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Kolejne wydanie 
Magazynu  „PULS” ukaże się 

we wtorek, 12 września

reklama

reklama

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.

Fo
t. 

TM

ul. Robotnicza 2, Ciechanów

tel. 501 605 901
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Kolejne wydanie
magazynu „PULS” ukaże się

we wtorek - 20 kwietnia
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Parlamentarne 
podsumowania 
i plany
O przedstawienie jakimi zagadnie-
niami zajmowali się w minionym 
roku oraz na jakich kwestiach pla-
nują się skupić w 2021 roku popro-
siliśmy najaktywniejszych parla-
mentarzystów z naszego okręgu 
wyborczego.

ZACHĘCAMY DO LEKTURY ICH WYPOWIE-
DZI NA  STR. 22 - 23.
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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:

ogłoszenie

Miejskie targowisko przy ul. Płoń-
skiej zostanie odnowione. Powsta-
nie tam budynek handlowo-usługo-
wy o powierzchni ok. 1.800 m2. W 
jego wnętrzu znajdzie się częściowo 
zadaszony otwarty plac targowy. 

Pomieszczenia handlowe w 
obiekcie zostaną zaprojektowa-
ne tak, aby umożliwiać łatwą 
aranżację lokali i dogodny dla 
handlujących podział prze-
strzeni ściankami działowymi. 
Górne kondygnacje zajmowa-
ne będą przez kawiarnię, duży 
zielony taras oraz pomieszczenia 
magazynowe i techniczne.  

Na powierzchni ok. 17.000 
m2 „Zielonego Targu” - zgodnie z na-
zwą - będzie dużo zieleni. Powstaną 
miejsca postojowe dla aut i rowerów.

Prezydent Krzysztof Kosiński spo-
tkał się w ratuszu z przedsiębiorcami 
wydzierżawiającymi lokale komunalne 
i przedstawicielami kupców handlują-

cymi na targowisku przy ul. Płońskiej. 
Została im przedstawiona koncepcja in-
westycji oraz przybliżony harmonogram 
działań.

– Wyznaczamy sobie kolejny wiel-
ki cel inwestycyjny. To będzie następne 
piękne, imponujące i służące mieszkań-
com miejsce. Planujemy nowo powstałe 

pomieszczenia handlowo-usługo-
we oddać w dzierżawę przedsię-
biorcom na pierwsze trzy lata za 
symboliczną złotówkę z m2. Od-
nowienie tego terenu ma przyczy-
nić się do poprawienia warunków 
handlu. Będzie to przyjazna środo-
wisku inwestycja, z zastosowaniem 
szeregu ekologicznych rozwiązań – 
mówi prezydent Kosiński.

Ratusz ogłosi konkurs ofert 
dla przedsiębiorców chcących pro-
wadzić na „Zielonym Targu” dzia-
łalność gospodarczą. Zostanie też 

zapewnione miejsce dla wszystkich 
obecnie wynajmujących od miasta 
lokale przy ul. Płońskiej. 
Prace budowlane mają rozpocząć 

się z końcem 2022 r. Na okres budowy 
handel odbywający się przy ul. Płońskiej 
we wtorki i piątki zostanie przeniesiony 
na teren przy ul. Sienkiewicza przy Hali 
Targowej „Bloki”.

UM/TM

Powstanie „Zielony Targ”

Targowisko zmieni oblicze

Wizualizacja „Zielonego Targu”, który powstanie w miejscu 
dotychczasowego miejskiego targowiska przy ul. Płońskiej.
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W siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Cie-
chanowie odbyło się uroczyste przekazanie na 
rzecz Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Policjantów materiałów edukacyj-
nych wspomagających prowadzenie zajęć z zakre-
su ruchu drogowego dla najmłodszych. Zestaw 
znaków drogowych oraz grę edukacyjną, ufundo-
wane przez firmę Cedrob, odebrali policjanci wraz 
z komendantem ciechanowskiej Policji. 

Materiały będą teraz wykorzystywane 
przez funkcjonariuszy do przeprowadzania 
profilaktycznych zajęć z dziećmi z zakresu 
bezpiecznego korzystania z dróg. W uro-
czystości oprócz kierownictwa ciechanow-
skiej Policji wzięli udział Anna Wiśniewska 
- kierownik Działu Promocji i Reklamy oraz 
Stefan Chrzanowski - przedstawiciel Biura 
Zarządu Cedrob S.A.

Budowanie u dzieci właściwych reakcji 
na drodze wymaga czasu i zaangażowania, 
zarówno ze strony szkoły i Policji, jak i ze 
strony rodziców. Jednakże opłaca się tę pracę 
wykonać, bo nawyki te zostają na całe życie.

Zastępca Komendanta Powiato-
wego Policji w Ciechanowie, podczas 
przekazania darowizny podziękował 
darczyńcy za zaangażowanie w po-
prawę bezpieczeństwa w mieście oraz 
podkreślił, jak ważna jest odpowiednia 
edukacja dzieci i młodzieży w zakresie 
świadomego poruszania się w ruchu 
drogowym. Otrzymane dary z pewno-
ścią pomogą najmłodszym użytkowni-
kom dróg w ciekawy sposób zapoznać 
się z tymi jakże ważnymi zasadami, co 
bez wątpienia wpłynie na ich świadome 
zachowanie na drodze.

Zestaw przekazanych akcesoriów edu-
kacyjnych składa się z mniejszych odpo-
wiedników znaków drogowych oraz z wiel-
koformatowej gry planszowej dedykowanej 
ruchowi drogowemu, która ma służyć jako 
uatrakcyjnienie spotkań i prelekcji policjan-
tów z najmłodszymi. Dzieci uczą się i bawią 
skacząc po wielkich polach, wcielając się w 
postać pionków. 

- Jest to fantastyczne narzędzie eduka-
cyjne i jednocześnie atrakcja, która z pew-
nością zachęci dzieciaki do nauki przepisów 
drogowych. Gra łączy w sobie zabawę, na-
ukę i ruch. Nasza firma od lat wspiera tego 
typu inicjatywy, promujące rozwój dzieci i 
młodzieży, zarówno włączając się w różne-
go rodzaju gotowe projekty, ale także sami 
jesteśmy organizatorem wielu programów i 
konkursów skierowanych do najmłodszych. 
Wierzymy, że każdy wysiłek włożony w roz-
wój dzieci przyniesie wymierne skutki w 

przyszłości. Podobnie jest z prawidłowym 
zachowaniem na drodze – jesteśmy przeko-
nani, że efekty zajęć z policjantami będzie-
my obserwować przez kolejne lata – mówi 
Anna Wiśniewska - kierownik Działu Pro-
mocji i Reklamy Cedrob S.A.

Firma Cedrob jest największym pol-
skim producentem mięsa drobiowego, któ-
rego działalność oparta jest na 30-letniej 
tradycji. Firma jest aktywnym uczestnikiem 
życia społecznego w miastach i wsiach, w 
których prowadzi działalność. Wspiera lo-
kalne inicjatywy kulturalne, naukowe czy 
sportowe i przyczynia się do aktywizacji spo-
łecznej. Nie zapomina o wsparciu najuboż-
szych i najbardziej wykluczonych. W 2019 r. 
w ramach działalności społecznej, w formie 
darowizn i sponsoringu, do blisko 200 bene-
ficjentów trafiło wsparcie o równowartości 
niemal 1,5 mln zł.

TM

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Cedrob wspiera bezpieczeństwo najmłodszych

Przedstawiciele darczyńców i obdarowanych przed Komendą Powiatową Policji w Ciechanowie.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 Ce
dr

ob
 S.

A.



MAGAZYN OPINII

ZIEMI CIECHANOWSKIEJ
5

powiat

W ciechanowskim starostwie po raz kolejny 
rozstrzygnięto konkurs ofert na realizację za-
dań przez stowarzyszenia i różnego rodzaju 
organizacje. Zarząd Powiatu Ciechanowskiego 
postanowił przeznaczyć dotacje na wsparcie 
realizacji zadań publicznych w wielu obsza-
rach. Przyznane kwoty są niezwykle istotne, 
ponieważ to dzięki nim wiele sfer życia miesz-
kańców może ulec poprawie.

W zakresie kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
przyznano łącznie 139.980,00 zł. Uka-
zane oferty zawierały bardzo ciekawe 
pomysły, które Zarząd Powiatu Ciecha-
nowskiego postanowił wesprzeć, by mo-
gły one zostać zrealizowane. Wybranymi 
propozycjami są:

- Powiatowy Wirtualny Teatr Histo-
rii „Wiktoria 1920” (Stowarzyszenie Po-
zytywnie Historyczni, 15.000,00 zł),

- Wydanie książki pt. „Historia w po-
mnikach i tablicach zapisana” (Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, 
13.000,00 zł),

- Półfinały 6. Danuta Rinn Festiwal 

w Powiatowym Centrum Kultury i Sztu-
ki w Ciechanowie (Fundacja Apetyt na 
Kulturę, 20.000,00 zł),

- Obchody Parafialnego Dnia Stra-
żaka 2021 (Ochotnicza Straż Pożarna w 
Kołaczkowie, 1.500,00 zł),

- ON-LINOWO NA LUDO-
WO (Fundacja Apetyt na Kulturę, 
25.000,00 zł),

- Historia Muzyką Pisana (Ciecha-
nowskie Forum Muzyczne Sine Nomine, 
20.000,00 zł),

- Wydanie IX tomu poezji Zdzisława 
Zembrzyckiego (Stowarzyszenie zwykłe 
„Inicjatywy Mazowieckie”, 5.000,00 zł),

- Organizacja warsztatów doskona-
lących grę na instrumentach dętych dla 
członków orkiestry dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Ciechanowie (Ochot-
nicza Straż Pożarna w Ciechanowie, 
20.000,00 zł),

- Wydanie książki pt. „Widziane z 
Opinogóry – 40 lat w Towarzystwie Mi-
łośników Opinogóry” poświęconej jubile-
uszowi 40-lecia Towarzystwa Miłośników 
Opinogóry i 25 lat dla Gazety Opinogór-

skiej dla podtrzymania tradycji, kultury 
i historii ziemi ciechanowskiej oraz jej 
mieszkańców, które będą służyły eduka-
cji publicznej, aktywizacji mieszkańców 
powiatu ciechanowskiego, w tym gminy 
Opinogóra Górna i nie tylko, członków i 
sympatyków TMO (Towarzystwo Miło-
śników Opinogóry, 6.000,00 zł),

- Tradycja pokoleń (Koło Gospodyń 
Wiejskich w Targoniach, 4.000,00zł),

- Dzień Dziecka w Kołaczkowie 
(Koło Gospodyń Wiejskich w Kołaczko-
wie, 2.480,00 zł),

- Publikacja II części książki „Oca-
lić od zapomnienia - wielcy nieobecni” 
(Fundacja Lilium, 8.000,00 zł).

Następnie w obrębie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej przy-
znano łącznie 199.998,80 zł. Wysoka 
kwota dotacji sygnalizuje, jak ważne jest 
w powiecie ciechanowskim propagowa-
nie zdrowego stylu życia wśród mieszkań-
ców. Dofinansowano następujące oferty:

- Zadanie w obszarze wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej 

(Koło Gospodyń Wiejskich w Zeńbo-
ku, 5.278,80 zł),

- „Nauka jazdy na rolkach” - szkole-
nie sportowe dzieci i młodzieży (Funda-
cja Łydynia, 12.000,00 zł),

- Szkolenie sportowe dzieci i mło-
dzieży szkolnej w sportach indywidu-
alnych i zespołowych (Stowarzyszenie 
Klub Sportowy VICTORIA Regimin, 
6.000,00 zł),

- Szkolenie sportowe dzieci i mło-
dzieży szkolnej w podnoszeniu ciężarów 
(Ciechanowski Ludowy Klub Sportowy 
MAZOVIA, 20.000,00 zł),

- Szkolenie sportowe dzieci i młodzie-
ży w pływaniu (Międzyszkolny Pływacki 
Klub Sportowy „Orka”, 10.000,00 zł),

- Szkolenie dzieci i młodzieży szkol-
nej w sportach indywidualnych i zespoło-
wych w kolarstwie i piłce ręcznej (Stowa-
rzyszenie Ciechanowski Klub Sportowy 
Jurand, 30.000,00 zł),

- Szkolenie i udział w zawodach w 
ramach dzieci i młodzieży w kolarstwie 
(Kolarski Klub Sportowy, 9.500,00 zł),

- Zorganizowanie zawodów strze-
leckich Polskiego Czerwonego Krzyża o 
zasięgu lokalnym promujących powiat 
ciechanowski (PCK Oddział Rejonowy 
w Ciechanowie, 12.400,00 zł), 

- Trenowanie oraz doskonalenie 
umiejętności dzieci i młodzieży w wieku 
szkolnym w sportach walki (UKS „K.O. 
WADŁO, 13.000,00 zł),

- Szkolenie i udział w zawodach w 
ramach współzawodnictwa dzieci i mło-
dzieży w grach zespołowych i dyscypli-
nach indywidualnych (Klub Sportowy 
Ciechan i Szymon Kołecki, 17.000,00zł), 

- Self Defence – Krav Maga (Stowa-
rzyszenie na rzecz bezpieczeństwa osobi-
stego oraz krzewienia kultury fizycznej 
KRAVER, 4.000,00 zł),

- Szkolenie sportowe w dyscyplinie 
rugby – organizacja obozu sportowego 
(Klub Sportowy Ciechan i Szymon Ko-
łecki, 3.000,00zł),

- Zawody Sportowe Duathlon Opi-
nogóra Górna 2021 (Stowarzyszenie 
Sportowe Runners Team, 22.000,00zł),

- My Self Protection II – samoobro-
na, boks, K 1 (Ciechanowski Klub Bok-
serski, 16.000,00 zł),

- Szkolenie sportowe dzieci i mło-
dzieży w piłce ręcznej (MUKS Czarni 
Regimin, 7.900,00 zł),

- Cross trening dla dzieci (Cross Tre-
ning Mazovia, 11.920,00 zł).

Z kolei w sferze ochrony i pro-
mocji zdrowia przeznaczono na re-
alizację wybranych ofert 50.000,00 
zł. Propozycjami, które zostaną do-
finansowane są:

- Punkt informacyjno-konsul-
tacyjny METANOIA Filia Ciechanów 
(Centrum Psychologiczno-Pastoralne 
METANOIA, 20.000,00 zł),

- Ośrodek felinoterapii (Stowarzysze-
nie Pies i Spółka, 30.000,00 zł).

W zakresie ekologii i ochrony zwie-
rząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodni-
czego przyznano łącznie kwotę 10.000,00 
zł. Wybrano jedną ofertę, która zostanie 
zrealizowana przez Stowarzyszenie Pies i 
Spółka o nazwie „Kastrujemy bezdom-
ność”.

W sferze ratownictwa i ochrony lud-
ności Zarząd Powiatu Ciechanowskiego 
postanowił przeznaczyć 20.000,00 zł. 
Wybranymi ofertami są:

- Bezpieczna mieszkanka Wsi (Koło 
Gospodyń Wiejskich w Kołaczkowie, 
2.400,00 zł),

- Zakup specjalistycznej pilarki spali-
nowej dla OSP Ojrzeń (Ochotnicza Straż 
Pożarna w Ojrzeniu, 4.210,00 zł),

- Upowszechnianie wiedzy w zakre-
sie ratownictwa wodnego, bezpiecznego 
zachowania nad wodą i pierwszej pomo-
cy przedmedycznej na terenie powiatu 
ciechanowskiego (WOPR Ciechanów, 
5.000,00 zł), 

- Podnoszenie gotowości bojowej 
jednostek ochotniczych straży pożar-
nych poprzez dofinansowanie zakupu 
sprzętu ratowniczo-gaśniczego nie-
zbędnego do podejmowania działań ra-
towniczych przez jednostki OSP – za-
kup ubrań ochronnych dla OSP Sońsk 
(Ochotnicza Straż Pożarna w Sońsku, 
4.500,00 zł),

- Zakup sprzętu do prowadzenia sku-
tecznych działań ratowniczo-gaśniczych 
(Ochotnicza Straż Pożarna w Gąsocinie, 
3.890,00 zł).

Powyższy wykaz ofert przedsta-
wionych przez wybrane podmioty 
jest różnorodny i interesujący. Miesz-
kańcy Ciechanowa, dzięki realizacji 
wcześniej wymienionych projektów, 
zauważą poprawę jakości w wielu sfe-
rach życia.

ANNA MATUSZEWSKA
KINGA ZAŁUSKA

ogłoszenie

Powiat przyznał dofinansowania na realizację zadań publicznych
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„TALON NA KULTURĘ” odbiera Danuta Błażejczyk – prezes Fundacji APETYT NA KULTURĘ.„TALON NA SPORT” odbiera Piotr Serbista – prezes Ciechanowskiego Klubu Sportowego JURAND.
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Zdrowych i spokojnych 

Świąt Wielkanocnych

oraz optymizmu, energii i nadziei 

na lepszą przyszłość

Zdrowych i spokojnych 

Świąt Wielkanocnych

oraz optymizmu, energii i nadziei 

na lepszą przyszłość
życzążyczą

Wójt Gminy Sońsk 

 Jarosław Muchowski
Wójt Gminy Sońsk 

 Jarosław Muchowski
Przewodniczący Rady Gminy Sońsk

Waldemar Gebert

Przewodniczący Rady Gminy Sońsk

Waldemar Gebert
Radni Rady Gminy Sońsk

Pracownicy Urzędu Gminy Sońsk

Radni Rady Gminy Sońsk

Pracownicy Urzędu Gminy Sońsk
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Piotr Pszczółkowski: Mija 30 lat od momen-
tu, w którym pierwsi uczniowie rozpoczęli 
naukę w ciechanowskiej szkole STO. To 
piękny jubileusz. Jak wygląda upamięt-
nienie tego ważnego wydarzenia w czasie 
pandemii? 

Katarzyna Stawicka: Mieliśmy 
wielkie plany na wspaniałą galę upa-
miętniającą nasz jubileusz 30-lecia. 
Planowaliśmy uczcić to w sposób szcze-
gólny i połączyć z obchodami święta 
naszej patronki Ireny Sendlerowej. 5 
lat temu szkoła przyjęła jej imię – byłby 
to zatem podwójny jubileusz. Niestety, 
pandemia pokrzyżowała nasze plany 
i musimy przełożyć uroczystości. Nie 
mniej jednak, jak tylko się skończy ten 
trudny czas, Ciechanów usłyszy o jubi-
leuszu STO. Będzie kolorowo i hucz-
nie. Co się odwlecze, to nie uciecze. 

Od kiedy jest Pani związana zawodowo ze 
szkołą STO? Jak zrodził się pomysł na powo-
łanie szkoły do życia? 

Szkoła zaczęła swoją działalność 
1 września 1990 roku. Powołali ją 
do życia rodzice dzieci, którzy chcieli 
stworzyć dla swoich pociech coś wy-
jątkowego i niekonwencjonalnego, coś 
co byłoby alternatywą dla skostniałego 
wówczas systemu oświaty PRL. W na-
szej szkole już na początku lat 90-tych 
dzieci uczyły się języków obcych i in-
formatyki, jeździły na basen – wtedy 
do Ostrołęki, bo w Ciechanowie nie 
było jeszcze krytej pływalni. Od zawsze 
priorytetem w edukacji w naszej szkole 
były języki, kształcenie matematycz-
no–przyrodnicze, sport oraz rozwijanie 
zainteresowań i uzdolnień uczniów. Od 
samego początku dyrekcja szkoły i za-
rząd dbali o odpowiedni dobór młodej, 

ambitnej kadry, która sprostałaby wy-
zwaniom nowoczesnej i innowacyjnej 
edukacji. I tak w 1994 roku trafiłam 
do tej szkoły jako absolwentka polo-
nistyki na Uniwersytecie Gdańskim, 
pełna energii i pomysłów na pracę z 
dziećmi. Byłam bardzo szczęśliwa, że 
pracowałam w środowisku, w którym 
uczniowie, rodzice i nauczyciele byli 
autentycznymi partnerami w procesie 
edukacji. 

Czy podczas tej bogatej tradycji zmieniały 
się priorytety edukacyjne placówki? 

Priorytety się nie zmieniają, ale 
sposób osiągania celów już tak. Misją 
naszej szkoły było i jest harmonijne 
połączenie edukacji i wychowania oraz 
konstruktywna współpraca rodziców, 
uczniów i nauczycieli. Naszym celem 
jest wysoki poziom nauczania oraz wy-
posażenie uczniów w solidne podstawy 
do dalszej nauki i pracy. Dużą wagę 
przywiązujemy do rozwoju talentów i 
zainteresowań dzieci. Mamy w szkole 
szereg różnych kół zainteresowań, re-
alizujemy projekty międzynarodowe 
oraz kształcenie dwujęzyczne. Ciągle 
się doskonalimy, by nadążać za zmie-
niającym się światem. Wdrażamy różne 
innowacje pedagogiczne i eksperymen-
ty edukacyjne. Rozwijamy infrastruk-
turę szkolną. W roku 2014 rozbudo-
waliśmy budynek przy Wyspiańskiego 
11A, pobudowaliśmy tartanowe boisko 
i nowoczesny plac zabaw. W ubiegłym 
roku dzięki projektowi edukacyjnemu 

postawiliśmy tzw. „klasę pod wiatą”, 
gdzie realizujemy różne zajęcia tereno-
we oraz lekcje na świeżym powietrzu. 

Jubileusz to również czas podsumowań. 
Jakie Pani zdaniem były największe sukcesy 
uczniów jak i całej placówki?

Naszym największym sukcesem są 
nasi absolwenci: solidnie wykształceni, 
spełnieni zawodowo, rodzinnie i spo-
łecznie. Bardzo wielu z nich w swoim 
dorosłym życiu realizuje swoje pasje, 
często łącząc je z pracą. Jesteśmy w 
kontakcie i w bardzo bliskich relacjach 
z absolwentami naszej szkoły, których 

mamy już prawie pół tysiąca. Bardzo 
wielu z nich angażuje się działalność 
społeczną, obywatelską czy w wolon-
tariat. Mówią, że to właśnie szkoła 
ukształtowała w nich pasję oraz potrze-
bę pracy na rzecz innych. To nas bardzo 
cieszy i napawa dumą. 

Drugim powodem do dumy może 
być zespół naszych nauczycieli. W szko-
le pracuje ponad 40 pedagogów, ale 
stanowią oni jeden zgrany organizm. 
Doskonale współpracują, są kreatywni i 
oddani swojej pracy. Bez ich zaangażo-
wania żaden sukces nie byłby możliwy. 

Trzeba podkreślić, że szkoła STO w Ciecha-
nowie jest „Marką” przez wielkie M. Jak 
Pani uważa, co złożyło się na taki sukces 
placówki? 

