycznej,
strofy pieśni i poezji
patriotycznej, dzięki któ-
rym między innymi świa-
domość narodowa i
patriotyzm przetrwały.
Część albumowa zajmuje
80 stron.
Liczba stron: 242, Cena:
30,00 zł
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„Niewyjaśnione zabójstwa”
Przemysław Słowiński
W cyklu „Mroczny PRL” tym razem uka-
zała się pozycja opisująca morderstwa,
które nigdy nie zostały wyjaśnione,
bądź oficjalna wersja podana przez wła-
dze budzi wątpliwości.
Porwanie i zabójstwo Bogdana Piasec-
kiego (syna szefa PAX-u - Bolesława Pia-
seckiego), proces „Wampira z Zagłę-
bia”, śmiertelne pobicie przez milicjan-
tów Grzegorza Przemyka – te i wiele
innych nigdy do końca niewyjaśnio-
nych zagadek kryminalnych PRL-u znaj-
dujemy w tej bardzo ciekawej książce
Przemysława Słowińskiego.
Liczba stron: 360, Cena: 39,90 zł

„Gar’Ingawi Wyspa
Szczęśliwa - Tom 3:
Dzieje Taguna”
Anna Borkowska
W trzecim, ostatnim już
tomie „Gar’Ingawi”,
ważą się losy Taguna.
Sprzedany feineńskim
kupcom dociera do
Lhed. Trafia tam na
dwór króla Kneha i
księżniczki Mdan. Nie-
stety, jego szczęście
nie trwa długo. Praw-

dziwe męki przeżywa w małpim Kraju
Galgal-pa’asz, gdzie jest wyśmiewany i
lżony. Jak zakończą się jego losy? Czy
Nulani ruszy na pomoc młodszemu
bratu? Walka o władzę toczy się między
Unganą, a jego synem Inutu. Kto zwy-
cięży?
Liczba stron: 288, Cena: 29,90 zł

„Detektyw Krzysztof Rutkowski
– cz. I - Porwania”
Roman Mańka, Łukasz Ziaja
Dramatyczne losy osób uprowadzonych
przez mafię. Opis działań nietypowych,
zdesperowanych porywaczy. Kulisy naj-
głośniejszych porwań dla okupu.
Kto zlecił słowackim gangsterom upro-
wadzenie znanego krakowskiego biz-

nesmena? Jakie tajemnice
kryje porwanie Krzysztofa
O.? Jak działa ekipa słynne-
go detektywa?
Krzysztof Rutkowski w pory-
wającej rozmowie ujawnia
sprawy, o których nikomu do
tej pory nie mówił. Przedsta-
wia też praktyczne porady,
m.in. jak zapobiegać porwa-
niu i co robić, jeżeli jednak
porwą ciebie albo kogoś z
twojej rodziny.
Liczba stron: 320, Cena: 34,90

Warto przeczytać: „25 polskich wynalazców…”
– I. i A. Fedorowiczowie

O Polakach,
którzy zmienili
świat
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„Małżeństwo. Instrukcja 
obsługi.”
Małgorzata Kornacka

Po bestsellerowej książ-
ce „Boży Coaching. To ci się 
opłaca” znana psycholog, 
doradca rodzinny mierzy się 
z zagadnieniem małżeństwa. 

Książka stanowi pod-
sumowanie jej wieloletnich doświadczeń w roli 
powiernika, przewodnika i mediatora. Zbiera 
stereotypy i błędy obu stron małżeńskiej barykady 
znoszone latami do jej gabinetu przez pacjentów. 
Pomaga ominąć rafy małżeńskiego życia.

Możesz poprawić swój związek, możesz ura-
tować najważniejszą dla ciebie relację w życiu. Być 
może „mężczyźni są z Marsa a kobiety z Wenus”, 
ale małżeństwo to też wynalazek nie z tej Ziemi. I 
kiedy zawiodą wszystkie domowe sposoby, warto 
przeczytać uważnie jego instrukcję obsługi.