Na markę pracują ludzie. To ich 
wysiłek buduje dzień po dniu wielki 
gmach sukcesu. Przez te 30 lat zaan-
gażowanie i bezinteresowność wielu 
rodziców i nauczycieli przyczyniły się 
do tego, że dziś szkoła STO może po-
szczycić się wieloma osiągnięciami. Je-
stem bardzo wdzięczna członkom STO 
– przede wszystkim kolejnym radom 
rodziców i zarządom za wszystkie wy-
siłki, jakie podejmowali, by szkoła mia-
ła swoje miejsce w Ciechanowie, by się 
rozbudowywała, by była wiarygodnym 
zakładem pracy, by były w niej warunki 
do realizacji marzeń o edukacji na wy-
sokim, europejskim poziomie. 

A jeśli chodzi o plany rozwoju szkoły?
Oczywiście mamy ambitne plany. 

Póki co z powodu pandemii zawiesi-
liśmy kilka projektów wymiany mię-
dzynarodowej dla uczniów i szkoleń w 
europejskich placówkach dla naszych 
nauczycieli. Mamy nadzieję, że wkrótce 
wrócimy do znanej nam rzeczywistości 
i plany te zrealizujemy. Bo naszym ce-
lem na kolejne lata jest edukacja wy-
sokiej jakości, kształcenie światłych, 
mądrych obywateli, ludzi odpowie-
dzialnych za los kraju, Europy i świata.

Dziękuję za rozmowę.
PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 

Rozmowa z Katarzyną Stawicką - dyrektorem Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie

Będzie kolorowo i hucznie, ale po pandemii
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Na portalu Facebook działa grupa „Na-
dzieja dla Laury LICYTACJE”. Wystawiając 
na sprzedaż różnorakie przedmioty, bądź 
kupując je, pomagamy dziewczynce cho-
rej na SMA w zgromadzeniu pieniędzy na  
terapię genową. W tę formę pomocy włą-
czają się też firmy i instytucje.

Bank Spółdzielczy w Płońsku 
przekazał na licytację dla Laury atrak-
cyjny zestaw, w którym znalazły się: 
walizka kabinowa Firmy Wittchen, 
powerbank z kilkoma końcówka-
mi, portfel i pasek, pióro i długopis, 
Multitool, cztery zdjęcia w oprawie 
(autor: Piotr Koper) oraz zestaw upo-
minków bankowych.

Jak nam powiedział wiceprezes 
Robert Malinowski, Bank Spół-
dzielczy w Płońsku stara się wspierać 
przedsięwzięcia charytatywne. – Cie-
szy mnie, że mogliśmy się w ten spo-
sób włączyć w pomoc Laurze. Udział 
w tego typu akcjach jest zgodny z 
filozofią działania banków spółdziel-
czych by być blisko ludzi, także w 
trudnych chwilach – mówi wicepre-
zes Malinowski.

Warto przypomnieć, że leczenie 
Laury można także wesprzeć dokonu-
jąc wpłaty poprzez Fundację „Siepoma-
ga”: www.siepomaga.pl/laura-sma

TM

Budowę pierwszego od 32 lat nowego miejskiego przed-
szkola zrealizuje firma Climatic za 10,7 mln zł, z czego 4 
mln zł to dofinansowanie zewnętrzne pozyskane przez 
miasto od Samorządu Województwa Maozwieckiego. W 
ratuszu zostały podpisane równocześnie dwie umowy: 
na dofinansowanie oraz na realizację inwestycji. 

Nowa placówka będzie miała ponad 1.000 
m² powierzchni. Powstanie w nowoczesnej, ni-
skoemisyjnej technologii modułowej. Obiekt 
zostanie zbudowany na działce miejskiej o po-
wierzchni blisko 5 tys. m² przy ul. Szwanke.

- Finalizujemy formalności i przechodzi-
my do najważniejszego momentu, czyli procesu 
budowy. Wszystko na to wskazuje, że najmłodsi 
będą mogli we wrześniu przyszłego roku uczęsz-
czać do nowoczesnego przedszkola. Nasze zamie-
rzenia są realizowane zgodnie z zakładanym wcze-

śniej harmonogramem. W tej części miasta taki 
obiekt był oczekiwany od dawna. Realizujemy 
więc oczekiwania rodziców – podkreśla prezydent 
Krzysztof Kosiński.

Zarząd Województwa Mazowieckiego 
pozytywnie zaopiniował wniosek prezydenta 
Ciechanowa o wsparcie finansowe budowy no-
wego przedszkola. Po przyjęciu odpowiedniej 
uchwały przez sejmik miasto otrzymało dofi-
nansowanie na realizację zadania w kwocie 4 
mln zł w ramach „Instrumentu wsparcia zadań 
ważnych dla równomiernego rozwoju woje-
wództwa mazowieckiego”.

Jak podkreśla marszałek Adam Struzik to 
już kolejna, tak duża inwestycja realizowana w 
Ciechanowie ze wsparciem samorządu wojewódz-
twa. - Doceniamy aktywność władz miasta, ale też 

dobre pomysły, które warto wspierać. To przedsię-
wzięcia, które procentują, co widać na przykładzie 
dotychczasowych projektów. Powstające z myślą o 
mieszkańcach, jakości i komforcie ich życia. W tym 
roku środkami z budżetu województwa pomożemy 
w realizacji aż 82 takich przedsięwzięć, wśród nich 
dziewięć to projekty samorządów z regionu ciecha-
nowskiego – mówi marszałek Stuzik.

Zakończyła się już procedura wyłaniania 
wykonawcy inwestycji. W postępowaniu prze-
targowym wpłynęły łącznie cztery oferty. Umo-
wa na wykonanie robót budowlanych została 
podpisana przez miasto z firmą Climatic Sp. z 
o.o. z Michałowic. Wysokość oferty złożonej 
przez wykonawcę w postępowaniu przetargo-
wym to 10.757.000 zł brutto.

UM/TM

Rusza realizacja kolejnej miejskiej inwestycji

Umowy na przedszkole podpisane
Społeczna odpowiedzialność biznesu

Licytacje dla Laury 
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Umowę na dofinansowanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego budowy przedszkola w Ciechanowie podpisują (od lewej): 
prezydent Krzysztof Kosiński, marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
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Na parkingu z tytułu Starostwa Powiatowego zor-
ganizowano „Przystanek Wielkanoc”, na którym 
można było kupić, m.in.: wielkanocne ozdoby, 
rękodzieło, zabawki, słodycze, ciasta, tradycyjny 
nabiał i pieczywo oraz regionalne nalewki.

Swoje stoiska przygotowały m.in. Koła 
Gospodyń Wiejskich, Domy Pomocy Spo-
łecznej, Starostwo Powiatowe, organizacje 
pozarządowe i przedsiębiorcy.

Było też stoisko, obok którego trudno 
przejść obojętnie. Sprzedawano na nim, 
m.in.: ozdoby świąteczne, wielkanocne 
palmy i ciasta. Cały przychód ze sprzedaży 
produktów z tego stoiska, przygotowanego 
przez wolontariuszy, został przeznaczony na 
leczenie Laury chorej na SMA. Na leczenie 
dziewczynki przekazano też przychód ze 

sprzedaży prowadzonej m.in. na stoiskach 
DPS-ów czy Starostwa Powiatowego. 

Na rzecz terapii genowej Laury zorganizo-
wano także akcję charytatywną „Bierzesz kwiatek 
– Dajesz datek”. W zamian za darowiznę wrzu-
coną do puszki kwestarskiej otrzymywało się 
sadzonkę bratków. Kwiaty ufundowała Rada Ma-
zowieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie. 

Jednymi z pierwszych kupujących byli 
starosta Joanna Potocka-Rak oraz wicestaro-
sta Stanisław Kęsik.

O świąteczną atmosferę zadbała wio-
senno-wielkanocna ekipa z Firmy Agnes-art. 
Była m.in. Pani Wiosna oraz wielkanocne 
zające i kurczaczek.

Warto podkreślić, że „Przystanek Wiel-
kanoc” zorganizowano z zachowaniem wszel-
kich niezbędnych obostrzeń sanitarnych.

TM

Wielkanocna pomoc dla Laury 

„Przystanek Wielkanoc” przed Starostwem

Starosta Joanna Potocka-Rak, wicestarosta Stanisław Kęsik oraz Anna Bartołd – kierow-
nik Wydziału Promocji Powiatu i Polityki Społecznej Starostwa Powiatowego wraz z wio-
senno-wielkanocną ekipą z Firmy Agnes-art.
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Stoisko przygotowane przez wolontariuszy – przychód ze sprzedaży trafił na leczenie 
Laury. 

Oddział Przygotowania Wojskowego, utworzony 
w Zespole Szkół Nr1 w Ciechanowie otrzymał 
wsparcie finansowe z Ministerstwa Obrony Na-
rodowej. Kwota dotacji to 104.620,00 zł. Wkład 
finansowy powiatu opiewa na 20.924,00 zł (20%). 
Pieniądze będą przeznaczone na zakup specja-
listycznego wyposażenia i umundurowania dla 
uczniów.

Umowę na dotację z MON dla Zespołu 
Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema podpisano 
kilka dni przed Wielkanocą w sali konferen-
cyjnej ciechanowskiego starostwa. 

W spotkaniu uczestniczyli: ppłk rez. 
Karol Szczepaniak - wicedyrektor Zespołu 
Szkół Nr 1, płk Mieczysław Gurgielewicz 
- dowódca 5. Mazowieckiej Brygady Obro-
ny Terytorialnej oraz Joanna Potocka-Rak 
– Starosta Ciechanowski, Stanisław Kęsik – 
wicestarosta i Hanna Dworecka – skarbnik. 
Całość moderował Marek Marcinkowski 

– kierownik Wydziału Edukacji, Kultury i 
Sportu. 

Podpisanie umowy odbyło się w trybie 
zdalnym. Ze strony MON umowę podpisał 
gen. bryg. Artur Dębczak – dyrektor Biura 
do spraw Programu „Zostań Żołnierzem 
Rzeczypospolitej”. 

Patronat nad Oddziałem objęła 5. Ma-
zowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, 
która będzie udzielała wsparcia merytorycz-
nego i logistycznego przy organizacji szkoleń 
dla uczniów OPW i jest gwarancją przygo-
towania wojskowego na wysokim poziomie. 
Ponadto absolwenci OWP maja ułatwione 
przyjecie na studia na uczelniach podlegają-
cych MON. 

Dotacja, przekazana przez Ministerstwo 
Obrony Narodowej, dotyczy środków finan-
sowych dla OPW funkcjonującego w Tech-
nikum Nr 1 na kierunku Technik logistyk.

PP

Podpisano umowę dotacyjną 

Pond 100 tys. zł od Ministra Obrony 
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W Konstantynowie Łódzkim odbył się Puchar Polski Masters w Podnoszeniu 
Ciężarów / Grand Prix im. Jerzego Jaśniaka Seniora. Wzięły w nim udział 
dwie ciechanowianki, które niedawno ponownie stanęły na pomoście – sio-
stry Anna Leśniewska (z d. Smosarska) i Dorota Smosarska (publikująca na 
łamach PULSU).

W kategorii OPEN Anna Leśniewska zdobyła złoty medal, a Do-
rota Smosarska brązowy krążek. W swojej kategorii wiekowej zdobyły 
miejsca: pierwsze (Anna) i drugie (Dorota).

Anna Leśniewska to wielokrotna mistrzyni i reprezentantka Pol-
ski. – Były to najważniejsze zawody w tym sezonie. Solidnie się do nich 

przygotowywałam. Byłam nastawiona na walkę o złoto i udało się. Jest 
to mój najlepszy wynik odkąd wróciłam do startów. Jestem zadowolo-
na, ale muszę przyznać, że poziom był bardzo wysoki i wygrałam małą 
różnicą punktów ze świetną zawodniczką Dominiką Misterską-Zasow-
ską, która zdobyła drugie miejsce – powiedziała nam Anna Leśniewska.

Z kolei jej siostra – nasza redakcyjna Koleżanka – Dorota Smosar-
ska to Wicemistrzyni Polski Seniorek i Młodzieżowa Mistrzyni Polski. 
– Nie spodziewałam się tak dobrego wyniku. Cieszę się, że z zawodów 
na zawody biję swoje życiowe rekordy – mówi Dorota Smosarska.

TM

Podnoszenie Ciężarów

Kolejny sukces 
Sióstr Smosarskich

Zwyciężczynie w kategorii OPEN (od lewej): Dominika Misterska-Zasowska – II miejsce, 
Anna Leśniewska (z d. Smosarska) – I miejsce i Dorota Smosarska – III miejsce.
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Życzymy Państwu 

Zdrowych Świąt 

Wielkiej Nocy!

Dużo cierpliwości 

do siebie nawzajem, 

wyrozumiałości

i troski o innych

w trudnych chwilach. 

Życzymy Państwu 

Zdrowych Świąt 

Wielkiej Nocy!

Dużo cierpliwości 

do siebie nawzajem, 

wyrozumiałości

i troski o innych

w trudnych chwilach. 

tel. 506 16 45 16tel. 506 16 45 16

** usługi koparko-ładowarką
wycinki drzew, usługi rębakiem
koszenie traw na poboczach dróg 
wynajem podnośnika (26 metrów)

usługi koparko-ładowarką
wycinki drzew, usługi rębakiem
koszenie traw na poboczach dróg 
wynajem podnośnika (26 metrów)

**
**
**

stol-trak.plstol-trak.pl
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„Dinobus” to logiczna gra planszowa oparta na 
zarządzaniu ryzykiem i operowaniu przestrze-
nią. Wśród jej twórców jest Kacper Molewski, 
który pochodzi z naszego miasta. Ostatnio z 
grą mogli zapoznać się uczniowie ze Szkoły 
Podstawowej TWP w Ciechanowie.

„Dinobus” to gra dla całej rodziny 
(dzieci od 7 roku życia spokojnie mogą 
zagrać z rodzicami, bądź starszym ro-
dzeństwem), sprawdzająca się również 
rewelacyjnie na spotkaniach ze znajomy-
mi. Opowiada o świecie Korpozaurów 
– wyewoluowanych, inteligentnych di-
nozaurów, których chlebem powszednim 
jest stres związany z ilością pracy. Gracze 
wcielą się w kierowców tytułowych Dino-
busów i będą ścigać się między przystan-
kami, starając się dowieźć Korpozaury 
do pracy. Nie będzie to zadanie proste, 
ponieważ po drodze muszą uważać na 
to, aby pasażerowie nie zestresowali się 
zbyt gwałtownym hamowaniem. Podczas 
ustawiania kierowcy muszą pamiętać, że 
pomiędzy Korpozaurami dalej występu-
ją silne społeczne podziały. Roślinożercy 
wciąż nie czują się najlepiej w otoczeniu 
mięsożerców, co może spowodować ich 
stres. Wśród czekających na przystanku 
pasażerów może pojawić się Korpozaur 
VIP, hojnie nagradzający starania kierow-
ców, ale nie znoszący bylejakości, gracze 
muszą więc otoczyć go specjalną opieką.

Wśród twórców gry jest Kacper Mo-
lewski z Ciechanowa. - Tu się urodziłem i 
uczyłem. Uczęszczałem do Szkoły Podsta-
wowej nr 7, a następnie do Gimnazjum 
TWP, które wspominam z utęsknieniem. 
Teraz, po likwidacji gimnazjów, jest to 
Szkoła Podstawowa TWP. Uczy w niej 
mój Tata - Dominik Molewski. Później 
chodziłem do Krasiniaka, i ostatecznie 
wylądowałem w Warszawie na Polsko-Ja-
pońskiej Akademii Technik Komputero-
wych. Studiując tam utwierdziłem się w 
przekonaniu, że grafika komputerowa to 
rzeczywiście był dobry wybór i to jest mój 
świat. Tam też poznałem Kamilę Szetelę i 
Michała Bacika, z którymi właściwie już 
od ponad dwóch lat pracuję nad grami 
planszowymi. Samo stworzenie gry jest 
jednak dużo trudniejsze niż się nam na 
początku wydawało. Okazało się, że wy-
maga to bardzo dużych nakładów pracy 
i determinacji, a także wiedzy, której nie 
dało się zdobyć inaczej jak przez własne 
doświadczenia. Tak zaczęła się nasza po-
dróż. Zrobiliśmy kilka projektów, część 
zupełnie odrzuciliśmy, a część czeka na 
„lepsze czasy”. Podczas pracy nad jednym 

z nich, gdy byliśmy zmęczeni, dla od-
świeżenia spojrzenia postawiliśmy sobie 
wyzwanie: Umiemy już ujarzmiać proces 
konstruowania gry, więc zróbmy grę w 
jedną dobę. Tak właśnie powstał „Dino-
bus”, którego prototyp powstał właśnie w 
24 godziny w grudniu 2019 roku. Nie był 
wtedy jeszcze gotowy do pokazania szer-
szej publiczności. Wprowadzanie zmian, 
testy i poprawki, zajęły nam kolejny rok. 
W cały proces wchodziło również stwo-
rzenie warstwy wizualnej gry, ponieważ tę 
- jako graficy - wykonujemy od podstaw 
samodzielnie – opowiada Kacper Molew-
ski.

„Dinobus”, jak pokazały rozgrywki 
a także recenzje, jest świetną propozy-
cją na początek przygody w świecie gier 
planszowych. – Dzięki niej można poka-
zać osobom niezaznajomionym z grami 
planszowymi, że istnieją też inne gry niż 
„Chińczyk” czy „Monopoly”. Jest też ide-
alnym sposobem na rozpoczęcie wieczo-
ru i przełamanie lodów, nie tylko wśród 
młodszych odbiorców. Informacja na pu-
dełku mówi, że jest to gra przeznaczona 
dla graczy od 10. roku życia. Przyjęliśmy 
taką wartość ze względu na to, że w tym 
wieku dziecko powinno samo, dzięki za-
wartej w pudełku instrukcji i dostępnej 
w Internecie wideoinstrukcji, zrozumieć 
zasady i zagrać z rówieśnikami – mówi 
Kacper Molewski.

Młodsi gracze bawią się przy „Dino-
busie” rewelacyjnie. Dowodzi tego pre-
zentacja gry w Szkole Podstawowej TWP 
dla uczniów z klas 1-3, czyli w wieku 7-9 
lat. - Dzieciaki podczas gry same podej-
mowały decyzje i bawiły się świetnie, a 
przynajmniej tak wnioskuję po ich reak-

cjach. Jedyne z czym miały trudności to 
liczenie punktów. Czasem też zapomniały 
o jakiejś zasadzie, albo nie były pewne co 
do jej zastosowania, wtedy jednak wkra-
czałem ja lub Michał i Kamila. Graliśmy 
również w ramach promocji w pubach 
planszówkowych w Warszawie i Rzeszo-
wie, gdzie gra spotkała się z bardzo entu-
zjastycznym odbiorem. Wynika to przede 
wszystkim z jej mocnych stron, którymi 
są proste zasady, przy jednoczesnej głębi 
podejmowanych decyzji i przyjemna dla 
oka oprawa graficzna, która w połączeniu 
z klimatem gry wywoływała salwy śmie-
chu w trakcie rozgrywek – opowiada Kac-
per Molewski.

Słowa współtwórcy gry potwierdza 
7-letni uczeń Szkoły Podstawowej TWP 
biorący udział w prezentacji. – Gra jest 
genialna. Fajnie się bawiliśmy. Zasady nie 
są zbyt trudne. Gdy mieliśmy problemy 
to Pan Kacper nam pomagał. Interesuję 
się dinozaurami, więc tym bardziej mi się 
podobało, że to one są bohaterami gry. 
Na pewno chciałbym w nią jeszcze kiedyś 
zagrać - mówi Natan Iniarski z klasy IC.

„Dinobus” jest grą niezależną języko-
wo. Oznacza to, że osoba zaznajomiona 
z zasadami jest w stanie bez problemu w 
nią grać bez względu na język, którym się 
posługuje. Również wizualizacja zasad na 
elementach jest dodatkowym aspektem, 
który powoduje że da się je spokojnie wy-
tłumaczyć w 10 minut.

W grę może grać od 2 do 6 osób, da 
się ją więc dopasować do prawie każdej 
grupy graczy. Twórcy wciąż pracują nad 
dodatkowymi trybami rozgrywki, które 
pozwolą modyfikować zasady tak, aby 
„Dinobus” jak najdłużej dostarczał gra-
czom nowych wrażeń i satysfakcji.

Grę można obecnie nabyć w ramach 
kampanii fundowania społecznościowe-
go „Wspieram.to” pod adresem www.
wspieram.to/dinobus. Jest to platforma, 
na której można wspierać różnego rodza-
ju działania twórcze, poprzez wpłacanie 
funduszy na daną zbiórkę. Jeżeli twórca 
uzbiera podaną wcześniej kwotę, zobo-
wiązuje się wyprodukować produkt (w 
tym przypadku grę) i dostarczyć go do 
osób, które kupiły go jako formę wspar-
cia. Proces produkcji trwa kilka miesięcy 
od zakończenia zbiórki. Według twórców, 
jeżeli nie pojawią się opóźnienia spowo-
dowane przez COVID, to gra powinna 
trafić do wspierających w lipcu 2021. 
Jeżeli nie uda się zebrać określonej kwoty 
to wszystkie pozyskane pieniądze trafiają z 
powrotem na konta wspierających. 

Powstanie gry „Dinobus” można 
wesprzeć na kilka sposobów. Po pierwsze 
- poprzez zakup gry i sposobu jej dostar-
czenia, po drugie - przez zakup gadżetów 
związanych z grą i po trzecie - przekazując 
symboliczne 5 złotych jako formę uznania 
dla twórców.

Zbiórka kończy się 9 kwietnia o 
10:00 i wtedy okaże się czy „Dinobus” ma 
wystarczające fundusze, aby zostać wypro-
dukowanym i trafić na półki.

Zachęcamy do wsparcia kampanii, 
aby tym samym pomóc spełnić marzenie 
trójki młodych twórców o założeniu wła-
snego wydawnictwa gier planszowych.

AI

Senator RP dr Jan Maria Jackowski zaprasza 12 kwiet-
nia 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 
Lokalny Portal Informacyjny. Dzięki temu 
będzie można na żywo zadać pytanie sena-
torowi Jackowskiemu (w formie komenta-
rza lub wiadomości).

Pytania można przesłać także wcze-
śniej ( e-mail: pulsciechanowa@gmail.
com ), a my zadamy je w Państwa imieniu 
senatorowi naszego okręgu wyborczego 
podczas transmisji na żywo.

TM

Kolejny dyżur senatora Ludzie z pasją

„Dinobus”- gra planszowa 
młodych twórców z Ciechanowa

Kacper Molewski wraz z uczniami Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie grają w „Dinobus”.
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Od lewej: Kamila Szetela, Kacper Molewski 
i Michał Bacik w Szkole Podstawowej TWP 
w Ciechanowie.
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Wójt Gminy Ciechanów Marek Kiwit zarządzeniem 
z dnia 1 marca powołał na swojego zastępcę Artura 
Frączkowskiego.

Jak nam powiedział wójt Kiwit decyzja 
ta jest związana z coraz większą ilością zadań 
realizowanych przez Gminę. – Mamy coraz 
więcej inwestycji, zwiększają się też zadania na-
kładane na samorządy przez rząd, co powoduje 
wzrost różnego rodzaju obowiązków sprawoz-
dawczych. Chcemy też składać jak najwięcej 
projektów, by pozyskiwać środki zewnętrzne. 
To wszystko zrodziło konieczność powołania 
zastępcy – wyjaśnia Marek Kiwit.

Wójt przedstawiając swego zastępcę 
podkreślił, że o jego kandydaturze myślał już 
dawno. – 15 lat temu poznałem młodego 
człowieka. Zaimponował mi swoją wiedzą, 
energią i pomysłami. Powiedziałem mu wte-

dy, by studiował i się rozwijał, bo kiedyś zo-
stanie moim zastępcą. I słowa dotrzymałem. 
Swoistym ewenementem jest to, że Artur 
Frączkowski dwukrotnie w wyborach kon-
kurował ze mną o stanowisko wójta. Myślę, 
że mało jest takich samorządów w Polsce, 
o ile w ogóle takie są, gdzie wójt powołuje 
swego dwukrotnego wyborczego konkurenta 
na zastępcę. Artur Frączkowski jest młody, 
wykształcony i dynamiczny. W prezencie 
podarowałem mu pióro, z życzeniami by 
podpisywał nim wyłączne trafne decyzje – 
powiedział Marek Kiwit.

Artur Frączkowski w swym wystąpieniu 
do pracowników Urzędu Gminy podziękował 
im za ciepłe przyjęcie. – Szczególnie zaś dzięku-
ję wójtowi za zaufanie, które mi okazał. Wierzę, 
ze będzie się nam wszystkim dobrze współpra-

cowało, z korzyścią dla Gminy i jej mieszkań-
ców – powiedział nowy zastępca wójta,

Artur Frączkowski ma 45 lat. Mieszka w 
Niechodzinie, gdzie pełni funkcję sołtysa. Jest 
absolwentem: Technikum Mechanicznego w 
Ciechanowie, Policealnego Studium Ekono-
micznego (kierunek: bankowość), Akademii 
Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora – 
Wydział Administracji oraz Wydział Nauk Poli-
tycznych (kierunek: marketing). Pracował m.in. 
w Polskim Banu Spółdzielczym w Ciechanowie 
oraz firmach Euroinstal i Achtel. Przez ostatnie 
kilkanaście lat prowadził działalność gospodar-
czą w branży instalacji sanitarnych. Jest żonaty, 
ma dwójkę dorosłych dzieci. Interesuje się histo-
rią. Jest kibicem siatkówki. W wolnych chwilach 
lubi podróżować wraz z rodziną.

TM

Gmina Ciechanów

Wójt Kiwit powołał zastępcę

Wójt Marek Kiwit (z lewej) wraz ze swoim zastępcą Arturem Frączkowskim.
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Właśnie teraz w marcu 2028 roku z okazji 
kolejnego sezonu funkcjonowania Parku na 
Augustiańskiej, powstałego z inspiracji pre-
zydenta i miejskich radnych z koalicji, war-
to na naszych łamach zauważyć pewien fe-
nomen uwidoczniający się już kolejny rok.

Otóż jak mówi wielu mieszkań-
ców, w ciemne wieczory od jesieni 
do wiosny, gdy w Parku już pustawo, 
alejkami samotnie podąża dostojna 
postać w czerni. W długim do ziemi 
czarnym płaszczu, nie płaszczu. W 
czarnej bez daszka czapce z pompo-
nem, nie czapce. Może idzie, może 
sunie nad gruntem alejek. Gdy zaczy-
nają na Farze bić wieczorne dzwony, 
ku nim się zwraca i słucha w bezruchu 
aż skończą. Wówczas rusza powoli 
dalej. Zdarza się, że spóźnieni miesz-
kańcy widują Go na Augustiańskiej, 
gdy idzie w mroku ulicą pod górkę 
i niknie za zakrętem między drze-
wami. Ostatnio jedni starsi państwo 
po sześćdziesiątce poszli wieczorem 
na zimowy spacer po Parku i ujrzeli 
Go nieopodal. Pomachali Mu, a On 
zwrócił się ku nim i wzniósł dłoń, 
może nie wzniósł, i uczynił im znak, 
może nie uczynił. I zaraz odszedł w 
ciemność za Parkiem.

– Jakie to wzruszające – zauwa-
żyli mili państwo Ania z Wojtkiem, 
przypadkowo spotkani przez naszego 
redaktora na parkingu przy markecie 
na Sienkiewicza.

Drodzy Czytelnicy, gdy wieczo-
rem ujrzycie Go na Augustiańskiej, w 
Parku lub na chodniku gdy idzie ku 
górce by tam zniknąć, pomachajcie 
Mu przyjaźnie…

A teraz o nowej powiatowej pla-
cówce kulturalnej budowanej z inspi-
racji wójta gminy wiejskiej Ciecha-
nów. Jak od zeszłego roku wiadomo, 

gmina ta przejęła na zasadzie wymia-
ny z gminą Sońsk cały obszar Lasu 
Bardońskiego, za co gmina Sońsk 
objęła Nasierowo Dolne. I właśnie 
w Lesie Bardońskim obok odnalezio-
nych przez grzybiarki z Ojrzenia ruin 
karczmy zburzonej przez wojska na-
poleońskie, wójt postanowił wznieść 
leśny ośrodek pod nazwą Powiatowy 
Dom Kultury „Straszny Dwór” im. 
Tadeusza Moniuszki w Bardonkach, 
osobą patrona oddając cześć słynnej 
operze autora „Prząśniczki” i „Warsza-
wianki”.

Trwającymi teraz pracami bu-
dowlanymi zawiaduje nowy wicewójt, 
który co rusz wnosi cenne innowacje 
do inwestycji. Już wiadomo, że w cen-
tralnej izbie „Strasznego Dworu” stać 
będzie zegar stary z kurantem oraz wi-
sieć będą pod powałą artefakty legen-
darnych koryfeuszy kultury ziemstwa 
ciechanowskiego. Na odwiedzających 
Dwór, z okrągłych portretów w ra-
mach o kształcie wieńców laurowych, 
spoglądać będą – Waldkowój ze Sta-
cyjna, Markodziej z Gonsiewa-Lesio-
wa i Galicja z Gensiowa oraz Basiul-
ka z Galyża i Janiulka z Zastacjowa. 
Zgodnie z misją placówki, jej celem 
będzie konsolidacja środowiska miło-
śników kultury wokół idei integracji 
środowiskowej. M.in. planowane są 
cotygodniowe staropolskie biesia-
dy literackie przy kominku do rana, 
czemu przysłuży się własna kuchnia 
z kucharkami. Oraz zastawa z trady-
cyjnymi literatkami jako akcesorium 
stymulacji spirytus movens przeżyć 
literackich.

– Jakże piękna jest inicjatywa 
Pana Wójta. Czuj Czuj, Czuwaj! – 
gromko zakrzyknęły na cześć wójta 
sympatyczne panie Wandzia z Da-

nusią, przypadkowo spotkane przez 
naszego redaktora na Strażackiej za 
parkingiem.

Podajemy również, że dojazd do 
„Strasznego Dworu” poprowadzi duk-
tem leśnym od strony Bieniek-Śmie-
tanek, gdzie na rozstajnych drogach 
ustawiony zostanie drogowskaz, nie-
odzowny dla odwiedzających Dwór 
po raz pierwszy. W Dworze będą też 
pokoje gościnne jedno i dwuosobowe 
z łazienkami oraz sauna i mały basen z 
ciepłą wodą. A także gabinet staropol-
skiego striptizu po ułańsku.

A teraz przechodzimy do spraw 
gminy Regimin. Nadal nie milkną 
wyrazy poparcia dla budowy kanali-
zacji we wsi Grzybowo, choć podno-
szone są też pewne zastrzeżenia natury 
inżynieryjnej.

 – Jak tak chcą budować niech 
robią. Ale uważam, że zakładane rury 
muszą mieć średnicę o Fi 25 większą. 
Dobrze jak rury mają średnicę więk-
szą o Fi 25. Jeśli nie będą miały, moi 
ludzie założą komitet protestacyjny, 
który wstrzyma całą budowę kanaliza-
cji i będę miał rację, a mieszkańców 
co poprą zablokowanie budowy nie 
zabraknie. Nie można dopuścić żeby 
rury miały średnicę o Fi 25 za małą. 
Moi ludzie zbiorą podpisy nawet w 
Jarlutach i Goryszach oraz Ropelach 
– wyraził znany i szanowany mieszka-
niec zamieszkały przy wylocie.

I cóż, zawsze na wiosnę jest 
Wielkanoc, więc nieco wspomnień 
wielkanocnych. Świętowanie w śro-
dowiskach rozpoczęło się już w Nie-
dzielę Palmową, zakończyło późnym 
wieczorem w Wielką Sobotę. Ludzie 
spotykali się na jajeczkach, dzielili ja-
jami, śpiewali, konsumowali, tańczyli, 
plotkowali i radośnie obmawiali.

Korzystając z zaproszenia Pani 
Dyrektor, ja też w Wielki Piątek mia-
łem sposobność uczestniczyć w tra-
dycyjnym jajeczku środowiskowym 
w Bibliotece, a bardzo to dla mnie 
cenne, że wśród miłych uśmiechnię-
tych bibliotekarek, a także bardzo 
ważnych person z socjety powiatowej 
i miejskiej.

Nawiązując do tradycji uroczy-
stość rozpoczęła Pani Dyrektor, która 
zaakcentowała wagę jajek jako takich, 
odwołując się do uniwersalistycznego 
wymiaru jajka. Następnie głos zabrali 
bardzo ważni goście, którzy podkreśli-
li rolę jaj w życiu społeczno-gospodar-
czym kraju. Na koniec części oficjalnej 
zgromadzeni wznieśli okrzyk: – Wię-
cej jajek! Jaja przyszłością narodu!

A w części towarzyskiej jedzono kieł-
basę z rusztu, polędwicę zawijaną z pastą 
jajeczną, żurek z kiełbasą po ojrzeńsku, 
baleron nadziewany papryką i boczek 
z kapustą oraz m.in. pulpety i kotlety 
wieprzowe mielone. Toasty wznoszono 
szampanem i czystą wódką z lodówki. 
Pod koniec niektórzy tańczyli parami.

Wśród gości w Bibliotece obecni 
byli radni powiatowi z małżonkami oraz 
m.in. prezesi spółek komunalnych tak-
że z małżonkami. Podczas biesiadnych 
rozmów omawiano m.in. temat budowy 
„Strasznego Dworu” im. Tadeusza Mo-
niuszki w Bardonkach oraz kwestię śred-
nicy rur kanalizacyjnych w Grzybowie.

Tyle w marcowym czytadełku. 
Wesołych Świąt! Alleluja!

IWO „GAGUŚ” GAWLICA

Wspomnienia z przyszłości

Postać z Augustiańskiej i Straszny Dwór w Bardonkach
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ogłoszenie własne wydawcy

Dzięki Staroście Przasnyskiemu 
Krzysztofowi Bieńkowskiemu 
książka autorstwa naszego redak-
cyjnego Kolegi Waldemara Nicma-
na pt. „Burzliwy romans z Soli-
darnością” trafiła do tamtejszych 
bibliotek.

Zakupione przez Zarząd 
Powiatu egzemplarze książki 
przekazano m.in. do Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w 
Przasnyszu oraz do szkolnych 
bibliotek w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Komisji Edu-
kacji Narodowej w Przasnyszu  
i Zespołu Szkół Powiatowych 
im. Wł. St. Reymonta w Cho-
rzelach.

- Miałem okazję przeczytać 
książkę Waldemara Nicmana i 
zapoznać się z historią powsta-
nia i działalności NSZZ „Soli-
darność” w naszym regionie. 
Uznałem, że książka może być 
przydatna w edukacji z zakresu 
regionalnej historii w szkołach. 
Zaciekawi też zapewne dorosłych czy-
telników zainteresowanych tą tema-

tyką. Tym bardziej, że w 2020 roku 
minęło 40 lat od powstania „Solidarno-
ści”. Dlatego zadbaliśmy wraz z Zarzą-

dem Powiatu by książka trafiła 
na biblioteczne półki na naszym 
terenie – powiedział nam staro-
sta Krzysztof Bieńkowski, który 
zanim objął to stanowisko przez 
kilka lat kierował ciechanow-
ską delegaturą Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego.

***
Warto przypomnieć, że 

książka Waldemara Nicmana 
nie mogłaby się ukazać gdyby 
nie dofinansowanie przyznane 
przez Zarząd CEDROB S.A. 
i osobiste wsparcie ze strony 
Mirosława Koźlakiewicza – 
Przewodniczącego Rady Nad-
zorczej Spółki. Nasz Magazyn 
jest patronem medialnym tego 
przedsięwzięcia.

Publikacja liczy 224 strony 
(w tym 16 kolorowych). Zawie-
ra liczne dokumenty i zdjęcia. 
Jej cena to 30 zł. Można ją za-
mówić pod numerem tel. 664 

364 924.
TM

Z bibliotecznej półki

Książka Nicmana w przasnyskich bibliotekach

Starosta Przasnyski Krzysztof Bieńkowski i Anna Kostrzewa – 
dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych im. Wł. St. Reymonta w 
Chorzelach.
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Zanikające 
zwyczaje 
i tradycje 
Wielkanocne

Nasz świat tradycji i zwyczajów z 
roku na rok coraz bardziej ubożeje. Nie-
stety. Być może wynika to z faktu, iż 
człowiek ma coraz mniej czasu? Jest to 
chyba jakaś czasowa czarna dziura, po-
nieważ dzięki naszym zdobyczom tech-
niki oszczędzamy go mnóstwo, a ciągle 
brakuje.

Jeśli komuś wydaje się, że Święta 
Wielkanocne w aktualnym wydaniu 
są przepełnione zwyczajami i trady-
cjami, bo: kupił palmę, będzie święcił 
pokarmy w koszyczku, maluje pisanki, 
upiekł babkę i poleje bliskich wodą w 
lany poniedziałek, to o Wielkanocy nie 
wie prawie nic, ponieważ o tym, co się 
dzieje w ciągu tych kilku dni, powstały 
całe książki. Dlatego też ze względu na 
ograniczoną ilość miejsca wspomnę tylko 
o kilku, moim zdaniem, najciekawszych 

obrzędach, które odeszły lub odchodzą w 
zapomnienie. 

Wielki Tydzień zaczynamy tzw. 
Niedzielą Palmową, czyli niedzielą Męki 
Pańskiej. Z sama palmą nie ma proble-
mu, słyszał o niej każdy. Co jednak ro-
biono dawniej po poświęceniu takiej 
palmy? Uderzano się nią, wierząc, że 
ten gest doda sił witalnych i zdrowia. 
Za pomocą palmy, niczym kropidłem 
kropiono domy, obejścia oraz zwierzę-
ta, wieszano pod strzechą lub stawiano 
w oknach, aby zabezpieczyć dom przed 
piorunami. No i oczywiście cała ludowa 
apteczka, czyli: połknij bazię, a nie bę-
dzie bolało Cię gardło, dodaj pokruszone 
bazie do naparu leczniczego, a zwiększysz 
jego skuteczność. W niektórych domach 
spotkałam nawet kilkanaście palm, stoją-
cych sobie spokojnie w kącie przez cały 
rok. Czemu? Bo ich właściciel wiedział, 
że poświęconej rzeczy się nie wyrzuca, ale 
nie wiedział, że można ją po prostu spa-
lić. To właśnie stąd bierze się popiół na 
Środę Popielcową. Osobiście ubolewam 
nad tym, że zaniknął zwyczaj tzw. Je-
zuska Palmowego, czyli obwożenia figu-
ry Jezusa na osiołku wokół kościoła. Dziś 
ostała się jedynie symboliczna procesja. 
Czasem próbuje się wskrzesić tę tradycję, 
ale nie jest to łatwe, gdyż bardzo trudno 
zdobyć osła w ogóle, a już osła, który ze-
chciałby uczestniczyć w obchodach, gra-
niczy niemal z cudem.

Ciemna jutrznia dokładnie opisy-
wała ostatnie chwile Jezusa. W Wielką 
Środę wieczorem zapalano w kościołach 
piętnaście świec. Śpiewano czternaście 
psalmów i po zakończeniu każdego z 
nich gaszono jedną ze świec, co sym-
bolizowało uczniów, którzy zwątpili w 
Jezusa. Na koniec zostawał już tylko je-

den płomyk – osamotniony w cierpieniu 
Jezus.

W Wielki Czwartek nie można było 
przeklinać, bo naruszenie tego zakazu 
mogło spowodować, że na naszą gło-
wę spadnie kościelny dzwon. Obecne 
tego dnia w liturgii kołatki, używane po 
umilknięciu dzwonków i organów, miały 
również przeganiać post i zakończyć czas 
umartwienia. Post żegnano dodatkowo 
wieszaniem na gałęzi śledzia lub urządza-
niem „pogrzebu żuru”. Bardzo terapeu-
tyczne, trzeba przyznać.

Jeśli jesteś w Wielką Sobotę w świąty-
ni i zachwyca Cię obecny tam tzw. Grób 
Pański, to wyobraź sobie, że dawniej znaj-
dowały się przy nim fontanny, kwiatowe 
kobierce, ruchome elementy (np. Longin 
włócznią zbliżał się do boku Jezusa, a nie-
wiasty stojące pod krzyżem podnosiły ręce 
i wycierały sobie łzy), a żeby to wszystko 
ujrzeć trzeba było stać w długiej kolejce. 
Zwyczajem, który pozostał do dziś są tak 
zwane straże grobowe.

W Wielką Sobotę zanosimy ko-
szyczek z tzw. święconką do kościoła. 

Dawniej to ksiądz przyjeżdżał do do-
mów, gdzie na stołach czekało mnóstwo 
przygotowanego jedzenia. Nasi przodko-
wie święcili wszystko, co w czasie świąt 
zamierzali zjeść. Czemu dziś już tak nie 
robimy? Może dlatego, że w 1733 roku 
ówczesny biskup płocki stwierdził, że 
proboszczowie tego dnia mają za dużo 
obowiązków (spowiedź, nabożeństwa, 
przygotowanie liturgii Wigilii Paschal-
nej), które zamiast wypełniać z należy-
tym pietyzmem, zaniedbują, biegając po 
domach.

Co do samej Wielkanocy i kilku 
dnia po niej, to po rezurekcji urządzano 
wyścigi furmanek (kto pierwszy dotarł 
do wsi, będzie się cieszył największym 
urodzajem), śmigus – dyngus miał cha-
rakter matrymonialny, a polewano tak, 
żeby prześwitywało to, co miało prze-
świtywać…, chodzono z tzw. „kurkiem” 
(żywym!), a piątego dnia po świętach 
organizowano „Dziady wiosenne”, czyli 
Zaduszki.

Sytuacja, w jakiej obecnie znajduje 
się cały świat, niestety nie sprzyja pod-
trzymywaniu jakichkolwiek tradycji. 
Wprost przeciwnie – może doprowadzić, 
iż zanikać zaczną nawet te cząstkowe, 
które do tej pory się zachowały. Jeśli każ-
dy z nas z osobna nie zadba o ich utrzy-
manie w swojej rodzinie, świat stanie się 
bezbarwny, a podczas Wielkanocy na 
pierwszym miejscu zamiast Chrystusa 
Zmartwychwstałego stanie czekoladowy 
zając, a głównym zadaniem dzieci, któ-
re nie poznają pięknych, kolorowych i 
ciekawych polskich tradycji, będzie bie-
ganie po ogródku w poszukiwaniu słody-
czy. Spustoszenie w uzębieniu stanie się 
niczym w porównaniu ze spustoszeniem 
duchowym.

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

Od jakiegoś już czasu czuło się, że będziemy 
świadkami czegoś niezwykłego. Niezwykłe-
go w tym sensie, że niespotykanego, nowe-
go i jedynego zarazem w swoim rodzaju. 
Nie wiedzieliśmy do końca, co się wydarzy. 
Tym uważniej nastawialiśmy uszu i wytę-
żaliśmy wzrok, by niczego nie przegapić. 
Szykowaliśmy się do Paschy.

To nasze najważniejszego święto – 
wyjście z niewoli do wolności. Wiele 
razy musieliśmy tę wolność zdobywać, 
ale tamto wyjście było wyjątkowe i 
jedyne w historii. Kilka dni wcześniej 
poszła pogłaska, że On przyjedzie. On. 
Ten, który ma ponoć moc uzdrawiania 
z chorób i wyrzucania złych duchów. 
On, który tak przemawiał, że nie dało 
się Go nie słuchać i tak sobą absorbo-
wał, że świat wokół jakby przestawał 
istnieć. Czekaliśmy na niego. I przy-
szedł. Przyjechał na ośle. Witaliśmy Go 
z palmami w rękach. Palmowych gałą-
zek u nas bez liku. Ależ się cieszyliśmy! 
Hosanna – śpiewaliśmy głośno. I znów 
marzenia o wolności odżyły. Dobrze, 
że przyszedł. Rozprawi się z niespra-
wiedliwością i uciskiem. Czekaliśmy co 
będzie działo się dalej. Ale słuch o Nim 
jakby zaginął.

Później dowiedzieliśmy się, że nasi 
Najwyżsi Kapłani zajęli się sprawą i nie 
wiadomo kiedy i jak namówili jednego 
z jego towarzyszy, aby na Niego doniósł 
i Go zdradził. Jak zwykle, za kasę. Mar-
ne 30 srebrników. Cena niewolnika. 
To było w środę, chyba wieczorem. 
Zdrada. A On? On przygotowywał się 

do święta Paschy. Pobożny Żyd. W sali 
na górze usiedli wcześniej niż nakazuje 
nasze prawo i celebrowali PASCHĘ – 
przejście z niewoli do wolności. JEZUS 
umył im nogi, bo wykąpany nie musi 
się cały myć. Potem nakazał im czynić 
podobnie. Służcie sobie nawzajem i mi-
łujcie się. Największą miłością jest od-
dać życie za drugiego. Dziś wiemy, że 
On wiedział, co się stanie. Ale wtedy?