Liczba stron: 304, Cena: 34,90 zł

„Tajna historia Biura 
Ochrony Rządu. Body-
guardzi i janczarzy elit 
PRL-u”
Lech Kowalski

Biuro Ochrony Rzą-
du za PRL-u było okryte 
mgłą tajemnicy, a dzien-
nikarski światek doskona-
le zdawał sobie sprawę, że nie powinien zajmo-
wać się borowcami. Czego tak się obawiano? 

Przede wszystkim ogromnej wiedzy, jaką po-
siadali funkcjonariusze BOR na temat ochra-
nianych przez nich notabli komunistycznych 
oraz ich rodzin. Żadna ze służb specjalnych w 
tamtych siermiężnych czasach naszej ojczyzny 
nie była tak blisko tych, którzy władali Polską 
z nadania „Braci Moskali”.

Korzenie komunistycznych służb chro-
niących najwyższych urzędników Polski Lubel-
skiej. Czy czerwoni bodyguardzi nie ochronili 
Bieruta przed zamachem? Czy to prawda, że 
Sowieci podstawili na miejsce ofiary wyszko-
lonego sobowtóra? Czy groźba opublikowania 
takich sensacji stała za zabójstwem Piotra Jaro-
szewicza i zamachem na gen. Świerczewskiego? 
Rewelacje Józefa Światły a bezpieczniacka rze-
czywistość. Czajki, Ziły i czarne Wołgi. Park 
samochodowy komunistycznych notabli. De 
Gaulle, Indira Gandhi, Willy Brandt. Jak BOR 
ochraniał wielkich tego świata. Modernizacja 
i prace operacyjne BOR na przełomie lat 70. 
Koce pancerne, rozpylacze gazów, polimerów: 
gierkowskie bizancjum w wersji sowieckiej. 
Hel, Łańsk, Jurata – specjalne ośrodki wypo-
czynkowe. „Aby władza rosła w siłę, a obstawa 
żyła dostatniej”. Tajemnicze zamachy na ko-
munistycznych notabli. Kulisy zjazdów par-
tyjnych, narad i bratnich konsultacji, wojaże 
zagraniczne sekretarzy partyjnych i ich świty. 
Papieskie trzęsienie ziemi. Wizyty Jana Pawła II 
w ojczyźnie. BOR w stanie wojennym i u boku 
junty mundurowej na straży socjalizmu.

Liczba stron: 656, Cena: 59,90 zł
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książki

W roku wyniesienia na ołtarze błogosławio-
nego kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydawnic-
two Fronda wydało niezwykłą książkę wybitnego 
mariologa Wincentego Łaszewskiego. To ducho-
wa biografia Niewolnika Maryi, jak sam o sobie 
mówił Prymas Tysiąclecia. „Stefan błogosławiony 
Wyszyński. 12 znaków Maryi”.

Książka przygotowuje nas do głębokiego prze-
życia kanonizacji wielkiego Pasterza polskiego Ko-
ścioła, która odbędzie się 12 września 2021 roku.

Niezłomny

Człowiek takiego formatu jak nasz bohater 
nie zdarza się często w polskiej historii. Przy-
szło mu działać w ponurych czasach szarej ko-
munistycznej rzeczywistości. Po drugiej wojnie 
światowej nasz kraj dostał się w strefę wpływów 
Związku Radzieckiego, którego filozofią był 
m.in. materializm, wojujący ateizm i antyklery-
kalizm. Religia była zwalczana z życia publiczne-
go a księża prześladowani. Prymas podjął służbę 
Kościołowi w czasach wyjątkowo ciężkich. Od 
początku dostrzegał palącą potrzebę znalezienia 
sposobu aby polski Kościół przetrwał w tak groź-
nym środowisku.

„Polska, a z nią i Kościół święty, zbyt wiele 
utraciła krwi w czasie okupacji hitlerowskiej, by 
mogła sobie obecnie pozwolić na dalszy jej upływ. 
Trzeba za każdą cenę zatrzymać ten proces ducho-
wego wykrwawiania się, by można było wrócić do 
normalnego życia, niezbędnego do rozwoju Naro-
du i Kościoła, do życia zwyczajnego…” – mówił 
w 1950 roku podpisując Porozumienie z rządem 
komunistycznym. Wkrótce rozpoczęło się wzmo-
żone prześladowanie Kościoła, doszło do otwartej, 
ostrej walki. Nastąpiły aresztowania biskupów i 
księży. Władze państwowe chciały uzależnić od 
siebie duchowieństwo oraz decydować o obsadza-
niu stanowisk kościelnych. Kardynał nieustępli-
wie bronił Kościoła. Skierował do władz komuni-
stycznych memoriał, w którym nie zgadzał się na 
dalsze represje. W latach 1953-1956 został uwię-
ziony w miejscach odosobnienia. Ten czas był dla 
niego niezwykle cenny, nauczył się rozpoznawać 
wolę Bożą. Zwycięstwo upatrywał w Świętej Bożej 
Rodzicielce, w Maryi. Podjął się stworzenia Jasno-
górskich Ślubów Narodu Polskiego, a następnie 
Zainaugurował Wielką Nowennę – dziewięciolet-
ni czas przygotowania Narodu Polskiego do ob-
chodów Milenium Chrześcijaństwa. Był to pro-
gram odnowy Ojczyzny w oparciu o Jasnogórskie 
Śluby Narodu. To nie jedyne akcje duszpasterskie. 
Całe swoje życie poświęcił na propagowanie miło-
ści do Królowej Polski i wychowywania Polaków 
w duchu chrześcijańskim.

Oddany Maryi

„Maryja Jasnogórska, była mi przez cały czas 
Mocą, Wytrwaniem, Światłem i Oparciem, Pocie-
chą, Nadzieją i Pomocą Nieustanną – prawdzi-
wą Dziewicą i Wspomożycielką” – mówił stojąc 
przed Cudownym Obrazem. Na każdym kroku 
opierał swoje działanie na Maryi, Jej ufał bezgra-

nicznie. Wierzył, że zwycięstwo przyjdzie przez 
Maryję. Wincenty Łaszewski odczytuje życie Pry-
masa Wyszyńskiego pod kątem Jego duchowego 
niewolnictwa. Książka stanowi zwartą konstruk-
cję przedstawiając maryjne drogi Błogosławione-
go. Te 12 kroków Maryi przedstawia głęboką i 
przemyślaną przez kardynała maryjność, swoiste 
kamienie milowe Jego życiowej drogi. Ukazuje 
duchową i mistyczną podbudowę wydarzeń, które 
stały się potem punktami zwrotnymi w historii 
naszego narodu. Kardynał Wyszyński twierdził, że 
„przyjdą nowe czasy, będą potrzebowały nowych 
świateł, nowych mocy”, a „Bóg da je w swoim 
czasie”. Czyżby „stary” Wyszyński był dla nas 
dziś „nowym” światłem i „nową” mocą, a my ten 

przekaz mamy odkryć?

Pogrzeb

31 maja 1981 roku odbył się pogrzeb pryma-
sa. Kondukt żałobny z trumną miał kilka kilome-
trów i był pokryty świeżymi kwiatami. Jan Nowak 
- Jeziorański powie: „naród żegna bohatera nie w 
koronie, nie w generalskim mundurze, lecz w ka-
płańskiej sutannie. Żegnamy tego, który odniósł 
największe zwycięstwo XX wieku, chociaż jego je-
dyną bronią był krzyż, jedyną siłą wiara, jedynym 
wojskiem bezbronny, lecz wierny polski lud.”. 
Warto wspomnieć, że Ci, którzy tak bardzo zwal-
czali dzieła Prymasa – komuniści - ogłosili trzy-
dniową żałobę narodową. Nawet rządowe pismo 
„Życie Warszawy” napisze: „prawdziwą wielkość 
straty, jaką poniósł nasz naród wraz ze śmiercią 
Stefana Wyszyńskiego, poznawać będziemy do-
piero w przyszłości, gdy zabraknie Jego autorytetu 
i wielkości”.