Jego uczniowie siedzieli, patrzyli, 
słuchali i jedli JEGO CIAŁO – ukry-
te w porozrywanych kawałkach chleba 
i pili JEGO KREW – przeistoczoną z 
kropel wina. Nie rozumieli tego. Jeden 
zapewniał, że nigdy Go nie opuści. 
Opuścił, gdy przyszło nieszczęście. Po-
tem żałował. Jezus mu wybaczył i zrobił 
papieżem. Drugi knuł zdradę, choć jadł 
i pił razem z nimi i to co wszyscy. Wy-
szedł wcześniej. Nie wytrzymał do koń-
ca. Tego wieczora została ustanowiona 
EUCHARYSTIA i KAPŁAŃSTWO, 
ale inne niż naszych kapłanów. Nie do 
pomyślenia było wówczas, że przyjdzie 
taki czas, gdy niektórzy ludzie nie będą 
tych darów szanować. W czwartek 
wieczorem, ten jeden, pocałunkiem 
zdradził, który to Jezus. I zaczęło się. 
Żołnierz stracił ucho, a Jezus jakby mu 
je na nowo przytwierdził. Zdrajca się 
powiesił. Uczniowie uciekli. Bali się.

Ludzie (motłoch) domagali się 
krzyża dla Jezusa. Za co? Oskarżyli Go 
podstawieni mściciele. Pewnie dostali 
pieniądze, albo liczyli na sławę. I ciągali 
Go od Annasza do Kajfasza. Skończy-
ło się na Piłacie. To nasz wróg. Jezus 
miał nas od takich jak Piłat uwolnić. 
Pewnie tu się rozegra! Co jest grane? 
Piłat, dyplomata, umył ręce. Radźcie 
sobie sami, bylem ja miał spokój. To 
wasza sprawa. A ludzie jak to ludzie. 
W tłumie zakrzyczani przez mocniej-
szych coraz głośniej wołali najpierw 
przekleństwo: Krew Jego na nas i na 
syny nasze a później już tylko jedno: 
na krzyż z Nim! Oddaj Barabasza. Piłat 
posłusznie oddał i skazał Jezusa. Został 
na zawsze w CREDO.

Był piątek, godzina trzecia. 
Ukrzyżowali Go, a z Nim i dwóch 
łotrów. Przyglądaliśmy się wszystkie-
mu z daleka. Jeden łotr kpił z nie-
go. Kruk wydziobał mu oczy. Drugi 
o coś prosił. Jeszcze dziś będziesz ze 
mną w raju – usłyszał. Raj? Przecież 
to nasi pierwsi rodzice zostali z nie-
go wypędzeni. Za nieposłuszeństwo 
wobec Boga. Czyżbyśmy źle usłyszeli? 
A jednak raj. Bo On - Jezus mówił o 
innej wolności. Błogosławieni ubodzy 
w duchu, którzy płaczą, cisi, miłosier-
ni, łaknący sprawiedliwości, czystego 

serca, apostołowie pokoju, prześlado-
wani z Jego powodu… Wolność dana 
i zadana na krzyżu. Paradoks dziejów. 
A myśmy niepostrzeżenie ten krzyż 
już wtedy adorowali. I ziemia się za-
trzęsła, a stare przeminęło. Tego dnia 
jeden z żołnierzy, ten, który przebił 
Mu bok, obmyty krwią z serca Jezusa, 
wyznał wiarę.

W sobotni wieczór, po dniu ciszy, 
a potem po wieczornej liturgii światła, 
wyśpiewanym Exultet, liturgii słowa o 
całej historii zbawienia i poświęceniu 
wody jak lawina będą padały pytania 
czy wierzysz. Wierzę! – odpowiedzą 
chórem ludzie. Po to przyjdą do swo-
ich świątyń. Będą trzymali w rękach 
zapalone świece. Te od chrztu, który 
uczynił z nich na powrót dzieci same-
go Boga i wszczepił w łaski tego świę-
tego czasu. Zapalą je od PASCHAŁU 
– największej i najważniejszej świecy 
w kościele. Na Misterium w Czerwiń-
sku w minionym roku, jeszcze przed 
pandemią, gdy świat wyglądał inaczej, 
ten Paschał „grał” Chrystusa Zmar-
twychwstałego.

Bo ON JEZUS wstał z grobu. Była 
Pascha. Nikt się nie spodziewał, choć 
niektórzy się bali, że może go wykradną 
i powiedzą, że powstał z martwych. On 
sam też mówił że zmartwychwstanie. 

I co? Jak mówimy: Zstąpił do piekieł, 
trzeciego dnia zmartwychwstał. ŻYJE! 
Jest w swoim Kościele. Jest wśród nas. 
ON PRAWDZIWY BÓG. I brzmi 
ALLELUJA! tak dawno nie słysza-
ne. OTO MAMY ŚWIĘTA ŻYCIA, 
ŚWIĘTA ZWYCIĘSTWA DOBRA 
NAD ZŁEM, ŻYCIA NAD ŚMIER-
CIĄ, BOGA NAD SZATANEM. 

Ludzie, nie wiem dlaczego, robią 
na święta zajączki, króliczki, kurcza-
czki, malują jajka i … nie żyją JEGO 
zwycięstwem. 

Mała trzódka zgromadzi się, by 
tworzyć Kościół na nowo. Kościół mi-
łości aż po krzyż i zmartwychwstanie 
i życie wieczne. Kościół przebaczenia, 
które boli i wyzwala. Kościół Euchary-
stii, której nigdy nie zabraknie. Kościół 
Chrystusa, złączony z Nim taką miło-
ścią, że nic i nikt nie jest w stanie tej 
miłości rozwiązać. Kościół Chrystusa, 
który żyje i króluje na wieki. 

Mimo ograniczeń pandemicznych, 
mimo różnych dobrych i złych infor-
macji, mimo nienawiści tak szczodrze 
dziś rozdawanej i zawziętości w złem, 
proszę, jeszcze ten jeden raz nie przejdź-
my obojętnie obok życiodajnej tajem-
nicy Jezusa. Nie skreślajmy jej z góry. 
Pozwólmy jej żyć. A może i zachwycić 
się nią. Człowiek przecież zawsze rodzi 
się z zachwytu. ŻYCIE! 

Błogosławionych Świąt Zmar-
twychwstania Pańskiego! 

KS. PIOTR MARZEC

Wielkanocna refleksja 

CHRZEŚCIJAŃSKA PASCHA 

W Kościele Farnym w Ciechanowie wielkanocne pokarmy święci ks. Jarosław Szumański 
(zdjęcie pochodzi z 2016 roku).
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PULS nastolatków

Święta Wielkanocne są najważniej-
szą uroczystością w religii chrześcijań-
skiej. Niestety, w tym roku nie możemy 
przy tej okazji zasiąść całą rodziną przy 
świątecznym stole jak robiliśmy to przed 
lockdownem…

Ze znaczną częścią mojej rodziny 
spotykałam się tylko w Wielkanoc, a w 
tym roku prawdopodobnie nie zobaczę 
bliskich. Kiedyś te święta oznaczały dla 
mnie zlot całej familii i miłe spędzenie z 
nią czasu. Wielkanoc była szczęśliwym 

okresem, w którym zawsze miałam do-
bry humor, a tym razem zapowiadają się 
święta samotne i smutne. Brak możli-
wości radosnego obchodzenia świąt jest 
bardzo dołujący, ale nie powinniśmy 
myśleć tylko negatywnie. Wielkanoc po-
winna być szczęśliwym czasem w każdym 
domu, nawet jeśli nie możemy się wszy-
scy spotkać. 

„Śmigus Dyngus” to jedna z ulu-
bionych świątecznych tradycji w na-
szym kraju. Kiedy byłam mała, to wraz 
z kuzynem oblewaliśmy się wodą przez 
cały dzień, świetnie się przy tym bawiąc. 
Teraz większość z nas nie będzie mia-
ła możliwości spotkania się w grupie 
i świętowania Wielkanocnego Ponie-
działku. Mimo to, by zachować tradycję 
i sprawić sobie oraz innym nieco rado-
ści, polejemy choćby symbolicznie spo-
tkane tego dnia osoby.

W obecnej sytuacji Wielkanoc 
jest szczególnie dobrym czasem na 

przemyślenie tego kim jesteśmy, a kim 
chcielibyśmy być. Może to właśnie 
moment na przemianę siebie w lep-
szych ludzi? Świąteczny czas możemy 
wykorzystać do rozmyślań nad samym 
sobą - wniknięcie w głąb siebie. 

Wiem, że te święta nie będą tak 
radosne jak kiedyś, ale nie powinni-
śmy zwracać uwagi wyłączne na ne-
gatywne aspekty. Możemy ten okres 
spędzić będąc szczęśliwymi mimo 
obostrzeń. Docenić rodzinę, której 
może nam zabraknąć. 

Myślę że wszyscy chcielibyśmy 
aby sytuacja wróciła do normalności. 
By już nie martwić się o zdrowie bli-
skich, pracę czy szczególną sytuację 
w szkołach. Niech te Święta Wiel-
kanocne będą chwilą odpoczynku i 
niosą nadzieję na lepsze jutro. Do-
brze wykorzystajmy ten czas, czego 
życzę sobie oraz wszystkim Czytelni-
kom PULSU.

Wielkanoc okiem nastolatki

ALICJA NOWAKOWSKA

reklama

ogłoszenie

SPRZEDAM
DOM W 

CIECHANOWIE
BLISKO CENTRUM

TEL. 532 067 734 

ogłoszenie ogłoszenie własne wydawcy

Sprzedam atrakcyjny 

dom w Ciechanowie.

Powierzchnia - 250 m2 

tel. 604 513 071

 lub 606 251 393

W roku akademickim 2020/2021 w Pań-
stwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego 
Mościckiego w Ciechanowie ruszyła już V 
edycja Uniwersytetu Dziecięcego.

Z powodu pandemii zarówno po-
czątek roku jak i pierwsze zajęcia zo-
stały przesunięte w czasie i odbyły się 
dopiero w lutym tego roku, z zacho-
waniem wszystkich zaleceń obowiązu-
jących na naszej Uczelni - związanych 
z Covid-19. Dzieci, podzielone na 
mniejsze grupki, uczestniczyły w sym-
bolicznej i skróconej inauguracji roku 
akademickiego, w czasie której wysłu-
chały na auli „Gaudeamus igitur” oraz 
otrzymały indeksy i birety. Niestety, z 
powodu pandemii rodzice nie mogli 
uczestniczyć w inauguracji, jak było to 

przyjęte w poprzednich latach.
Ponadto nasi najmłodsi studenci 

brali już udział w zajęciach pt. „Kto dba 
o nasze zdrowie?”, które poprowadziła 
mgr Aleksandra Dąbrowska - wykła-
dowca z kierunku pielęgniarstwo oraz 
zajęciach „Matematyka na rowerze” 
prowadzonych przez mgr Marzenę 
Drzewiecką - wykładowcę z kierunku 
pedagogika.

Obecna sytuacja spowodowała nie-
stety, że w marcu nie odbyły się żadne 
zajęcia. Mamy jednak nadzieję, że już 
wkrótce uda nam się spotkać z naszymi 
„milusińskimi” na kolejnych wykła-
dach, na co czekamy z niecierpliwością.

AGNIESZKA KUSKOWSKA
KIEROWNIK UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO 

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego 

Ruszył Uniwersytet Dziecięcy 

Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego prowadzonego przez Państwową Uczelnię Zawo-
dową im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.
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ELŻBIETA GAPIŃSKA 
Poseł na Sejm RP (PO)

Kiedy w 2019 roku po raz 
trzeci zostałam wybrana posłem 
w okręgu płocko- ciechanowskim, 
nie wyobrażałam sobie, że obecna 
kadencja może być trudniejsza od 
2015-2019. 

W VIII kadencji przekonali-
śmy się, jak PiS może łamać za-
sady demokratycznego państwa 
prawa, członka Unii Europejskiej, 
którego naród jest przywiązany 
do demokracji, wolności, czemu 
wielokrotnie dawaliśmy wyraz w 
historii. Ostatnio w 1989 roku, 
gdy dzięki Solidarności i Lechowi 
Wałęsie pokonaliśmy komunizm.

Już na początku poprzedniej 
kadencji przekonaliśmy się, że PiS 
chce scentralizować Polskę, pod-
porządkować sobie wszystkie or-
gany państwa: prokuraturę, sądy, 
samorządy, niezależne media. De-
cydować o życiu każdego Polaka 
począwszy od tego, w co powinien 
wierzyć, jakie zasady wyznawać. 
Decydować o życiu kobiet, upo-
lityczniać edukację, zabierać lu-
dziom wolności i prawa im przy-
należne. 

Już wtedy zwracaliśmy uwagę 
na uwłaszczanie się nomenklatu-
ry partyjnej na majątku państwa, 
obsadzanie spółek skarbu państwa 
nominatami partyjnymi, przejęcie 
i podporządkowanie mediów pu-
blicznych.

W sejmie odbył się protest po-
słów opozycji, którzy nie zgadzali 
się na wyrzucenie mediów z sejmu 
i próbę, podjętą przez marszałka 
Kuchcińskiego, cenzurowania wy-
powiedzi posłów opozycji. Na uli-
cach polskich miast odbywało się 
wiele protestów przeciw podpo-
rządkowaniu władzy niezależnych 
sądów.

Tymczasem w obecnej kaden-
cji sejmu posłowie PiS, przy po-
mocy Trybunału Konstytucyjnego 
kierowanego przez Julię Przyłęb-
ską, postanowili zmienić ustawę 
aborcyjną wyrzucając z niej jed-
ną z trzech przesłanek pozwalają-
cych na legalną terminację ciąży 
w przypadku ciężkiej wady płodu. 
To spowodowało narastające pro-
testy kobiet na ulicach polskich 
miast. Tym razem zaangażowało 
się wiele młodych osób, które nie 
chcą tak silnej ingerencji państwa 
w ich prawa.

Posłowie Solidarnej Polski, 
którzy wchodzą w skład tak 
zwanej Zjednoczonej Prawicy 
chcą wypowiedzenia Konwen-
cji Stambulskiej, która dotyczy 
przemocy wobec kobiet i prze-
mocy domowej, a została ratyfi-
kowana przez Polskę. Dopatrują 
się w niej zapisów, których tam 
nie ma. A już od kilku lat straszą 
Polaków gender.

Państwo niestety nie spraw-
dziło się także w sytuacji pande-
mii. Decyzje, które zapadają w 
KPRM to jedynie działania reak-
tywne. O ile w sytuacji pierwszej 
fali rząd mógł być w pewnym 
sensie zaskoczony (chociaż opo-
zycja alarmowała), to drugiej i 
trzeciej należało się spodziewać 
i odpowiednio przygotować kraj. 
Tymczasem rozporządzenia wy-
dawane są w ostatniej chwili, 
tarcze antykryzysowe nie obej-
mują wielu działów gospodarki, 
firmy upadają, wiele grup spo-
łecznych na codzień odczuwa 
skutki pandemii. Rząd wydaje 
rozporządzenia do których jego 
przedstawiciele nie stosują się, 
nie przestrzegają obostrzeń, któ-
rych wymagają od Polaków. W 
dodatku na pandemii robią in-
teresy znajomi, którzy sprzedają 
maseczki, respiratory.

W ostatnim czasie jesteśmy 
bombardowani informacjami do-
tyczącymi powstawania tak zwanej 
„nowej elity”, która uwłaszcza się 
na majątku państwowym, lub lu-
dzi, którzy dysponują ogromnymi 
dobrami, zdobytymi w krótkim 
czasie, a pochodzenia majątku nie 
potrafią udokumentować opinii 
publicznej.

PiS odbiera krok po kroku, 
systematycznie, prawa obywate-
lom. Nawet nie próbują udawać, 
że ich przestrzegają. Zamiast po-
wołać na stanowisko Rzecznika 
Praw Obywatelskich osobę, która 
ma rekomendacje organizacji po-
zarządowych Zuzannę Rudziń-
ską-Bluszcz i nie jest politykiem, 
próbują drugi raz wcisnąć swojego 
kolegę partyjnego. Tym razem po-
sła Wróblewskiego, który podpisał 
się pod wnioskiem do TK w spra-
wie zmian w ustawie antyaborcyj-
nej.

Ogromnym nieszczęściem ja-
kie przyniosły ze sobą rządy tak 
zwanej prawicy jest podzielenie 
społeczeństwa. W wielu polskich 
rodzinach ludzie nie potrafią ra-
zem usiąść do stołu, żeby nie było 
kłótni. Taki podział będzie trwał 
latami, nawet po przegranej PiS w 
kolejnych wyborach.

Największe problemy i kon-
flikty ma władza sama z sobą. 
Tarcia w obozie pomiędzy PiS, 
Porozumieniem i Solidarną Polską 
powodują, że więcej czasu poświę-
cają na walkę o stołki i wewnętrzne 
konflikty niż rządzenie krajem. A 
to nie wróży nic dobrego w dobie 
pandemii. Miejmy tylko nadzieję, 
że to już zmierzch tej niedobrej 
dla Polski władzy.

ARKADIUSZ IWANIAK
Poseł na Sejm RP (LEWICA)

Pod koniec marca ub.r. w imie-
niu Lewicy złożyłem projekt ustawy. 
Zgodnie z założeniami projektu każ-
dy przedsiębiorca, którego przycho-
dy spadłyby o 20-30 proc. mógłby 
się ubiegać o zwrot kosztów stałych. 
Nawet 50 tys. złotych miesięcznie. 
Tak właśnie rozpoczął się ten dra-
matyczny 2020 rok. Zostaliśmy za-
atakowani przez wirus SARS-Cov-2. 
Ogłoszono na całym świecie stan 
pandemii. Oczywistym wówczas 
stało się, że wszyscy, wspólnie bez 
względu na barwy polityczne musi-
my rozpocząć współpracę w walce z 
Covidem.

Poza naturalną pracą nad ko-
lejnymi tarczami antykryzysowymi 
pracowałem, co wówczas wydawało 
się oczywiste, nad projektami ustaw 
wychodzącymi naprzeciw oczeki-
waniom przedsiębiorców. Projekt, 
o którym wspomniałem na wstępie 
zakładał wsparcie właśnie dla tych 
wszystkich małych i średnich przed-
siębiorców, którzy zostali zmuszeni 
do zamrożenia, zatrzymania swo-
jej działalności. Było dla mnie, dla 
nas jako Lewicy oczywiste, że firmy 
wciąż generują koszty mimo, że ich 
działalność została brutalnie przez 
pandemię zatrzymana. I ta ustawa, 
ten projekt miał wspierać małe i 
średnie firmy w tym zakresie.

Kolejny projekt ustawy, który 
złożyłem do Pani Marszałek dotyczył 
wysokości zasiłku pogrzebowego. 
Niestety w czasie pandemii śmiertel-
ność wzrosła w sposób dramatyczny. 
Nasza propozycja zwiększenia zasił-
ku pogrzebowego do wysokości 7 
tysięcy złotych miała być wsparciem 
w tym trudnym czasie.

Złożyłem również projekt ustawy 
zakładający, iż wszystkie osoby prze-
bywające na zwolnieniu lekarskim w 
wyniku pandemii otrzymają 100% 
wynagrodzenia, a nie jak dotychczas 
tylko 80%. Okazało się bowiem, iż 
wielu z nas nie idzie na zwolnienie 
lekarskie bo strata tych 20% wyna-
grodzenia jest znacząca. Dodatkowo 
często okazywało się, że w ramach 
jednego gospodarstwa domowego 
kilku dorosłych domowników skie-
rowanych było na kwarantannę. To 
uszczuplenie wynagrodzenia było 
wprost nie do zaakceptowania.

Nie sposób wymienić tej po-
zostałej działalności, tego wsparcia 

jakie skierowałem bezpośrednio do 
ludzi. Pomimo niewielkich możli-
wości. Aby to rozpisać musiałbym 
zając kilka stron gazety. I w sumie 
przecież nie o to chodzi. W tym 
wszystkim najważniejsze jest to, że 
mogłem pomóc.

Wchodząc w 2021 rok rozpoczą-
łem pracę nad kilkoma projektami 
ustaw. Projektami, które są moją 
reakcją na problemy zgłaszane pod-
czas dyżurów poselskich. Obecnie 
analizuję pod kątem zgodności z 
prawem projekt, gdzie płaca zasad-
nicza równa się płacy minimalnej. 
Obecnie płaca minimalna wynosi 
2.800 złotych. W Poczcie Polskiej 
na przykład aby wyrównać płacę za-
sadniczą, która wynosi 2.600 zł, do 
poziomu 2.800 zł dodaje się premię. 
Tym samym premia z dodatku mo-
tywacyjnego, dodatku za dobrą pra-
cę, stała się dodatkiem wyrównaw-
czym. Nie akceptuję takiej patologii 
w państwowej firmie. Ten projekt 
ma za zadanie walkę z tą żenującą 
niegodziwością.

Mam już w głowie kolejne po-
mysły na ustawy prospołeczne. I 
tak właśnie chcę, poza oczywistymi 
obowiązkami, ten 2021 rok przepra-
cować.

dr JAN MARIA JACKOWSKI
Senator RP (PiS)

Choć od marca mamy w Polsce 
różnego rodzaju ograniczenia zwią-
zane z pandemią koronawirusa - co 
znacząco utrudnia życie publiczne i 
społeczne – to nadal aktywnie, zgod-
nie z przepisami i zaleceniami sani-
tarnymi, pracuję na forum Senatu RP 
oraz w okręgu wyborczym.

Biorę czynny udział w obronie 
programu wyborczego Prawa i Spra-
wiedliwości z wyborów w 2015 i w 
2019 roku oraz programu rolnego 
PiS przyczyniając się między innymi 
do zablokowania w parlamencie prac 
nad ustawą „5 dla zwierząt”, która za-
wierała zapisy szkodliwe dla polskie-
go rolnictwa i polskiej gospodarki.

W tej kadencji – jako wiceprze-
wodniczący Komisji Kultury i Środ-
ków Przekazu oraz członek Komisji 
Ustawodawczej - szczególnie inten-
sywnie pracuję na polu przywracania 
pamięci historycznej oraz promocji 
polskiej kultury, a także konstruk-
tywnie uczestniczę w pracach nad 
uchwałami i ustawami, którymi zaj-
muje się Senat RP. Zabierałem 193 
razy na forum Senatu RP głos w spra-

wach związanych z procedowanymi 
ustawami i uchwałami. Składałem 
liczne uwagi i wnioski o charakte-
rze legislacyjnym oraz złożyłem 44 
oświadczenia (interpelacje) doty-
czące problemów ogólnokrajowych 
oraz subregionu ciechanowskiego. 
Byłem wnioskodawcą i sprawoz-
dawcą uchwał Senatu RP w sprawie 
uczczenia pamięci ofiar katastrofy 
smoleńskiej w dziesięciolecie tej tra-
gedii oraz uchwały na zakończenie 
Roku Świętego Jana Pawła II. Bra-
łem udział w posiedzeniach zespołów 
parlamentarnych oraz grup bilateral-
nych, których jestem członkiem.