Do przeczytania książki zaprasza we wstępie 
dr Mariusz Tabulski OSPE, przeor Klasztoru Na 
Skałce: „Zapraszamy do wyruszenia maryjnymi 
drogami kardynała Wyszyńskiego. Poznajmy ko-
lejne etapy tej drogi, konkretne dzieła, które po-
między 1948 a 1981 rokiem Prymas inicjował, 
słuchając wewnętrznego głosu Ducha, w ufnej 
uległości Matce Najświętszej. Wincenty Łaszew-
ski jest na tej drodze doskonałym przewodnikiem. 
Książka „Stefan błogosławiony Wyszyński” do-
skonale pomoże w poznawaniu i odkrywaniu ak-
tualności programu Kardynała Tysiąclecia”.

Książka liczy 364 strony a kosztuje 44,90 zł. 
Zawiera liczne zdjęcia.

Wincenty Łaszewski: „Stefan błogosławiony Wyszyński. 12 znaków Maryi”

O Prymasie Tysiąclecia

DOROTA SMOSARSKA

„Królowa Żaru”
Laura Sebastian

Księżniczka Theodosia przez dekadę 
była więźniem we własnym kraju. Prze-
mianowana na Księżniczkę Popiołu, zno-
siła nieustanne nękanie i wyśmiewanie 
ze strony Kaisera i jego dworu. Chociaż 
jednak nosiła koronę z popiołu, we krwi 
Theo płonął ogień. Płynie on w jej żyłach, jako że jest prawo-
witą spadkobierczynią astreańskiej korony. A jeśli nauczyła się 
czegokolwiek od swojej matki to tego, że królowa nigdy nie 
kuli się ze strachu.

Teraz już wolna, z niedoświadczoną armią rebeliantów gotowych ją po-
przeć, Theo musi oswobodzić zniewolony lud i zmierzyć się z nowym, przera-
żającym wrogiem: Kaiseriną. Przepełniona magią, której nikt nie rozumie, Ka-
iserina jest zdeterminowana, by spopielić każdego i wszystko na swej drodze…

Liczba stron: 436, Cena: 39,90 zł

„Dziennik włoski. Sycylia”
Grzegorz Musiał

Książka jest zapisem wędrówek 
Grzegorza Musiała – autora wydanej 
ostatnio powieści o życiu Tamary Łem-
pickiej pt. „Ja, Tamara” - po najpięk-
niejszej pod względem ukształtowania i 
przyrody, najbogatszej w arcydzieła sztuki 
minionych wieków a także najbardziej 
tajemniczej, gdy chodzi o genezę z prastarych epok historycz-
nych, wyspę Europy.

Leżąc na skrzyżowaniu wpływów kultury łacińskiej, 
greckiej, fenickiej i arabskiej, stworzyła ona niepowtarzalny 
konglomerat, do dziś kipiący nieokiełznaną pasją życia jej 
mieszkańców, ich urodą, folklorem i kuchnią, budząc zachwyt 
przyjezdnych i będąc wciąż źródłem natchnienia dla artystów 
z lat obecnych i minionych, w tym polskich, jak Karol Szyma-
nowski czy Jarosław Iwaszkiewicz. W tym nurcie opisu mieści 
się też „Dziennik włoski. Sycylia”.

Liczba stron: 278, Cena: 45,00 zł

„Praca. Historia tego, jak spędzamy 
swój czas”
James Suzman

Praca określa, kim jesteśmy, nasz 
status w społeczeństwie oraz to, gdzie 
i z kim spędzamy większość czasu. Od-
grywa ważną rolę w kształtowaniu naszej 
tożsamości i systemu wartości. Ale czy 
jesteśmy zaprogramowani, by pracować tak dużo i ciężko? Czy 
nasi przodkowie z epoki kamienia również żyli, żeby pracować, 
i pracowali, żeby żyć? Jak wyglądałby świat, w którym praca 
odgrywa o wiele mniej ważną rolę?

By odpowiedzieć na te pytania, James Suzman opisuje 
historię pracy od początków życia na Ziemi do naszej coraz 
bardziej zautomatyzowanej teraźniejszości i udowadnia, że 
przez większą część dziejów nasi przodkowie pracowali znacz-
nie mniej niż my i postrzegali pracę zupełnie inaczej. Pokazuje, 
że współczesna kultura pracy ma swoje korzenie w rewolucji 
neolitycznej sprzed 1. 000 lat. Natomiast teraz znajdujemy się 
u progu podobnie przełomowego momentu w historii – auto-
matyzacja pracy może zrewolucjonizować nasze podejście do 
niej i zapoczątkować bardziej zrównoważoną i sprawiedliwą 
rzeczywistość.

Fascynująca lektura, która kwestionuje nasze podstawowe 
założenia dotyczące roli pracy w naszym życiu.

Liczba stron: 500, Cena: 49,90 zł

„Arsène Lupin, dżentelmen włamywacz”
Maurice Leblanc

Fascynujący tom przygód najsłyn-
niejszego w historii włamywacza, który 
wymierza sprawiedliwość, okradając wy-
łącznie nikczemników i bogaczy.

Książka stanowiąca kamień węgiel-
ny całej sagi, w której po raz pierwszy śle-
dzimy spryt, szarmancki urok i pewność siebie oraz złodziejski 
geniusz tego mistrza przebieranek i forteli. Pierwsze dziewięć 
przypadków Arsène’a Lupina zapoznaje nas z całym arsenałem 
umiejętności włamywacza z klasą, a także dowiadujemy się co 
nieco o jego przeszłości i motywach, jakie pchnęły go w mło-
dości na drogę złodziejskiej kariery – wszystko zaczęło się od 
naszyjnika królowej…

 Liczba stron: 320, Cena: 34,90 zł

„George i błękitny księżyc”
Lucy i Stephen Hawking

Chcesz przeżyć niezapomnianą 
przygodę? Dołącz do George’a i An-
nie!

George i jego najlepsza przy-
jaciółka Annie stają przed życiową 
szansą. Zostają przyjęci do programu 
dla astronautów, który przygotowuje młodych ludzi do 
załogowej misji na Marsa w przyszłości. Spełnia się ich 
największe marzenie – mogą uczestniczyć w najnowszych 
odkryciach i poznać nowych przyjaciół zafascynowanych 
Wszechświatem tak samo jak oni.

Kiedy jednak przybywają na obóz szkoleniowy, szyb-
ko orientują się, że zarówno na Ziemi, jak i w przestrzeni 
kosmicznej dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Dowiadują 
się o zagadkowych, utajonych misjach kosmicznych, ich 
trening zaś staje się coraz bardziej przerażający…

Liczba stron: 350, Cena: 44,90 zł

„1634: Wojna bałtycka”
Eric Flint David Weber

Ciąg dalszy powieści o ame-
rykańskim miasteczku, które przy-
niosło wolność ogarniętej wojną 
Europie!