Uczestniczyłem w ważnych wyda-
rzeniach o charakterze państwowym, 
społecznym, kulturalnym oraz dy-
plomatycznym. Udzieliłem również 
licznych wypowiedzi i wywiadów w 
mediach lokalnych i ogólnopolskich 
dotyczących wykonywania mandatu 
senatorskiego.

W bieżącym roku chcę się w spo-
sób szczególny skupić na wdrażaniu 
pozytywnych inicjatyw związanych 
z Nowym Ładem i nowymi prospo-
łecznymi inicjatywami rządu mają-
cymi na celu poprawę sytuacji ma-
terialnej Polaków. Podejmuję i będę 
kontynuował inicjatywy, których 
celem jest osłona przedsiębiorców 
i osób, którym ograniczono możli-
wość prowadzenia działalności go-
spodarczej i zarobkowania poprzez 
ograniczenia związane z pandemią. 
Uczestniczę w pracach nad senacką 
inicjatywą ustawodawczą o odszko-
dowaniach dla przedsiębiorców oraz 
biorę udział w pracach nad senacką 
inicjatywą przyznającą strażakom 
ochotnikom z udokumentowanym 
25-letnim stażem dodatków do eme-
rytury. Priorytetem dla mnie były i są 
spotkania z mieszkańcami oraz samo-
rządowcami. Kontakty te są bardzo 
ważne, inspirują moją działalność i 
pozwalają na skuteczne zabieganie 
o sprawy regionu. Dla mieszkańców 
naszego subregionu. W tym celu, 
między innymi, uruchomiłem kanał 
na YouTube, poprzez który odbywam 
dyżury senatorskie on-line i kontak-
tuję się z mieszkańcami Północnego 
Mazowsza.

JAROSŁAW KALINOWSKI
Poseł do Parlamentu 
Europejskiego (PSL)

Miniony rok dla każdego z nas 
był czasem przystosowywania się 
do nowo zastanej, pandemicznej 
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rzeczywistości. Wielu z nas musia-
ło nauczyć się pracować w innych 
warunkach niż do tej pory. Parla-
ment Europejski jako miejsce, w 
którym codziennie spotykają się 
tysiące ludzi z kilkudziesięciu eu-
ropejskich państw, i przyjmujący 
delegacje z całego świata, chcąc 
nie chcąc musiał ograniczyć swoją 
typową działalność.

Wirus bardzo szybko pojawił 
się w Brukseli, wywołując tam 
ogromne poruszenie. Od marca 
właściwie pracujemy zdalnie, w 
spotkaniach komisji parlamentar-
nych i sesjach plenarnych uczest-
niczę z mojego „domowego biu-
ra”. Także głosowania odbywają 
się poprzez specjalną aplikację. To 
samo dotyczy spotkań z wyborca-
mi – rozmawiamy i słuchamy, ale 
przeważnie podczas konferencji 
zdalnych. Przeniesienie właściwie 
całej codziennej pracy do telefo-
nu, tabletu i komputera, a razem z 
nimi do nowych aplikacji, poprzez 
które organizowane są chociażby 
telekonferencje, dla mnie, przed-
stawiciela raczej analogowego po-
kolenia, jest na pewno rozwijają-
cym doświadczeniem.

Forma inna, ale tematyka mo-
jej pracy pozostaje bez zmian i 
koncentruje się przede wszystkim 
wokół rolnictwa. W ubiegłym 
roku dopracowywaliśmy przepisy 
reformujące unijną politykę rol-
ną. Jak wiadomo – w Unii Eu-
ropejskiej co 7 lat zmieniają się 
tzw. wieloletnie ramy finansowe 
– określa się i przyjmuje budżet, 
opracowuje cele, na które wydat-
kowane będą unijne fundusze. W 
wieloletnich ramach finansowych 
określa się także, na jakie cele i ile 
środków będzie przeznaczonych 
na funkcjonowanie i rozwój euro-
pejskiego rolnictwa.

Jako posłowie do Parlamen-
tu Europejskiego pracujemy nad 
projektami rozporządzeń, które 
trafiają do nas z Komisji Europej-
skiej. Takich rozporządzeń refor-
mujących unijną politykę rolną 
przyjęliśmy w sumie trzy. Jeden 
z nich jest szczególnie dla mnie 
istotny, a zawiera przepis obli-
gujący państwa członkowskie do 
opracowania i wdrożenia definicji 
„rolnika aktywnego zawodowo”. 
W myśl nowych przepisów tyl-
ko rolnik, który rzeczywiście jest 
producentem, będzie uprawniony 
do korzystania z unijnych fundu-
szy rolnych. Celem tej zmiany, o 
którą z determinacją zabiegałem, 
jest ukrócenie nieprawidłowości - 
według szacunków ekspertów już 
80% polskich beneficjentów do-
płat bezpośrednich nie zajmuje się 
rolnictwem – to właściciele ziemi, 
którą zazwyczaj użytkuje kto inny. 
Taki stan rzeczy sprawia, że rolni-
cy, którzy bezumownie użytkują 
dzierżawioną ziemię nie mogą w 
pełni korzystać z unijnych i kra-
jowych programów wspierających 
rolnictwo. Doprowadzenie do 
wprowadzenia rozwiązań, które 
sprawdziłyby się na gruncie pol-
skim i wspomogły prawdziwych 
rolników, bez szkody dla właścicie-
li ziemi, np. wprowadzenie renty 
dzierżawnej wypłacanej właścicie-
lom ziemi w miejsce dopłat i przy-

jęcie kryteriów, które pozwoliły-
by udokumentować prowadzenie 
działalności rolniczej na gruncie 
polskim to najważniejsze kwestie, 
do których zamierzam przekony-
wać polskie władze w najbliższych 
tygodniach.

MARCIN KIERWIŃSKI
Poseł na Sejm RP (PO)

Ubiegły rok był bardzo trudny, 
głównie ze względu na pandemię. 
Kwestie związane z koronawiru-
sem w dużej mierze zdominowały 
życie polityczne. W ubiegłym roku 
moja aktywność jako parlamen-
tarzysty również bardzo mocno 
związana była z tymi zagadnienia-
mi.

Wielokrotnie interweniowa-
łem m.in. u Ministra Zdrowia 
oraz Wojewody Mazowieckiego w 
celu uzyskania informacji o stanie 
mazowieckich szpitali. Apelowa-
łem wielokrotnie o to, aby pacjen-
ci, również ci którzy wymagają 
hospitalizacji z powodów innych 
niż COVID-19, mieli zapewniony 
stały dostęp do służby zdrowia. W 
imieniu mieszkańców Ciechano-
wa zwróciłem się do Wojewody 
Mazowieckiego w sprawie kontro-
wersyjnej decyzji dot. tworzenia w 
Specjalistycznym Szpitalu Woje-
wódzkim w Ciechanowie oddzia-
łu covidowego kosztem oddziału 
internistycznego. Apelowałem, 
aby pacjenci z powiatu ciechanow-
skiego – mimo trwającej pande-
mii – mogli leczyć się na oddzia-
łach internistycznych w możliwie 
najlepszych warunkach. Podobną 
interwencję podjąłem w sprawie 
Powiatowego Szpitala im. dr. Woj-
ciecha Oczko w Przasnyszu, który 
miał zostać w całości przekształco-
ny w szpital covidowy. 

Jesienią wystąpiłem do Mi-
nistra Zdrowia oraz Wojewody 
Mazowieckiego z pytaniami doty-
czącymi konieczności zastąpienia 
funkcjonujących na Mazowszu 
namiotów triażowych kontenera-
mi medycznymi. Zaapelowałem 
również o to, by osoby oczekują-
ce na przyjęcie do szpitala mogły 
przebywać w godnych i bezpiecz-
nych warunkach. Oprócz tego 
przygotowałem szereg interpelacji, 
zapytań poselskich i interwencji 
na temat zakupu respiratorów oraz 
maseczek, szczepień przeciw CO-
VID-19, a także funkcjonowania 
szpitali tymczasowych w całej Pol-
sce. 

Pierwsze tygodnie 2021 r. 
pokazały, że ten rok nie będzie 
dużo lepszy od poprzedniego. 

Właśnie zmagamy się z trzecią 
falą pandemii. Wciąż nie przy-
gotowano jasnej strategii walki z 
koronawirusem. Działania rządu 
są chaotyczne i pozbawione logi-
ki. Bardzo mocno odbija się to na 
przedsiębiorcach, którzy w tym 
momencie nie są w stanie zapla-
nować żadnych działań ze wzglę-
du na pozbawione konsekwencji 
ruchy wykonywane przez obóz 
władzy. To co jest dziś szalenie 
ważne – oprócz oczywiście wspar-
cia służby zdrowia – to wsparcie 
przedsiębiorców oraz łagodzenie 
skutków kryzysu gospodarczego, z 
którym niestety będziemy musieli 
się zmierzyć. 

Warto również dodać, że w 
tym roku obchodzimy 20-lecie 
powstania Platformy Obywatel-
skiej. Trudno jednak świętować w 
obecnych warunkach, gdy wciąż 
zmagamy się z pandemią, a Polki 
i Polacy coraz bardziej obawiają 
się o swoje firmy, miejsca pracy 
oraz swoją przeszłość. Dlatego 
postanowiliśmy, że będziemy ce-
lebrować ten jubileusz w nieco 
inny sposób – przygotowując dla 
obywatelek i obywatelowi nowe 
propozycje i rozwiązania, które 
rzeczywiście stanowią odpowiedź 
na ich problemy.

MACIEJ WĄSIK
Poseł na Sejm RP (PiS)

Mam o tyle specyficzną sytu-
ację, że łączę obowiązki parlamen-
tarzysty z pracą na stanowisku Wi-
ceministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji oraz Sekretarza 
Kolegium do Spraw Służb Spe-
cjalnych.

W obecnej sytuacji, związanej 
z pandemią koronawirusa, bardzo 
dużo czasu zajmują mi obowiąz-
ki rządowe. Są to niezmiernie 
istotne sprawy związane m.in. z 
funkcjonowaniem szpitali tym-
czasowych, współpracą z wojewo-
dami i samorządowcami. Do tego 
nadzoruję też m.in. Państwową 
Straż Pożarną, Służbę Ochrony 
Państwa i Obronę Cywilną Kraju.

Przez ogrom obowiązków 
związanych z walką z pandemią, 
ale także obostrzeniami z niej wy-
nikającymi, mam niestety mniej 
czasu - niż  bym tego chciał – na 
bezpośredni kontakt z wyborcami 
i samorządowcami. 

Z tymi pierwszymi bieżący 
kontakt utrzymuję poprzez moje 
Biuro Poselskie w Ciechanowie, 
które działa bardzo sprawnie. Lu-
dzie przychodzą z przeróżnymi 
problemami. Od kwestii skarg na 

działalność urzędów i instytucji, 
po problemy rodzinne czy osobi-
ste. Niepokojąca jest dosyć duża 
ilość skarg na działalność sądów 
czy komorników. Tu wyraźnie wi-
dać potrzebę zmian sukcesywnie 
wprowadzanych przez rząd Prawa 
i Sprawiedliwości. Nie może być 
tak, że obywatel ma wrażenie, iż 
państwo nie działa jak należy. W 
tych wszystkich sprawach staramy 
się pomagać czy interweniować.

Bardzo lubię kontakt z samo-
rządowcami. Zapewne wynika 
to z tego, że sam wywodzę się z 
tego środowiska. Byłem radnym 
m.st. Warszawy oraz Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego. 
Pochodzę z gminy Sońsk. Dlatego 
doskonale rozumiem uwarunko-
wania funkcjonowania lokalnych 
społeczności. Mam bardzo dobre 
relacje z samorządowcami, bo 
mówimy tym samym językiem i 
lubimy zajmować się konkretny-
mi sprawami, a nie wielką polity-
ką czy ideologią. Takie kwestie jak 
budowa dróg, wodociągów czy ka-
nalizacji nie mają barw politycz-
nych. Nie jest tak, jak zarzucają 
nam niektóre media, że współpra-
cujemy wyłącznie z samorządow-
cami związanymi z PiS. Jestem 
tego najlepszym przykładem. 
Doskonale układa mi się współ-
praca z wieloma wójtami z innych 
ugrupowań. Dzięki temu uda-
je się nam wspólnie pozyskiwać 
chociażby środki na doposażenie 
Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W ostatnim czasie jednostki OSP 
z naszego terenu były wspierane 
w zakresie budowy i remontów 
remiz oraz zakupu samochodów i 
sprzętu. Przy współpracy z samo-
rządami doprowadziliśmy też do 
odtworzenia Posterunków Policji 
w gminach Sońsk, Regimin i Oj-
rzeń.

W tym roku, oprócz konty-
nuowania działań w dotychczaso-
wych obszarach, w sposób szcze-
gólny chcę się zająć problemami 
przedsiębiorców. Część z nich z 
powodu pandemii znalazła się w 
trudnej sytuacji. Jestem otwarty 
na ich sugestie i wnioski. Liczę w 
tym względzie na współpracę z sa-
morządami gospodarczymi funk-
cjonującymi na naszym terenie.

PIOTR ZGORZELSKI
Poseł na Sejm RP (PSL)

Poprzedni rok zmodyfikował 
wiele planów. Wiadomo, pande-
mia COVID-19.

Niemniej 2020 rok był dla 
mnie okresem niezwykle owoc-

nym. Z mojej inicjatywy powstał 
okrągły stół naprawy wymiaru 
sprawiedliwości, gdzie do wspól-
nych konsultacji zaproszeni zo-
stali przedstawiciele wszystkich 
środowisk politycznych, nauko-
wych oraz przedstawiciele branży. 
Ponadto wychodziłem z licznymi 
inicjatywami ustawodawczymi 
oraz interpelacjami, w których 
zawarte były pomysły poprawy 
funkcjonowania państwa oraz 
życia obywateli, m.in. wsparcie 
suszowe dla rolników, emerytu-
ra bez podatku. Interweniowa-
łem także w sprawach lokalnych 
mieszkańców z mojego okręgu 
wyborczego, chociażby w kwestii 
regulacji Wisły.

2021 rok rozpoczął się pod ha-
słem nowej unijnej perspektywy 
finansowej 2021-2027 oraz Eu-
ropejskiego Funduszu Odbudo-
wy gospodarek krajowych państw 
UE. Są to setki miliardów euro, 
które już od tego roku powinny 
być wykorzystywane przez Polskę 
do odbudowy gospodarki oraz 
potęgowania jej możliwości roz-
wojowych. Niestety, Zjednoczona 
Prawica postrzega te środki jako 
narzędzie sprawowania władzy. 
Jej głównym celem jest wyelimi-
nowanie samorządów wojewódz-
kich z możliwości kolportowania 
dofinansowań, scedowując całość 
kompetencji w tym zakresie na 
siebie. W efekcie to rząd ma de-
cydować komu dać oraz jak dużo? 
A decyzja ta, wszystko na to 
wskazuje, będzie uzależniona (jak 
to było w przypadku Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych) 
od sympatii politycznych oraz 
przynależności partyjnej. Jestem 
jednym z liderów frontu, który 
żąda demokratyzacji w mechani-
zmie podziału funduszy.

Nie wiem, czy wszyscy Pań-
stwo wiecie, ale przez znaczą część 
mojego życia byłem samorządow-
cem. Stąd też wiem doskonale, 
jak ważne są wspólnoty lokalne i 
ich sprawczość w procesie samo-
zarządzania. Byłem i jestem go-
rącym orędownikiem decentrali-
zacji władzy. Sądzę, że to właśnie 
mieszkańcy powinni mieć jak naj-
szersze możliwości w decydowa-
niu o swoich wioskach, miastach, 
gminach, czy powiatach oraz o 
wszystkim, co ich bezpośrednio 
dotyczy. Dlatego uważam, że po-
winno się poszerzyć zakres kom-
petencyjny jednostek samorządo-
wych najniższych szczebli, czyli 
sołectw, rad osiedli oraz gmin. W 
tym celu byłem inicjatorem po-
wstania grupy eksperckiej, która 
zainaugurowała swoją działal-
ność 10 marca tego roku. Grupie 
przewodniczy współautor obecnie 
funkcjonującej ustawy samorzą-
dowej - prof. Jerzy Stępień. W jej 
skład wchodzą wybitni eksperci, 
samorządowcy, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych oraz 
politycy różnych ugrupowań. 
Chcemy wypracować rozwiąza-
nia, które nie tylko usprawnią 
funkcjonowanie samorządu, ale 
dadzą mieszkańcom większą wła-
dzę i sprawczość na poziomie de-
cydowania o własnych społeczno-
ściach lokalnych.
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Bruno hr. Kiciński ma ulicę w Ciechano-
wie, więc nazwisko jest trochę u nas zna-
ne, ale cała postać raczej nie. Ktoś nieraz 
słyszał, że jest Kicin na ziemi ojrzeńskiej 
i w ten sposób Kicińskiego słusznie koja-
rzy się z piękną gminą Ojrzeń. I nic więcej 
się nie kojarzy.

Cóż, za Sanacji i w Polsce Lu-
dowej Bruno hr. Kiciński został 
przeoczony z powodu natłoku 
wieszczów, pół-wieszczów i ćwierć-
-wieszczów, oczywiście romantyków 
i komunistów. Przykład – ile to trwa 
nieustająco łkań na temat Zygmunta 
hr. Krasińskiego, który tak naprawdę 
więcej dla kultury polskiej nie zrobił 
niż hrabia Kiciński, ale miał farta, bo 
przed wojną i po wojnie poloniści 
obsesyjnie hołubili Romantyzm, aja-
jaj… Dlatego tak wywyższa się hra-
biego opinogórskiego i nie pamięta 
o hrabi ojrzeńskim, chociaż był pra-
cowity i społecznie pożyteczny, nie 
tak jak ten opinogórski.

Ale coś się zmienia. Właśnie te-
raz na początku 2021 roku na ziemi 
ojrzeńskiej odnotowano dwustolecie 
założenia przez Brunona Kicińskie-
go słynnego Kuriera Warszawskiego. 
Co w epoce zbiegło się z powoła-
niem przez niego pierwszego w dzie-

jach Polski nowoczesnego koncernu 
prasowego, scalającego w jeden or-
ganizm wymiary – redakcyjny, edy-
cyjny, drukarski i kolportażowy. W 
ten sposób zainicjował on formułę 
dzięki której gazety, metaforycznie 
rzecz ujmując, mogły trafiać pod 
strzechy…

Tylko dlatego, że jest pandemia, 
nie zgromadzono się jeszcze w tym 
roku u stóp nagrobnego obelisku 
przy kościele parafialnym w Kra-
szewie, pod którym na wieczność 
spoczywa redaktor, dziennikarz, 
wydawca, poeta i tłumacz literacki, 
wielki współtwórca polskiej prasy 
politycznej i literackiej – Bruno hr. 
Kiciński.

Wśród dokonań hrabiego na 
rzecz kultury z najwyższej półki, jest 
też otwieranie świadomości polskiej 
na humanistyczną kulturę antycznej 
Hellady. – Starożytni Grecy dziewię-
ciu Liryków liczyli, mianowicie Sa-
fonę, Stezychora, Ibika, Bakchilide-
sa, Symonidesa, Alceusza, Alkmona, 
Anakreona i Pindara. Między niemi 
chlubne miejsce trzyma Anakre-
on – pisze on w woluminie „Poezye 
Brunona Hrabi Kicińskiego, Częścią 
Przekładane, Częścią Oryginalne”, 

Warszawa w Drukarni przy ulicy Ry-
marskiej N. 743, 1841, Tom V.

Czy nie ma racji starożytny 
Anakreon w poetyckim przekładzie 
hrabiego ojrzeńskiego, gdy w liryku 
„Trzeba żyć wesoło” mówi:
Ani o skarby Gidesa się troszczę,
Ani tyranom zazdroszczę,
Całą mam pracę lać na włosy wonie,
I wieńczyć różami skronie.
Z dniem tylko żyję i żyć nie przestanę,
Bo komuż jutro jest znane?
Gdy dziś pogodne, dzisiaj używajmy,
Pijmy i na lutni grajmy,
Spieszmy się z życiem, bo choroba goni,
I wszelkich uciech zabroni.

By nie kończyć w ponurym nastro-
ju, krótko o piciu wg Anakreona w Ki-
cińskiego wizji lirycznej „Trzeba Pić”:
Xiężyc pociąga słoneczne,
Słońce morskie soki,
Morze pije wody rzeczne,
Z rzek piją obłoki,
Roślina z ziemi się poi,
Ziemia pije z nieba,
Wszystko pije bracia moi,
Więc i nam pić trzeba.

(cytaty za: skany w pl.wikisourse.
org).

GRZEGORZ KRAJEWSKI

Niby znany ale nie znany

Kiciński, który odkrył nam 
Dziewięciu Liryków greckich

Hanna Długoszewska-Nadra-
towska, po 29 latach pracy na 
stanowisku dyrektora Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej w Cie-
chanowie, przeszła na eme-
ryturę. Zarząd Województwa 
Mazowieckiego powierzył peł-
nienie obowiązków dyrektora 
dotychczasowemu zastępcy 
Robertowi Kołakowskiemu.

Warto przypomnieć, że 
Robert Kołakowski z wy-
kształcenia jest historykiem. 
W latach 80-tych przez kil-
ka lat był zatrudniony w 
Muzeum Romantyzmu w 
Opinogórze. Będąc posłem 
przez cztery kadencje pra-
cował w sejmowej Komisji 
Kultury i Środków Przeka-
zu, gdzie m.in. zajmował się 
muzealnictwem i ochroną zabytków.

Jak nam powiedziała Hanna Dłu-
goszewska-Nadratowska, emerytura 
to kolejny etap w życiu każdego z nas. 
- Kończy się pewien etap i rozpoczyna 
nowy. Ogromna zmiana? Czas poka-
że... Niewątpliwie jest to czas podsu-
mowań. 37 lat pracy w Muzeum, z 
czego 29 na stanowisku dyrektora, to 
większa część mojego życia. Muzeum 
było moim drugim domem a współ-
pracownicy drugą rodziną. To z nimi 
dzieliłam radości i smutki, nie tylko 
te zawodowe. Miałam szczęście, że na 
mojej drodze zawodowej spotykałam 
ludzi nietuzinkowych, twórczych i 

mądrych. Zawsze ceniłam też sobie 
współpracę z Towarzystwami i Sto-
warzyszeniami. Wspólnie zrealizowa-
liśmy wiele ciekawych przedsięwzięć. 
Jeżeli udało się choć w części sprawić, 
że Muzeum jest miejscem przyjaznym 
dla wszystkich, a atmosfera w nim 
panująca nie dzieli a łączy, to jest to 
zasługa właśnie tych relacji i wzajem-
nego szacunku. Emerytowani pra-
cownicy instytucji kultury mają ten 
przywilej, że w dalszym ciągu mogą 
uczestniczyć w życiu instytucji. Już 
nie jako twórcy a odbiorcy – mówi 
Hanna Długoszewska-Nadratowska.

TM

Obelisk na grobie Hrabiów Kicińskich przy kościele parafialnym w Kraszewie w gminie Ojrzeń.
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Na emeryturę odeszła Hanna Długoszewska-
-Nadratowska – wieloletni dyrektor Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej. Był Pan jej zastępcą, a 
teraz pełni Pan obowiązki dyrektora. Jak się ukła-
dała wasza współpraca?

Współpraca z Panią Dyrektor układała 
się bardzo dobrze. Panią Hannę poznałem 
w latach 80-tych, kiedy pracowałem w Mu-
zeum Romantyzmu w Opinogórze, a ona w 
ówczesnym Muzeum Okręgowym w Cie-
chanowie, którego dyrektorem był wówczas 
Edward Lewandowski. Oboje należymy do 
tego samego pokolenia muzealników i tak 
się złożyło, że w arkana zawodu wprowadzał 
nas wybitny muzealnik - Janusz Królik, ów-
czesny dyrektor Muzeum Romantyzmu w 
Opinogórze. Myślę, że oboje wiele mu za-
wdzięczamy. 

Pani Dyrektor Hanna Długoszewska-
-Nadratowska pracowała w ciechanowskim 
Muzeum przez ogromną większość swojego 
życia zawodowego, z czego 29 lat pełni-
ła funkcję dyrektora. Emerytura to nowy 
rozdział w jej życiu. Przejście na emeryturę 
to nie tylko moment zakończenia pracy 
zawodowej, ale również czas pełen nowych 
możliwości. Życzę Pani Dyrektor by cieszy-
ła się każdą wolną chwilą i znalazła czas na 
realizację swoich pasji i marzeń.

Jak Muzeum radzi sobie w czasie pandemii? 
Czas pandemii wiąże się z ogromny-

mi ograniczeniami w działalności insty-
tucji kultury. Muzea udostępniają swoje 
zbiory zwiedzającym online, proponują 

wirtualne spacery, mają także 
specjalną ofertę edukacyjną dla 
dzieci. Podobnie i my w związ-
ku z czasowym zamknięciem 
muzeów, staramy się przedsta-
wić bogatą ofertę, umożliwia-
jącą kontakt ze sztuką poprzez 
kanały internetowe. Zachę-
camy do korzystania z tych 
możliwości... Oczywiście, w 
okresach pomiędzy kolejnymi 
lockdownami Muzeum jest dostępne dla 
osób odwiedzających nasze placówki, ale 
zwiedzanie odbywa się w uzgodnionym z 
Sanepidem reżimie sanitarnym.

Jakie są wasze plany na ten rok?
Na bieżący rok zaplanowaliśmy wiele 

nowych przedsięwzięć. Chcemy realizować 
prace badawcze związane z historią naszego 
regionu. Zamierzamy również otworzyć w 
naszych placówkach kilka nowych wystaw 
czasowych. W budynku ekspozycyjnym 
przy ulicy Warszawskiej będzie można m.in. 
obejrzeć wystawę poświęconą 11 Pułkowi 
Ułanów Legionowych im. E. R. Śmigłego, 
w bieżącym roku przypada bowiem 100. 
rocznica przybycia pułku do Ciechano-
wa. Ciekawym wydarzeniem będzie także 
wystawa „Medale ze zbiorów Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej”, czy zaplanowane w 
Gołotczyźnie wystawy związane ze świętami 
Wielkiej Nocy i Bożego Narodzenia. Planu-
jemy też pewną niespodziankę, ale o niej na 
razie nie mogę mówić.

Podobnie jak w poprzed-
nich latach, zaplanowane są 
również wykłady, prelekcje, 
odczyty, spotkania, promo-
cje książek, koncerty, imprezy 
plenerowe. Mamy nadzieję, że 
pandemia nie przeszkodzi w ich 
realizacji.

A jeśli chodzi o plany inwestycyjne?
Będziemy realizować szereg 

inwestycji. Najważniejsze z nich to konty-
nuacja rozpoczętego w ubiegłym roku za-
dania pn. „Konserwacja murów w obrębie 
przedbramia Zamku Książąt Mazowieckich 
w Ciechanowie wraz z uporządkowaniem 
dziedzińca i otoczenia” oraz  realizacja projek-
tu „Cztery pory roku – Park Sensoryczny w 
Gołotczyźnie” w ramach Budżetu Obywatel-
skiego Mazowsza. 

Planujemy też rozpoczęcie w Gołot-
czyźnie budowy centralnego magazynu 
zbiorów Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
wraz z przestrzenią zwiększającą dostęp 
kultury. W budynku o powierzchni ponad 
2 tys. m2, oprócz magazynów, znajdą się 
również pracownie konserwatorskie i sale 
konferencyjne. To dla nas priorytetowa in-
westycja.

Dziękujemy za rozmowę.
Ja również dziękuję, a korzystając z 

okazji życzę Redakcji i Czytelnikom PUL-
SU zdrowych i spokojnych Świąt Wielka-
nocnych.

Rozmowa z Robertem Kołakowskim – po. dyrektora Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej w Ciechanowie

Będziemy realizować szereg inwestycji
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Każdy miał szansę, by na jeden dzień zastą-
pić Marka Kiwita – Wójta Gminy Ciechanów. 
Wystarczyło wziąć udział w licytacji, z której 
dochód zasilił zbiórkę pieniędzy na terapię 
genową Laury Paczuła – chorej na SMA.

Na pomysł zorganizowania licytacji 
wpadł Sebastian Andrzejczak – asystent 
społeczny posła Arkadiusza Iwaniaka. 
– Gdy Sebastian zadzwonił do mnie to 
wraziłem wątpliwość, czy ktoś zapła-
ci chociaż 20 zł. Jednak oczywiście ze 
względu na cel chętnie się zgodziłem. I 
byłem mile zaskoczony gdy okazało się, 
że dzień na moim stanowisku Krzysztof 

Pątkowski wylicytował za aż 1.750 zł.  
Lubię pomagać ludziom, a szczególnie 
jestem wyczulony jeśli chodzi o chore 
dzieci. Dlatego też postanowiłem, że 
skoro przez jeden dzień będzie mnie 
zastępować Pan Krzysztof, to moją 
dniówkę za ten czas przeleję na leczenie 
Laury – powiedział nam wójt Marek 
Kiwit.

Warto przypomnieć, że leczenie 
Laury można także wesprzeć dokonu-
jąc wpłaty poprzez Fundację „Siepoma-
ga”: www.siepomaga.pl/laura-sma

TM

Gmina Grudusk otrzymała od Samorządu 
Województwa Mazowieckiego pomoc w 
kwocie 1.190.310 zł z przeznaczeniem na 
budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłą-
czami na odcinku od miejscowości Humięci-
no Klary do Gruduska oraz rozbudowę sieci 
wodociągowej w miejscowości Grudusk.

Środki zostały przyznane w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014–2020. Celem inwe-
stycji jest podniesienie standardu życia 
mieszkańców, zwiększenie atrakcyjności 
inwestycyjnej i osadniczej oraz ochrona 
i poprawa jakości środowiska Gminy 
Grudusk poprzez rozbudowę sieci wo-
dociągowej oraz budowę kanalizacji sa-
nitarnej.

Planowane jest wybudowanie 0,351 
km sieci wodociągowej i 5,6 km sieci 
kanalizacji sanitarnej. Zakładane jest 
wykonanie pięciu przyłączy kanaliza-
cyjnych. Planowana wartość zwiększo-
nej objętości oczyszczonych ścieków to 
5.475 m3/rok. Liczba planowanych od-
biorców operacji to 106 osób.

Całkowita wartość zadania – 
2.290.550,66 zł, w tym koszty kwalifi-

kowane - 1.870.392,57 zł. Dofinanso-
wanie wyniesie 1.190.130 zł.

– Bardzo mnie ucieszyła informacja 
o przyznaniu środków dla naszej gminy. 
Będziemy teraz przygotowywać doku-
mentację przetargową. Realizacja inwe-
stycji powinna rozpocząć się w drugiej 
połowie roku – zapowiada wójt Marek 
Piotrowicz.

TM

Gmina Ciechanów

Wójt Kiwit sprzedał swoje stanowisko

Gmina Grudusk

Kasa dla Gruduska
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Wójt Gminy Ciechanów Marek Kiwit.
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Przed remizą Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Wierzbowie (gm. Opinogóra) stanął po-
jemnik w kształcie serca, do którego można 
wrzucać plastikowe nakrętki. Będą one 
przekazywane organizacjom wspierającym 
leczenie chorych dzieci.

Ustawienie serca to inicjatywa stra-
żaków ochotników z tej miejscowości na 
czele z prezesem Bogdanem Sadowskim 
i naczelnikiem Markiem Kuczyńskim 
oraz społeczności wiejskiej reprezento-
wanej przez sołtysa Janinę Pikus. 

Pojemnik wykonał po tzw. „kosz-
tach” Andrzej Smoleński – właściciel 
Firmy ROL-SPAW z Szulmierza, prezes 
tamtejszej OSP. Sfinansowali go po po-
łowie poseł naszej ziemi Arkadiusz Iwa-
niak oraz wójt Piotr Czyżyk.

W rozmowie z nami wójt Czyżyk 
podkreślił, że to już kolejne serce na 
nakrętki zlokalizowane na ternie gmi-
ny. – Wcześniej stanęły w Kołaczkowie z 
inicjatywy pani sołtys Joanny Jaskulskiej 
oraz we Władysławowie – dzięki tamtej-
szym strażakom ochotnikom na czele z 
prezesem Markiem Łuczkowskim. Cie-
szą mnie te społeczne przedsięwzięcia, 
bo łączą w sobie aspekt charytatywny i 
ekologiczny. Zawsze chętnie wspieram 
tego rodzaju działania – mówi Piotr 
Czyżyk.

Dochód ze sprzedaży obecnie 
zbieranych w Wierzbowie nakrętek 
zasili zbiórkę pieniędzy na terapię 
genową Laury Paczuła – chorej na 
SMA. Warto przypomnieć, że le-

czenie Laury można także wesprzeć 
dokonując wpłaty poprzez Fundację 
„Siepomaga”: www.siepomaga.pl/
laura-sma

Poseł Iwaniak, obecny przy insta-
lacji serca, spotkał się przy tej okazji ze 
strażakami z Wierzbowa (obecni byli też 
druhowie z Szulmierza). Rozmawiano o 
potrzebach jednostek w zakresie doposa-
żenia w niezbędny sprzęt gaśniczy. 

Tego samego dnia Arkadiusz Iwa-
niak odbył podobne spotkania ze stra-
żakami z OSP: Klice, Jarluty Duże i 
Zeńbok. Cykl spotkań z druhami z tych 
jednostek, funkcjonujących na terenie 
gminy Regimin, zorganizował jego asy-
stent społeczny Sebastian Andrzejczak.

TM

Gmina Opinogóra Górna

Wielkie serce strażaków z Wierzbowa

W Niedzielę Palmową w Sońsku i Lekowie zorga-
nizowano wielkanocne kiermasze, podczas któ-
rych była możliwość wsparcia zbiórki środków na 
terapię genową Laury chorej na SMA.

Sońsk

Całodniowy Kiermasz Wielkanocny 
zorganizowano przed kościołem w Sońsku. 
Miał on też swą odsłonę przed kościołem w 
Gąsocinie – gdzie odbywał się po Mszach 
Świętych. Przychód ze sprzedaży smacznych 
ciast i pięknych ozdób świątecznych zostanie 
przekazany na terapię genową Laury.

- W poprzednią niedzielę podobny 
Kiermasz zorganizowaliśmy w Gąsocinie i 
zebraliśmy kilka tysięcy złotych. Nasi Miesz-

kańcy są bardzo hojni, za 
co im serdecznie dziękuję. 
Podziękowania należą się 
też wszystkim osobom, 
które przekazały ciasta i 
ozdoby świąteczne na nasz 
Kiermasz – powiedział 
nam Jarosław Muchowski 
– Wójt Gminy Sońsk.

O r g a n i z a t o r a m i 
Kiermaszu byli: Gminny 
Ośrodek Kultury w Gołot-
czyźnie, Koło Gospodyń 
Wiejskich w Gąsocinie, 
Stowarzyszenie Seniorów 
w Gołotczyźnie oraz Fun-
dacja „Serce dla Maluszka”.

Lekowo

Na Jarmarku Wiel-
kanocnym zorganizowa-
nym przed  kościołem w 
Lekowie (gm. Regimin) 
można było kupić m.in.: 
palmy wielkanocne, 
ozdoby, stroiki, pisanki i 
wypieki świąteczne przy-
gotowane przez Koła 
Gospodyń Wiejskich z 
terenu gminy Regimin. 
To właśnie KGW były 
organizatorem Jarmar-
ku, a patronat nad nim 

objęła Mariola Kołakowska – Wójt Gmi-
ny Regimin.

W ramach Jarmarku odbył się także 
Kiermasz Ciast, z którego przychód wes-
prze zbiórkę środków na leczenie Laury – 
chorej na SMA.

- Jarmark mógł się odbyć dzięki za-
angażowaniu bardzo aktywnych Pań z 
Kół Gospodyń Wiejskich oraz życzliwości 
ks. proboszcza Wojciecha Iwanowskiego. 
Dziękuję im za to. Mieszkańcom przed-
sięwzięcie bardzo się spodobało. Szybko 
wykupili wszystkie słodkości z Kiermaszu 
Ciast i wspomogli w ten sposób leczenie 
Laury – powiedziała nam wójt Mariola 
Kołakowska.

TM

Z gmin Sońsk i Regimin

Wielkanocna pomoc dla Laury 

Wierzbowo jest kolejną miejscowością z terenu gminy Opinogóra, gdzie stanęło serce na plastikowe nakrętki.

Wójt Gminy Sońsk Jarosław Muchowski z Dorotą Nasierowską 
– dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Gołotczyźnie.

Wójt Gminy Regimin Mariola Kołakowska wraz z Wolonta-
riuszkami, które zbierały środki na leczenie Laury prowadząc 
Kiermasz Ciast.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie 
wobec wprowadzonych wytycznych działa 
obecnie na zasadzie „Książka na telefon”. Bez 
kontaktu z pracownikiem i bez wchodzenia 
do placówki poprzez zamówienia telefonicz-
ne i e-mailowe można wypożyczać książki, w 
tym lektury szkolne. Na bibliotecznych pół-
kach stale przybywa nowości wydawniczych 
dla wszystkich grup czytelniczych. Epidemia 
nie powstrzymuje miłośników czytania 
przed spędzaniem czasu z książką.

W związku z ograniczeniem dzia-
łalności kulturalnej i niemożliwością 
organizacji wydarzeń z udziałem pu-
bliczności zaplanowane przez Bibliotekę 
przedsięwzięcia, w tym spotkania oraz 
cieszące się dużym zainteresowaniem 
„Poranki w Bibliotece” przeniesione zo-
stały do sieci. Na profilu MBP na porta-
lu społecznościowym Facebook można 
brać udział w organizowanych wyda-
rzeniach. Najbliższe, jakie odbywać się 
będą w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Ciechanowie to:

- 30 marca 2021 r. (wtorek) spo-
tkanie z pochodzącym z Ciechanowa 
ornitologiem i miłośnikiem ptaków, 
Samuelem Sosnowskim, który opowia-
dać będzie o poszukiwaniu w 2020 r. 
ptaków na południu Czarnego Konty-
nentu,

- 14 kwietnia 2021 r. (środa) go-
ściem spotkania będzie dr inż. Alek-
sandra Czarnewicz-Kamińska, trener 

żywieniowy, dietetyk, wykładowca, au-
torka bloga kulinarnego i współautorka 
książki kucharskiej. Podczas spotkania 
skupimy się nad tym, jak zadbać o ja-
dłospis, aby dostarczać sobie jak najwię-
cej wartości odżywczych, a tym samym 
budować swoją odporność. Ale zwróci-
my też uwagę na to, jak jeść, aby unikać 
zbędnych kilogramów zwłaszcza teraz, 
kiedy mamy mniej okazji do aktywno-
ści fizycznej, a większość czasu poprzez 
pracę i naukę zdalną spędzamy przed 
komputerem. 

- 21 kwietnia 2021 r. (środa) Izabela 
Koba-Mierzejewska rozmawiać będzie 
z Joanną Rodowicz, artystką, malarką, 
autorką unikatowych kolekcji srebrnej 
biżuterii, projektantką scenografii do 

programów telewizyjnych i rekwizytów 
do filmów, działającą na terenie powia-
tu mławskiego, ciechanowskiego, płoń-
skiego ale także w Warszawie, skąd się 
przeniosła.

Z końcem marca ogłoszony został 
konkurs plastyczny dla przedszkolaków 
i uczniów klas I-III szkół podstawowych. 
Zadanie konkursowe polega na zilustrowa-
niu dowolnego fragmentu jednej z baśni 
H. Ch. Andersena. Szczegóły konkursu za-
mieszczone są na stronie www.mbpciech.
info. Zachęcamy gorąco nie tylko do za-
poznania się z baśniami, które towarzyszą 
wielu pokoleniom dzieciaków, ale również 
do wzięcia udziału w konkursie, który 
trwać będzie do 30 kwietnia 2021 r. 

AW

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie 

Biblioteka on-line 
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O tym, że czytanie książek ma wiele 
zalet nie trzeba nikogo przekonywać. 
Poszerza zasób słownictwa, rozwija 
wyobraźnię i w końcu ułatwia wy-
powiadanie się na różne tematy. W 
połowie marca do grona czytelników 
dołączyli uczniowie najmłodszych klas 
Szkoły Podstawowej w Gołyminie-
-Ośrodku.

- Pasowanie uczniów klas 
pierwszych na czytelników biblio-
teki na stałe wpisało się do kalen-
darza uroczystości naszej szkoły. Za-
zwyczaj odbywa się w drugim półroczu, 
kiedy uczniowie znają już cały alfabet. 
Nietypowo w tym roku uroczystość 
odbyła się z udziałem uczniów klas 
drugich, gdyż wiosną poprzedniego 
roku szkolnego harmonogram uroczy-
stości szkolnych zastał zakłócony przez 
pandemię – powiedziała nam dyrektor 
Anna Zadrożna. 

Dzień pasowania na czytelnika 
szkolnej biblioteki jest niewątpliwie 
bardzo ważnym dniem w życiu społecz-
ności uczniowskiej. Podczas uroczysto-
ści uczniowie otrzymali wyprawkę czy-
telniczą w ramach udziału w projekcie 
„Mała książka - wielki człowiek”. 

- Chcemy naszych uczniów zarażać 
pasją czytania książek zarówno tradycyj-
nych, papierowych, jak i tych w formie 
elektronicznej, które można odczytywać 

na różnych nośnikach. Pierwsze 
spotkanie z biblioteką szkolną po-
winno być wyjątkowo uroczyste i 
mamy nadzieję, że pierwsza wy-
pożyczona książka na długo zapa-
miętana. Poprzez tego typu dzia-
łania chcemy zachęcać uczniów 
do odwiedzania świata bajek i 
wielu przygód, bo przecież, jak 
to powiedział Umberto Eco „Kto 
czyta książki, żyje podwójnie” - 
dodała dyrektor Zadrożna. 

PP 

Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku 

Pasowanie na czytelnika
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Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu 
wchodzi w skład Zespołu Szkół Społeczne-
go Towarzystwa Oświatowego w Raciążu. 
To szkoła inna niż wszystkie. Będąc no-
woczesną placówką oświatową XXI wieku 
jest otwarta na innowacje, zarówno w 
kwestiach technologii jak i w odniesieniu 
do procesów nauczania. Przygotowuje 
słuchaczy do funkcjonowania w nowocze-
snym społeczeństwie.

PSP STO w Raciążu od kilku-
nastu lat z sukcesami funkcjonuje w 
środowisku edukacyjnym powiatu 
płońskiego. Wypracowała sobie god-
ne miejsce w świadomości osób doro-
słych chcących zdobyć wykształcenie i 
atrakcyjny zawód. 

W celu usprawnienia zdalnego 
prowadzenia zajęć edukacyjnych w 
ostatnim okresie wprowadzono wie-
le interesujących rozwiązań techno-
logicznych. Dla każdego kierunku 
kształcenia zostały utworzone grupy 
„Facebook Messenger”, których wa-
lory są w pełni wykorzystywane w 
procesie edukacji. Nauczyciele mogą 
nagrywać filmy edukacyjne z przed-
miotów zawodowych, które następnie 
są odtwarzane przez słuchaczy w do-
wolnym czasie we własnych domach. 

Na nowej stronie internetowej i 
uaktualnionym Facebooku zamiesz-
czane są aktualne informacje na te-
mat funkcjonowania szkoły i prowa-
dzonej rekrutacji. W ubiegłym roku 
szkolnym, pierwszy raz w historii PSP 
STO, słuchacze szkoły policealnej i 
uczestnicy kwalifikacyjnego kursu za-
wodowego technik turystyki wiejskiej 
wzięli udział w szkoleniu z prowadze-
nia gospodarstwa agroturystycznego 
przeprowadzonego w formie wide-
okonferencji. Było to nowatorskie 

rozwiązanie i cieszyło się dużym zain-
teresowaniem słuchaczy.

Szkoła wzięła udział w ogólno-
polskim ministerialnym projekcie 
„Monitorowanie losów absolwentów 
szkół zawodowych – II i III runda”. 
Badanie było jednym z etapów prac 
nad systemem monitorowania losów 
edukacyjno-zawodowych absolwen-
tów szkolnictwa branżowego, rozwi-
janym przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej oraz przez Instytut Badań 
Edukacyjnych. Słuchacze ostatnich 
semestrów wypełniali ankietę on-line, 
której celem było zbadanie, jakie są i 
od czego zależą ich wybory edukacyj-
no-zawodowe. Pozwoliło to na lepsze 
dostosowanie systemu kształcenia do 
rynku pracy. 

Aktualnie wszystkie zajęcia edu-
kacyjne w kształceniu teoretycznym 
prowadzone są z wykorzystaniem ko-
munikatora Google Meet, a zajęcia w 
kształceniu praktycznym w szkolnych 
pracowniach z podziałem na grupy.

To wszystko sprawia, że PSP STO 
w Raciążu jest najnowocześniejszą 
placówką oświatową w naszym rejo-
nie i jedną z najnowocześniejszych w 
kraju.

Nasza szkoła radzi sobie bardzo 
dobrze z organizacją kształcenia na 
odległość, które w obecnej sytuacji 
jest koniecznością. Wprowadzone 
rozwiązania techniczne są systema-
tycznie udoskonalane i jednocześnie 
bardzo dobrze odbierane przez słu-
chaczy. 