Po kosmicznej katastrofie, która 
przeniosła amerykańskie miasteczko 
Grantville do świata europejskiego XVII wieku, w ogniu 
bitew formują się Stany Zjednoczone Europy. Wojna 
bałtycka osiąga apogeum - Francja, Hiszpania, Anglia 
i Dania, dawniej zwaśnione państwa, utworzyły Ligę 
Ostendzką i oblegają siły SZE w pruskiej twierdzy Lube-
ka. Gustaw Adolf, król Szwecji i cesarz Stanów Zjedno-
czonych Europy, przygotowuje kontratak na połączone 
siły wrogów…

Liczba stron: 926, Cena: 54,90 zł

„Autostopem przez Galaktykę. 
Edycja ilustrowana”
Douglas Adams

Jubileuszowe wydanie kultowej 
książki Douglasa Adamsa, dla uczcze-
nia 42. rocznicy pierwszej publikacji 
fenomenalnie zilustrowane przez 
wielokrotnie nagradzanego rysowni-
ka i autora książek dla dzieci, Chrisa 
Riddella.

Pewnego dnia młody Ziemianin Arthur dowia-
duje się z zaskoczeniem, że jego najbliższy przyjaciel 
Ford jest kosmitą, a Ziemia niemal za chwilę zostanie 
zniszczona, gdyż znajduje się na trasie planowanej mię-
dzygalaktycznej autostrady. Jak mu przekazuje bezna-
miętnie przyjaciel, informacja o tych planach została 
już dość dawno wywieszona w jakimś galaktycznym 
urzędzie na planecie Alfa Centauri, tyle że Ziemianie 
jej nie oprotestowali, co oznacza, że wyrazili zgodę. 
Unicestwienie ojczystej planety oraz zagłada całego 
ludzkiego gatunku to dla Arthura dopiero początek 
niesamowitych przygód, albowiem tuż przed katastro-
fą Ford zabiera go statkiem kosmicznym w podróż po 
Galaktyce, w trakcie której zbiera materiały do nowej 
edycji kompendium wszelkiej znanej wiedzy, czyli 
przewodnika Autostopem przez Galaktykę. W trakcie 
tej niekończącej się podróży, odbywanej między innymi 
w towarzystwie neurotycznego robota Marvina, Arthur 
spróbuje rozwiązać największą zagadkę kosmosu oraz 
odpowiedzieć na odwieczne pytanie o sens życia.

Liczba stron: 320, Cena: 49,90 zł

„Noc w Caracas”
Karina Sainz-Borgo

Po śmierci matki Adelaida Fal-
cón zostaje absolutnie sama w mie-
ście, w którym przemoc wyznacza 
codzienny rytm życia. To dopiero 
początek jej walki o przetrwanie po-
śród chaosu i anarchii. Wyrzucona z 
własnego mieszkania niespodziewanie znajduje schronie-
nie, a zarazem szansę na rozpoczęcie nowego życia. By z 
niej skorzystać, musi jednak dokonać trudnego wyboru.

Liczba stron: 224, Cena: 45,00 zł

Nowości Wydawnictwa ZYSK I S-KA
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ź SALE SĄ SYSTEMATYCZNIE WIETRZONE I DEZYNFEKOWANE

ź DUŻY POWIERZCHNIA SAL LEKCYJNYCH POZWALA 
NA ZACHOWANIE ODPOWIEDNIEGO DYSTANSU

ź ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ ON-LINE

ź ZAPEWNIAMY ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI RĄK 

ź LEKCJE ODBYWAJĄ SIĘ (TYLKO i WYŁĄCZNIE) W TRYBIE 
INDYWIDUALNYM  UCZEŃ - NAUCZYCIEL

06-400 Ciechanów, ul. Henryka Sienkiewicza 33a
www.akademiadzwieku.edu.pl

Zapisy:  tel. 517 770 082 lub e-mail: adciechanow@gmail.com

Zapraszamy na lekcje gry lub śpiewu!

ZAPRASZAMY 
NA KURSY WAKACYJNE!

www.wsmciechanow.edu.pl

/wsmciechanow

kierunek ZARZĄDZANIE

Filia Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie 

z siedzibą w Ciechanowie

ogłoszenie własne wydawcy

reklama