Pomimo trwającej pandemii ko-
lejne osoby decydują się na podję-
cie nauki w raciąskiej PSP STO. W 
lutym tego roku zostały utworzone 
nowe grupy edukacyjne w zawodach: 
opiekun medyczny (37 osób) i tech-

nik masażysta (30 osób).
- Z wyzwaniami radzimy sobie 

świetnie. Nie boimy się ich, a wręcz 
przeciwnie motywują nas do dal-
szych, jeszcze bardziej efektywnych 
działań – podkreśla dyrekcja szkoły. 

Oferta edukacyjna i szkolenia dla 
bezrobotnych

PSP STO w Raciążu jest pla-
cówką, która daje szerokie możliwo-
ści kształcenia wszystkim dorosłym, 
sprawnym i niepełnosprawnym, a 
także mieszkającym w najbardziej 
oddalonych od Raciąża zakątkach 
powiatu, województwa jak i całego 
kraju. Oferta edukacyjna jest tworzo-
na na podstawie potrzeb rynku pracy. 
Wynika z troski o przyszłość eduka-
cyjną i zawodową słuchaczy.

Dyrekcja szkoły nieustannie po-
dejmuje wiele działań zmierzających 
do aktywizacji zawodowej ludzi w 
różnym wieku, zarówno młodych jak 
i starszych. W tym celu organizowane 
są szkolenia dla osób bezrobotnych ze 
środków unijnych, za które uczest-
nicy otrzymują wynagrodzenie, a 
po ich zakończeniu mogą rozpocząć 
staż, również za wynagrodzeniem. 
Z tej szansy skorzystało wiele osób z 
Raciąża i okolic. Wśród nich są tak-
że absolwenci Społecznego Liceum 
Ogólnokształcącego STO w Raciążu, 
którzy już rozpoczęli staż w zawodzie 
pracownika biurowego i opiekuna 
medycznego. 

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

W trosce o osoby dorosłe, które z 
różnych powodów zatrzymały się na 
wykształceniu podstawowym, gimna-

zjalnym lub zawodowym, a chciały-
by obecnie uzupełnić je, by sprostać 
wymogom rynku pracy, w raciąskiej 
szkole prowadzone są także kwalifika-
cyjne kursy zawodowe. Aktualnie w 
szkole kształcą się kursanci w zawo-
dzie technik turystyki wiejskiej. 

- Prowadzimy nabór na kursy 
kwalifikacyjne oraz do szkoły police-
alnej w zawodach: florysta, technik 
BHP, technik masażysta, terapeuta 

zajęciowy, opiekun medyczny, opie-
kunka środowiskowa, opiekun osoby 
starszej, technik turystyki na obsza-
rach wiejskich - kwalifikacje rolnicze, 
technik usług kosmetycznych – pod-
kreśla dyrektor placówki, zapraszając 
tym samym wszystkich zainteresowa-
nych podjęciem nauki w szkole STO 
w Raciążu.

PSP STO W RACIĄŻU 

Publiczna Szkoła Policealna STO w Raciążu szkołą XXI wieku

Zapisz się już dziś!

Jakub Ptaszkiewicz uczeń klasy 7d Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Ciechanowie, został 
laureatem konkursu przedmiotowego ję-
zyka angielskiego Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty dla uczniów klas 4 - 8 szkół podsta-
wowych województwa mazowieckiego.

- Zdolny, ambitny i inteligentny 
uczeń zwyciężył we wszystkich trzech 
etapach konkursu. Jakub uzyskał 
bardzo wysokie wyniki w etapie wo-
jewódzkim, rejonowym i szkolnym. 
Wielki sukces Jakuba to przede wszyst-

kim jego praca i zdolności językowe – 
powiedziała Katarzyna Skaraczyńska, 
nauczyciel języka angielskiego. 

Tematem przewodnim wszystkich 
trzech etapów konkursu była SZKOŁA 
I EDUKACJA (NAUCZANIE TRA-
DYCYJNE I ZDALNE), PRACA. 
Konkurs obejmował poszerzone treści 
podstawy programowej: znajomość 
środków leksykalnych z zakresu tema-
tycznego oraz znajomość wiedzy o kra-
jach angielskiego obszaru językowego.

Zadania konkursowe na etapie wo-
jewódzkim sprawdzały umiejętność:  ro-
zumienia ze słuchu wypowiedzi ustnych, 
rozumienia wypowiedzi pisemnych, roz-
poznawania i stosowania struktur leksy-
kalno-gramatycznych, wykazania się sze-
roką wiedzą o historii, geografii i kulturze 
krajów angielskiego obszaru językowego. 

- Jakub jest uczniem wszechstron-
nie uzdolnionym. Szczególnie pasjonu-
je się językiem angielskim, matematyką 
i programowaniem – podkreśla Barba-
ra Kamińska - dyrektor szkoły. 

Gratulujemy Jakubowi i życzymy 
kolejnych sukcesów! 

PP

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ciechanowie 

Sukces Jakuba Ptaszkiewicza z ciechanowskiej „czwórki” 
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W wieku 84 lat, 
zmarła Jadwiga 
Paprocka - wieloletni 
prezes Towarzystwa 
Przyjaciół Dzieci w 
Ciechanowie.

Najpierw była kierownikiem działu ds. 
organizacji dziecięcego wypoczynku, potem 
dyrektorem odpowiadającym za bieżącą 
pracę stowarzyszenia. Po likwidacji Woje-
wództwa Ciechanowskiego powstał Zarząd 
Miejsko-Powiatowy TPD w Ciechanowie 
gdzie pełniła funkcję prezesa.

Wspierała także działalność innych 
organizacji. Była związana z Ruchem Ludo-
wym.

***
Powiedzieć, że Jadwiga Paprocka 

kochała dzieci, to nic nie powiedzieć… 
Była swoistym Korczakiem w spódnicy. 
Okazywała swe wielkie serce wszystkim 
dzieciom, ale szczególnie tym chorym, z 
niepełnosprawnościami, zaniedbanym, po-
chodzącym z rodzin dysfunkcyjnych… Czę-
sto przez znaczną część dnia zastępowała im 
Mamę czy Babcię… Dzieci odwzajemniały 
tę miłość. Ze wzruszeniem patrzyłem, jak 
chociażby podczas choinek integracyjnych, 
nieraz całą grupą podbiegały by Ją przytulić 
czy wycałować…

Dzięki osobistemu urokowi, zaanga-
żowaniu oraz bezgranicznemu zaufaniu do 
Pani Jadzi (zawsze strofowała mnie bym nie 
tytułował Jej prezesem, ale właśnie w ten 
sposób się do Niej zwracał) otwierały się ser-
ca i portfele sponsorów, bez których wspar-
cia przygotowanie wielu cennych inicjatyw 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci nie byłoby 
możliwe. 

Była wspaniałą, ciepłą i życzliwą oso-
bą. Równocześnie bardzo skromną. Zawsze 
podkreślała, że to co udało się zorganizować 
jest wspólnym dziełem ludzi zaangażowa-
nych w działalność TPD.

Bardzo ceniłem sobie spotkania z Nią. 
Znaliśmy się od ponad 20 lat. Zawsze oka-
zywała mi sympatię, pytała o Synka, była 
wsparciem w trudnych chwilach.

Pani Jadzia była jedną z tych osób w na-
szym mieście, które jednoczyły wokół wspa-
niałej idei pomocy dzieciom ludzi różnych 
środowisk zawodowych czy politycznych. 
Za to, co przez kilkadziesiąt lat zrobiła dla 
dzieci na zawsze pozostanie w pamięci cie-
chanowian.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy 
współczucia.

AI

Zmarłą wspominają…

Edyta Rzeplińska-Filipowicz – Radna 
Rady Miasta Ciechanów oraz Skarbnik Za-
rządu Miejsko-Powiatowego TPD w Cie-
chanowie

Chcąc sprawdzić wyciszenie telefonu 
przed wejściem do kościoła na pogrzeb 
babci widzę nieodebrane połączenie z 
ciechanowskiego TPD - oddzwaniam na 
sekundę - słyszę głos „szefowa nie żyje”... 
Zostało wspomnienie o Jadwidze Paproc-

kiej. Dla mnie Pani Jadzia... Wszystko 
właściwie powiedziano w ostatnim czasie 
na temat jej działalności na rzecz TPD. 
Przed transformacją ustrojowo-gospodar-
czą na etacie, w ostatnich latach będąc na 
emeryturze - jak mi wielokrotnie wspomi-
nała - działała bez wynagrodzenia. Przy-
chodziła, wspomagała, docierała - prak-
tycznie do ostatnich swoich dni.

List od Pani Jadzi z lutego, niedłu-
go przed jej śmiercią, w sprawie tutejszej 
placówki, prozaiczny, kto by przypusz-
czał, że ostatni. Chociaż taki kontakt z 
zarządem w sytuacji rosnących obostrzeń 
pandemicznych. Wspominała w nim o 
potrzebach, a są niemałe: opłaty związane 
z utrzymaniem nieruchomości, pracow-
ników, działalnością ogniska. Do końca 
sierpnia potrzebne jest ok. 14 tys. zł na 
same wynagrodzenia dla pracowników. 
Skąd my weźmiemy? Propagujmy działal-
ność, 1% podatku, liczmy na darczyńców. 
Martwiła się. Była. Dla niektórych jak 
mama, jak babcia. Ja wychowywałam się u 
dziadków, przypominała mi babcię.

Wspominam nasz wspólny wyjazd 
pociągiem do Oddziału Wojewódzkiego 
TPD, od stacji metra Politechnika jest tam 
całkiem blisko. Ale Pani Jadzia miała swoją 
drogę, którą przemierzała - przy ulubionej 
piekarni, gdzie jak mówiła wstępuje zawsze 
kiedy jest służbowo w Warszawie w TPD. 
Kupuje ulubioną bułeczkę, którą spożywa 
już w Oddziale czekając na zebranie Za-
rządu Wojewódzkiego. Kupuje też chleb 
do domu – „lubimy go z Jasiem” - jak 
mówiła o mężu. Tamtejsze zebranie było 
sprawozdawczo-wyborczym. Pani Jadzia 
znowu mnie zaskoczyła. Zgłosiła mnie do 
zarządu tego gremium. Kolejne obowiązki, 
praca pro bono, ale nie mogłam odmówić. 

Odmówiłam jej jedynie jakiś czas później, 
kiedy proponowała objęcie obowiązków 
prezesa tut. Oddziału. Jakkolwiek na pracę 
dla TPD, także w jego zarządzie, mogłam 
sobie pozwolić, tak przy swoich zobowią-
zaniach społecznych i sprawach osobi-
stych, na więcej już nie. Jedyne, czego od-
mówiłam. Jak słyszę, praktycznie nikt nie 
odmawiał jej wsparcia.

Choinki organizowane przez nasze 
TPD są możliwe dzięki wsparciu dar-
czyńców. Jednego roku, grudzień 2017 
roku, Rada Miasta przeznaczyła na nią 
środki zbierane na Szlachetną Paczkę. 
Radni w większości co roku się składają. 
Wówczas trochę pieniążków brakowało 
na zrealizowanie Paczki dla wybranej ro-
dziny. Nie chcieliśmy zwrotu funduszy i 
padło, że może przekażemy je dla TPD, 
akurat zbliżała się choinka. W związku 
z tym Pani Jadzia zaprosiła na nią tych 
radnych. Byłam wtedy pierwszy raz. Ta 
radość dzieci, zabawa, szalona właści-
wie, porwały i mnie na parkiet. Za jakiś 
czas wpadam na Panią Jadzię w budynku 
Urzędu Miasta. Uśmiechnięta informuje, 
że właśnie przekazała dla mnie do Biura 
Rady zdjęcia z tej choinki. Zawróciłam, 
wzięłam podpisaną dla mnie kopertę. W 
niej fotki ze wspólnej integracji z pod-
opiecznymi, na których jestem. Taka była 
Pani Jadzia i taka pozostanie w pamięci, 
już od dzieciństwa odkąd bywałam z 
dziadkiem w TPD. I pozostanie też me-
dal z okazji 100-lecia organizacji, którym 
podczas uroczystych obchodów wyróżni-
ła pewne grono tutejszych działaczy na 
rzecz TPD. I pozostanie również nawyk 
wstępowania do piekarni podczas wyjaz-
du służbowego do Warszawy, w której 
były ulubione bułeczki i chleb. I...

Elżbieta Szymanik – Prezes Zarządu 
Miejskiego PSL w Ciechanowie oraz Wice-
dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych

Jadwiga Paprocka - dla mnie Jadzia. Od 
wielu lat z Jadzią byłyśmy po imieniu i to 
właśnie Jadzia skracała ten dystans. Zawsze 

skromna, życzliwa dla wszystkich, z ogrom-
nym poczuciem odpowiedzialności za dru-
giego człowieka.

Jadzia od zawsze była związana z Towa-
rzystwem Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie. 
Najpierw zawodowo, a potem długie lata 
społecznie pracowała na rzecz dzieci. Pa-
miętam Jadzię jeszcze z lat 80-tych, kiedy 
to organizowała produkty żywnościowe dla 
dzieci na diecie bezglutenowej. W tamtych 
czasach było to niezwykle trudne, ale Jadzia 
potrafiła. Oczywiście nie robiła tego sama. 
Jadzia miała dar gromadzenia ludzi, współ-
pracowników, działaczy do tych niezwykle 
potrzebnych inicjatyw. Potrafiła jednoczyć 
ludzi, a zawsze daleka była od osądzania. W 
każdym człowieku potrafiła znaleźć dobro. 
Zapewne taka postawa wynikała z Jej głębo-
kiej wiary, ale też kształtowała się przez lata 
doświadczeń życiowych, rodzinnych, pracy i 
społecznego zaangażowania.

Jadzia miała oparcie w swojej rodzinie, 
o której lubiła opowiadać. Mąż Jan i córka 
Ewa z rodziną były dla Niej bardzo ważne i 
kochała ich miłością największą. Życie jed-
nak boleśnie Ją doświadczyło nagłą śmiercią 
ukochanej Ewy. Wspieraliśmy Ją w tamtych 
dniach bardzo.

Jadzia była również aktywną działaczką 
Ruchu Ludowego, za co została uhonorowa-
na najwyższym odznaczeniem ludowym – 
Medalem Wincentego Witosa. Dlatego też, 
kiedy przyszło się żegnać, pożegnał Ją rów-
nież sztandar Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego. Kolega Sławomir Morawski w mowie 
pożegnalnej powiedział : „Każdy, kto miał 
szczęście poznać Ciebie osobiście, zamienić 
parę słów i zaprzyjaźnić się z Tobą, zachowa 
te chwile w pamięci jako posag na przyszłe 
dni. Dziś żegnając Ciebie łączymy te wszyst-
kie wydarzenia klamrą wdzięcznej pamięci. 
Dziękujemy za tak wiele dobra, które było 
Twoim udziałem”. Dziękuję Jadziu. Spoczy-
waj w pokoju.

wspomnienie

ogłoszenie

Wspomnienie

Odeszła Największa Przyjaciółka Dzieci
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W wieku 51 lat zmarła 
znana ciechanowska 
lekarka Bożena 
Wróblewska - 
specjalista chorób 
wewnętrznych, ale 
przede wszystkim 
wspaniały diabetolog. 

Była absolwentką Wydziału Le-
karskiego Akademii Medycznej w 
Białymstoku. Pracowała w Specjali-
stycznym Szpitalu Wojewódzkim w 
Ciechanowie (oddział wewnętrzny, 
nefrologiczny oraz poradnia dia-
betologiczna), a także w ciecha-
nowskiej Poliklinice Centralnego 
Szpitala Klinicznego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji.

Działała aktywnie w Polskim 
Czerwonym Krzyżu oraz Ogól-
nopolskim Związku Zawodowym 
Lekarzy.

Przez pacjentów zostanie zapa-
miętana jako lekarz z powołania – 
zawsze uśmiechnięta i życzliwa.

Rodzinie i Bliskim składamy 
wyrazy współczucia.

AI

Zmarłą wspomina Katarzy-
na Marcysiak - pielęgniarka ko-
ordynująca w ciechanowskiej 
Poliklinice Centralnego Szpitala 
Klinicznego Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji

Z Panią Doktor Bożeną Wró-
blewską pracowałam przez wiele 
lat w poradni diabetologicznej i 
w POZ dla dorosłych. Byłyśmy ze 
sobą bardzo zżyte. Jak to zawsze 
mówiła Pani Doktor - rozumia-
łyśmy się bez słów. Brakuje mi jej 
bardzo.

W imieniu pracowników Poli-
kliniki przyszło mi wygłosić słowa 
pożegnania podczas pogrzebu Pani 

Doktor. Niełatwo było znaleźć 
słowa, by wyrazić żal i smutek z 
powodu Jej przedwczesnej i tak 
niezrozumiałej śmierci. Tak trudno 
żegnać kogoś, kto jeszcze powinien 
być z nami. Nie ma słów by opisać 
żal jaki w tej chwili czujemy. Dok-
tor Wróblewska pracowała z nami 
przez wiele lat. Swym charakterem, 
postawą życiową i poświęceniem 
dla pacjentów pokazywała nam co 
jest w życiu ważne. Była lekarzem 
z powołania, kochała swoją pracę. 
Zawsze pogodna, uśmiechnięta, 
życzliwa, szczera i otwarta na cier-
pienie innych. Nie zostawiała niko-
go bez pomocy. Była osobą pełną 
życia, optymistką pozytywnie na-
stawioną do świata i ludzi.

Do kościoła, jako pracownicy 
Polikliniki, przyszliśmy Ją pożegnać 
i podziękować za ten czas, który 
razem spędziliśmy. Za wszystkie na-
sze wspólne rozmowy i Jej rady. Za 
okazywaną nam i naszym bliskim 
pomoc oraz zainteresowanie. Za to, 
że po prostu przy nas Była. Będzie 
nam Jej bardzo brakowało. Niech 
odpoczywa w pokoju. Na zawsze 
pozostanie w naszej pamięci.

Rodzinie i Bliskim, w imieniu 
pracowników Polikliniki, przekazu-
ję słowa wsparcia oraz wyrazy głę-
bokiego żalu i współczucia.

W wieku 41 lat 
zmarł Zbigniew 
Kędzierski – były 
radny miejski i prezes 
Zakładu Wodociągów 
i Kanalizacji w 
Ciechanowie.

Był absolwentem II Liceum Ogól-
nokształcącego im. Adama Mickiewi-
cza w Ciechanowie oraz Wyższej Szkoły 
Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w 
Warszawie (kierunek: prawo). Ukoń-
czył też liczne studia podyplomowe, 
m.in. z zakresu rachunkowości na Wy-
dziale Nauk Ekonomicznych SGGW.

Pracował jako dyrektor Biura Po-
selskiego Roberta Kołakowskiego, a 
później był prezesem zarządu Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji w Ciechano-
wie. W ostatnich latach był zatrudnio-
ny w Ministerstwie Rodziny i Polityki 
Społecznej na stanowisku dyrektora 
Biura Administracyjnego.

W kadencji 2010 – 2014 był rad-
nym Rady Miasta Ciechanów z ramie-
nia Prawa i Sprawiedliwości. Aktywnie 
działał w Ciechanowskim Stowarzysze-
niu Pamięci Zbrodni Katyńskiej.

Rodzinie i Bliskim składamy wyra-
zy współczucia.

AI

Zmarłego wspomina Robert Koła-
kowski – wieloletni poseł ziemi ciecha-
nowskiej

Śmierć Zbigniewa Kędzierskiego 
to wielka strata dla jego najbliższych, 
dla rodziny, przyjaciół, dla tych, któ-
rzy go znali, kochali, czy lubili, ale też 
dla całej ciechanowskiej społeczności. 
Odszedł za wcześnie i niespodziewa-
nie...

Dla mnie, to jedno z najsmutniej-
szych wydarzeń w moim życiu. Zby-
szek był bowiem przez wiele lat moim 
najbliższym współpracownikiem, dy-
rektorem mojego biura poselskiego i 
prawdziwym przyjacielem, na którego 
zawsze mogłem liczyć. 

Kiedy trafił do mojego biura 

był młodym, zdolnym prawnikiem. 
Chciał swoją wiedzą służyć ludziom. 
Mógł zostać dobrym adwokatem, ale 
wolał podjąć się zadań związanych z 
życiem publicznym i polityką, rozu-
mianą wprost, jako działanie dla dobra 
wspólnego. Z wielkim zaangażowa-
niem podejmował się różnych zadań, 
starając się zawsze być blisko ludzi.

 Przez wiele lat był członkiem Pra-
wa i Sprawiedliwości, z czasem został 
wybrany członkiem władz powiato-
wych. Z wielkim oddaniem angażo-
wał się też w działalność społeczną, 
działając aktywnie w kilku stowarzy-
szeniach. Służył również mieszkań-
com naszej ziemi, jako radny Rady 
Miasta Ciechanów. 

Zbyszek był dobrym, prawym 
człowiekiem. Szedł przez życie czyniąc 
dobro. 

Zawsze można było liczyć na jego 
wsparcie, szczerość i bezinteresow-
ność. 

Był też bardzo, wręcz wyjątkowo, 
związany ze swoimi najbliższymi. Bar-
dzo kochał swoją żonę, dzieci, rodzi-
ców, dziadków. Rodzina odgrywała 
ogromną rolę w jego życiu, dawała 
mu wielką siłę. Często to podkreślał. 

 Miałem szczęście, że spotkałem 
Go na swojej drodze życia. Zawsze 
będzie obecny w moich myślach, we 
wspomnieniach, które są przecież 
wielkim darem, łączącym nas z tymi, 
którzy odeszli.

Wspomnienie

Zmarła Doktor Wróblewska

Wspomnienie

Zmarł Zbigniew Kędzierski
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Ósmego maja 1945 roku skończyła 
się wreszcie apokalipsa II wojny świato-
wej. Największy kataklizm w dziejach 
świata. Trwał blisko sześć lat. Piekło, 
które zgotowali ludziom – „ludzie”. 
Zginęły dziesiątki milionów osób. 
Świat był w ruinie. Polska, od której 
wszystko się zaczęło w szczególności. 
Nasza Ojczyzna doznała wiekopom-
nych strat.

Dzięki sowieckim bagnetom wła-
dzę objęli niechciani u nas komuniści. 
Zostaliśmy po złej stronie „żelaznej 
kurtyny”. Rządzących szmaciaków 
wspierali nieludzcy ubowcy. W obu 
formacjach roiło się od polsko-żydow-
skich szubrawców.

Względny spokój trwał na naszej 
planecie niespełna ćwierć wieku. Do-
rosło zaledwie jedno pokolenie i świat 
zalała fala buntów. Zwłaszcza młodych 
ludzi. Na różnym tle. W USA pojawili 
się „hippisi” (dzieci kwiaty) domagają-
ce się wolnej miłości i próbujące narko-
tyków. Obok nich ruchy pacyfistyczne 
kontestujące wojnę wietnamską, jak 
„Peace & Love” (Pokój i Miłość). We 
Francji bunt miał wymiar stricte oby-
czajowy. W Niemczech i we Włoszech 
powstawały grupy anarchistyczne i terro-
rystyczne w rodzaju Frakcji Czerwonej 
Armii. Trauma wojenna poszła w zapo-
mnienie.

W Polsce, w marcu 1968 wybuchły 
protesty o podłożu patriotyczno-nie-
podległościowym. Dużą jednak grupę 
studenckich „komandosów” stanowiły 
pociechy ówczesnych włodarzy pań-
stwa pochodzenia komunistyczno–ży-
dowskiego. Chciały poprawić „dzieło” 
swych ojców na swą modłę. „Ukorono-
waniem” tegoż ciekawego roku była in-
wazja wojsk Układu Warszawskiego na 
Czechosłowację. Z udziałem rodzime-
go LWP. Ja jestem z tamtego pokolenia 
(1947 r.) W marcu pracowałem w ro-
dzimym CPB i choć Ciechanów dzieli 
od stolicy niespełna sto kilometrów to 
niewiele wiedziałem. Same oficjalne 
kłamstwa i plotki. Podczas bratniej „po-
mocy” Czechosłowacji dosługiwałem 
wojsko, ale mój oddział do tego zajęcia 
się nie nadawał. Myślę, że wyszło mi to 

na dobre, bo nie wiem jakby się poto-
czyło moje dalsze życie …

O książce i moja dygresja

W samą 53. rocznicę „Marca’68” 
dotarła do mnie bardzo ciekawa książ-
ka pt. „Przedwiośnie’68”. Jej autorem 
jest mój ulubiony żyjący pisarz Bohdan 
Urbankowski. Był on aktywnym uczest-
nikiem tamtych wydarzeń. Pozycja 
ukazała się staraniem świetnej oficyny 
ZYSK I S-KA. Całość podzielona jest na 
16 części i liczy 472 strony. Atrakcją jest 
51 fotografii ze zbiorów autora. Oprawa 
miękka ze skrzydełkami. Na sugestyw-

nej, żółtej okładce brodaty student pod 
pomnikiem wieszcza – Adama Mickie-
wicza (prawdopodobnie autor książki 
– przyp. red.). Warto zapłacić 49 zł. Po-
lecam wszystkim, a zwłaszcza młodym. 
Warto poznać prawdę.

Na koniec moja krótka dygresja. 
Po przeczytaniu książki mam nieodpar-
te wrażenie, że aktualnie przeżywamy 
coś podobnego? Oczywiście w innym 
anturażu i konfiguracji oraz na nieco 
innym podłożu. Dobrze jednak, że nie 
będę tego musiał zbyt długo oglądać i 
odczuwać.

Trzeba było wybrać własną drogę

Marzec’68 w Polsce owiany jest wielo-
ma mitami. Łączy się go błędnie z buntami 
młodzieży w Paryżu. Zryw polskiej mło-
dzieży miał charakter niepodległościowy, 
a francuskiej - obyczajowy. Za bohaterów 
walki z socjalizmem uważa się tych, któ-
rzy jak Kuroń czy Michnik vel Szechter 

chcieli go jedynie reformować, co w kon-
sekwencji oznaczałoby tylko sprawniejszą 
sowietyzację. Polski Marzec był kolejnym 
niepodległościowym zrywem młodzieży, na-
wiązującym do tradycji powstań, poprzedza-
jącym „Solidarność”. Jako liderów sławi się 
byłych działaczy ZMP i ZMS, potomków 
partyjnych aparatczyków: Adama Michni-
ka, Antoniego Zambrowskiego, Karola Mo-
dzelewskiego, Henryka Szlajfera, Seweryna 
Blumsztajna et consortes – pomijając, że 
większość uczestników buntu stanowili nie 
studenci, lecz robotnicy, rzemieślnicy, nawet 
uczniowie - przeciwko komunizmowi zbun-
towali się po prostu młodzi Polacy.

Marzec wylansował też wielu „boha-
terów mimo woli” – jak choćby reży-
sera „Dziadów” Kazimierza Dejmka, 
który w żaden sposób nie zamierzał 
stworzyć przedstawienia, które byłoby 
wołaniem o wolność od Sowietów.

Tamten czas był doświadczeniem 
pokoleniowym młodzieży, często po-
czątkiem drogi niepodległościowej. 
Uczestnikami Marca byli, m.in.: 
bracia Kaczyńscy, Irena Lasota, An-
toni Macierewicz i Tadeusz Stański z 
Warszawy, Teresa Baranowska z Kato-
wic, Kornel Morawiecki z Wrocławia, 
Andrzej Gwiazda z Gdańska, Jerzy 
Szczęsny i Kazimierz Świegocki z Ło-
dzi, Romuald Szeremietiew z Legnicy, 
Marek Kośmider z Poznania i wielu 
przyszłych działaczy „Solidarności”, 
KPN, a nawet KOR-u. Działacze ci 
często się nie znali. Marzec nie miał 
bowiem jednolitego przywództwa, a 
raczej każdy musiał być swoim przy-
wódcą, każdy musiał wybrać własną 
drogę do niepodległości.

Z zakończenia nieco

Historii studenckiego Przedwiośnia do 
dzisiaj nie znamy, co świadczy tak o wiedzy, 
jak o moralności historyków. Na naszych 
oczach powstają za to barwne hagady. Ha-
gadą była opowieść o darowaniu Polsce 
niepodległości przez Rewolucję Październi-
kową, a także bezinteresownym, ba, przyja-
cielskim wyzwoleniu przez Armię Czerwo-
ną. Hagadą negatywna opowieść, jak to w 
irracjonalny, więc cudowny sposób, Polacy 
z Jedwabnego spalili w stodole 1.600 Żydów 
– swych sąsiadów. Ocaleni z Holocaustu Ży-
dzi nie zostali ocaleni przez polskich sąsia-
dów, tylko „ocaleli cudem”, nie było Powsta-
nia Warszawskiego, lecz wielkie Powstanie w 
Getcie, ofiarami Holocaustu byli wyłącznie 
Żydzi – Polacy zaś pomagali ich mordować. 
Hagadami były opowieści o współpracy AK 
z faszystami i o bohaterskich walkach AL. 
Wymyślano komunistycznych bohaterów i 
zwycięskie bitwy albo po prostu podkrada-
no z historii walk AK czy NSZ. Ten drugi 
sposób był bardziej ryzykowny (mogli żyć 

jacyś świadkowie), ale bardziej skuteczny: na 
polach bitew można było znaleźć prawdziwe 
kości. W czasach nam bliższych antysemici 
prześcigali się na hagady z semitami. Pierwsi 
mówią, że Marzec to wcale nie polska spra-
wa, organizowali go Żydzi, przywódcami 
Marca byli Michnik i Szlajfer. Antysemici 

odpowiadają równie prawdziwymi haga-
dami: przywódcami Marca byli Michnik 
i Szlajfer, którzy w cierpieniach i podzie-
miach wymyślili socjalizm z ludzką twarzą, 
po Marcu – w strasznych cierpieniach i skur-
czach – z PRL wygonione zostały dziesiątki 
tysięcy Żydów.

Bohdan Urbankowski: „Przedwiośnie’68. Fakty i mity owiane marcową mgłą” 

Bardzo burzliwy rok 1968

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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„U-booty na Morzu Śródziem-
nym 1943-1944. Zagłada”
Łukasz Grześkowiak

Ze wszystkich U-Bo-
otów oddelegowanych na 
akwen Morza Śródziem-
nego w latach 1941-44 nie 
powrócił żaden…

Alianckie lotnictwo pokrywało swym 
zasięgiem cały obszar Morza Śródziemnego 
i było w stanie reagować błyskawicznie na 
obecność wrogich okrętów podwodnych. 
Zastosowali zaskakującą Niemców takty-
kę zwaną „Swamp”. Po wykryciu U-Boota 
przez samolot, zespół okrętów wojennych 
utrzymywał U-Boota pod wodą tak długo, 
aż w końcu kończył mu się tlen na pokła-
dzie lub też baterie akumulatorów ulegały 
wyczerpaniu.

Liczba stron: 640, Cena: 59,90 zł

„Jak Sowieci przetrwali 
dzięki oszustwu. Sowiecka 
decepcja strategiczna”
Marek Świerczek

Autor udowadnia, że 
słynna operacja Trust była 
tylko jedną z wielu akcji sku-
tecznie mamiących państwa 
demokratyczne. W latach 1928–1933 sowieckie 
służby odpaliły m.in. Spisek Lockharta, „Sindikat” 
1, 2 i 4, operacje „Krot”, „D-7”, „Zamorskoje”, 
gigantyczny montaż „Tarantella” i „Maki-Miraż”.

 Twórcy bolszewickich operacji specjalnych czer-
pali pełnymi garściami z dorobku carskich służb, ale 
ani III Oddział, ani cesarska Ochrana nigdy nie osią-
gnęły nawet w najmniejszym stopniu rozmachu i sku-
teczności służb sowieckich. O tej skuteczności i rozma-
chu, o nieprzerwanej ciągłości, której doświadczamy 
również w dzisiejszych czasach traktuje ta książka.

Liczba stron: 548, Cena: 59,90 zł

Nowości Wydawnictwa FRONDA
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Święta Rita, choć urodzona w XIV wieku, to 
jest jedną z najpopularniejszych świętych w wieku 
XXI. To do niej uciekają się ludzie znajdujący się w 
sytuacjach beznadziejnych lub jakby się mogło wy-
dawać – bez wyjścia. Lista potwierdzonych cudów 
za jej wstawiennictwem jest bardzo długa i wciąż 
rośnie. Kim była ta wyjątkowa kobieta nosząca 
stygmat ciernia Korony Jezusa na czole?

„Drogocenna perła Umbrii”

Tak nazwał Ritę papież Leon XIII w 1900 
roku gdy włączył ją w poczet świętych Kościoła 
Katolickiego. Był pełen uznania i szacunku dla 
tej wspomożycielki w sprawach trudnych. Jej 
kult wybuchł zaraz po jej śmierci w 1457 roku, 
ale na kanonizację trzeba było poczekać kilka stu-
leci. I oto w naszym wieku znajdujemy mnóstwo 
czcicieli tej pokornej wdowy, matki, zakonnicy.

Ks. Zbigniew Sobolewski – wielki znawca i 
wielbiciel Świętej podjął trud zbadania na nowo 
jej życia oraz skonfrontowania z wielowieko-
wymi stereotypami na ten temat. Z pomocą 
Wydawnictwa Fronda udało mu się oddać do 
rąk czytelników książkę pt. „Święta Rita. Życie 
usłane różami”. Jest to bardzo dobrze napisana, 
zredagowana i bogato ilustrowana (ponad 200 
pięknych zdjęć!) biografia, ale nie tylko. Otrzy-
mujemy też dodatek w postaci szczegółowego 
przewodnika po miejscach związanych z życiem 
świętej, a więc po Roccaporenie i Cascii, oraz 
23 modlitwy zanoszone do Św. Rity. Każdy 
okres jej życia został przedstawiony w wiary-
godny sposób, oparty na dostępnych i naj-
nowszych źródłach oraz dokumentach procesu 
beatyfikacyjnego. Doskonale zostało przedsta-
wione tło polityczne, religijne i społeczne XVI 
wieku. Intencją autora jest przyczynienie się do 
pogłębienia kultu Świętej Rity oraz zainspiro-
wania się jej codziennym życiem, które stało się 
drogą do świętości. 

„Życie usłane różami”

Mogłoby się zdawać, że zgodnie z tytułem 
książki św. Rita żyła w komfortowych warunkach, 
pełna miłości i spokojnego życia. Jednak róża to nie 
tylko ładny zapach i delikatne płatki (symbol piękna 
i szczęścia) ale też ciernie (symbol bólu i cierpienia). 
W życiu świętej występowały chwile radości i by-
cia kochanym oraz bólu fizycznego i duchowego. 
Stygmat na czole był widocznym znakiem przyjęcia 
na siebie drogi krzyżowej Chrystusa, który znosiła 
z pokorą. 

Rita stała się kwitnącą różą na Bożą chwałę. Po 
śmierci zaś rozkwitła w Kościele, zdobyła setki tysią-
ce czcicieli. W dzień jej wspomnienia liturgicznego, 
22 maja, wierni przynoszą róże do poświęcenia. Le-
genda mówi, że krótko przed śmiercią Rita poprosi-
ła swoją krewną o przyniesienie róży z ogrodu oraz 
dwóch fig. Trzeba dodać, że była to zima i panował 
mróz. Przyjaciółka znalazła pod śniegiem piękną, 
rozkwitłą różę i zaniosła ją ciężko chorej Ricie. Stąd 
róże stały się atrybutem Świętej. 

Córka, żona, matka, wdowa, zakonnica

Pełnię ludzkiej dojrzałości Rita osiągnęła na dro-
dze pokornego wypełniania woli Boga. Margarita 
(perła) przyszła na świat w 1381 roku w rodzinie za-
możnych, uczciwych i pobożnych rodziców w miej-
scowości Roccaporena. Już jako dziecko przejawiała 
tęsknotę za wstąpieniem do Zakonu, jednak rodzice 
wydali ją w wieku 16 lat za Pawła Manciniego - mło-
dego, szlachetnego, a zarazem porywczego człowieka. 
Swoją łagodnością i dobrocią potrafiła sobie zjednać 
męża. Urodziło im się dwóch synów. Trzeba pamiętać, 
że wówczas we Włoszech panował podział na zwo-
lenników i przeciwników papiestwa a oprócz walk 
na tle politycznym dochodziło do starć między kla-

nami (rodzinami). Niepisane prawo honorowe - tzw. 
wendeta - zobowiązywało członków rodziny do każ-
dorazowego pomszczenia zamordowanych krewnych. 
Pewnego wieczoru mąż Rity został zamordowany. 
Cała rodzina pragnęła odwetu. Wdowa podjęła się 
nieustannych modlitw pragnąc pojednania i nieprze-
lewania krwi. Legenda mówi, że synowie mieli zamiar 
wendety za ojca, jednak ona prosiła Boga, żeby prę-
dzej zabrał ich do siebie niż żeby dopuścili się grzechu 
ciężkiego, który zabrałby ich dusze do piekła. Wkrótce 
obaj zmarli podczas zarazy.

Rita nie będąc przywiązaną już do życia świeckie-
go mogła bez przeszkód oddać się życiu zakonnemu. 
Niestety siostry odmawiały jej. Za sprawą cudowne-
go przeniesienia ciała Rity w mury klasztorne z po-
mocą swoich świętych orędowników - świętego Jana 
Chrzciciela, świętego Augustyna i świętego Mikołaja z 
Toledo, spędziła 40 lat w pokorze, modlitwie i uwiel-
bieniu Chrystusa. Kiedy pewnego dnia kaznodzieja 
miał kazanie o Męce Pańskiej, prosiła gorąco Jezusa, 
by dał jej zakosztować męki chociaż jednego ciernia, 
który ranił Jego przenajświętszą głowę. Została wy-
słuchana. W czasie modlitwy poczuła nagle w głowie 
silne ukłucie. Na tym miejscu wytworzyła się bolesna 
rana, która zadawała jej nieznośne cierpienia przez 15 
lat, aż do śmierci.

Rita zmarła na gruźlicę 22 maja 1457 r. w Cascii. 
Tam jej ciało spoczywa do dziś. Warto dodać, że ciało 
nie uległo rozkładowi przez 170 lat po śmierci, a do-
datkowo wydawało przyjemną woń.

Dziś wierni powierzają św. Ricie troski i utra-
pienia, biedy materialne i duchowe, sprawy bolesne, 
trudne, nie do rozwiązania, ciężar doświadczeń, cier-
pienia, choroby, bezradności, pragnienie miłości, 
przyjaźni, pokoju, prawdy, sprawiedliwości, dobra. 
Św. Rita jest też patronką osób chorych, rannych, 
poniżanych, problemów małżeńskich i matek. 

Ks. Zbigniew Sobolewski: „Święta Rita. Życie usłane różami”

Życie usłane różami

DOROTA SMOSARSKA

„Amerykańskie księżniczki”
Katharine McGee

Obowiązek. Intryga. Korona. Oto 
współczesny świat, w którym złote czasy 
monarchii wciąż trwają i gdzie miłość 
jest wystarczająco potężna, by zmie-
nić bieg historii. Jak wyglądałaby dziś 
Ameryka, gdyby potomkowie Jerzego 
Waszyngtona zasiadali na tronie? Jeśli 
lubisz wiedzieć, co słychać u księcia Harry’ego i Meghan lub 
Williama i Kate, z pewnością zaciekawią cię losy amerykań-
skich księżniczek Beatrycze i Samanty oraz zabójczo przystoj-
nego księcia Jeffersona.

Po wygranej wojnie o niepodległość lud Ameryki oferu-
je koronę Jerzemu Waszyngtonowi. Dwa i pół wieku później 
dynastia Waszyngtonów nadal zasiada na tronie. Jak w więk-
szości rodzin królewskich obowiązuje kolejka do władzy. Jest 
przyszła monarchini i „zapasowa bateria”. Każdy dokładnie 
wie, czego się od niego oczekuje.

Liczba stron: 480, Cena: 39,90 zł

„Nieodpowiednia chwila”
J. Harrow

Po wypadku Daniel dochodzi 
do siebie; on i Eve są wreszcie razem. 
Niestety nic nie trwa wiecznie. Nie-
spodziewanie pojawia się Alice, była 
dziewczyna Daniela. Kiedy przeszłość 
przypomina o sobie, oboje są zmuszeni 
dokonać wyboru i podjąć decyzje, które 
nie dotyczą już tylko ich dwojga. Zaczynają nowe życie z dala 
od siebie.

Eve postanawia wyjechać. Zatrzymuje się u dawno nie-
widzianej cioci na wybrzeżu. W jej życiu pojawia się inny 
mężczyzna. Dziewczyna na nowo odkrywa siebie, poznaje 
ciepło, jakie daje rodzinny dom. Sielanka nie trwa jednak 
długo. Śmierć i kłamstwa zmieniają wszystko.

Liczba stron: 312, Cena: 39,90 zł

„Prokrustowe łoże. Aforyzmy filo-
zoficzne oraz praktyczne”
Nassim Nicholas Taleb

Tytuł książki wywodzi się z mito-
logii greckiej – okrutny zbój Prokrust 
„udoskonalał” swoich gości na spe-
cjalnym posłaniu, rozciągając ich lub 
przycinając im kończyny. Ta metafora 
znakomicie oddaje stosunek Nassima 
Taleba do aroganckich skutków ubocznych współczesnej 
cywilizacji – podporządkowywania ludzi technologii, obar-
czania rzeczywistości winą za niedopasowywanie się do 
modeli ekonomicznych, wynajdywania przez koncerny far-
maceutyczne chorób w celu sprzedaży leków, sprowadzania 
inteligencji do czegoś, co można przetestować prostym for-
mularzem, i wpajania społeczeństwom, że stałe zatrudnienie 
nie jest formą niewolnictwa.

Posługując się wyjątkowym połączeniem ciętego dowci-
pu i przekonującej mądrości, Taleb rozwiewa, jedną po dru-
giej, nasze iluzje, kontrastując klasyczne wartości, takie jak 
odwaga, elegancja i erudycja, z największymi dolegliwościami 
współczesności, jak twardogłowie, kołtuneria i pretensjonal-
ność.

Liczba stron: 200, Cena: 35,00 zł

„Cztery liście koniczyny”
Weronika Tomala

Judyta jest pielęgniarką pracującą 
w sopockiej klinice. Pewnego dnia w 
położonej przy plaży biblioteczce znaj-
duje notatnik, a w nim słowa: „Jeśli to 
czytasz, to znaczy, że mnie już nie ma. 
Teraz jesteś odpowiedzialny za życie 
innego człowieka”. Początkowo Judyta 
bierze to za żart. Nie ma pojęcia, że właśnie wzięła na siebie 
zobowiązanie. I że odtąd jej życie nie będzie już takie samo.

Mateusz mieszka w małej chatce w lesie. Tu może prze-
żywać swój ból w samotności, z dala od niechętnych spojrzeń 
innych. Kiedy u jego progu zjawia się obca dziewczyna z no-
tatnikiem, wściekły wyrzuca ją za drzwi. Ale ta wizyta nie daje 
mu spokoju. Postanawia odkryć prawdę…

Liczba stron: 296, Cena: 39,90 zł

„Na ostrzu noża. Ruchomy Chaos”
Patrick Ness

Pierwszy tom bestsellerowej trylogii. 
Na podstawie książki został nakręcony film z 
Daisy Ridley i Tomem Hollandem w rolach 
głównych.

Niezwykła podróż do świata, w którym 
nie ma kobiet, a wszystkie żywe stworzenia 
słyszą swoje myśli w niemilknącym strumie-
niu dźwięków, słów i obrazów zwanym Szumem.

Tood Hewitt jest jedynym chłopcem w osadzie pełnej męż-
czyzn. Odkąd osadnicy zostali zarażeni Szumem, Todd słyszy 
wszystko, co mężczyźni myślą, a oni słyszą wszystko, co myśli on. 
Za miesiąc ma stać się mężczyzną, ale wśród otaczającej go kakofonii 
orientuje się, że mieszkańcy osady coś przed nim ukrywają – coś tak 
strasznego, że Todd zmuszony jest uciec.

Ścigani przez wrogo nastawionych osadników, natrafia na 
dziwną, milczącą dziewczynę. Kim ona jest? I dlaczego nie zosta-
ła zabita przez chorobę, tak jak wszystkie inne kobiety w Nowym 
Świecie? W trakcie wspólnej podróży Todd będzie musiał oduczyć się 
wszystkiego, co zna, by zrozumieć, kim naprawdę jest.

Liczba stron: 488, Cena: 39,90 zł

„Pytanie i odpowiedź”
Patrick Ness

Kontynuacja bestsellera pt. „Na ostrzu 
noża”.

Witajcie w Nowym Prentisstown! W 
mieście, które zadaje więcej pytań, niż daje 
odpowiedzi, w świecie, w którym wszystkie 
żywe stworzenia słyszą swoje myśli w nie-
milknącym strumieniu dźwięków, słów i obrazów zwanym Szumem.

Uwięziony i oddzielony od Violi Todd zostaje zmuszony do 
podporządkowania się rozkazom burmistrza Prentissa, który teraz 
mianował się prezydentem. Todd oswaja się z nową rzeczywistością, 
ale pytania i wątpliwości nie przestają go dręczyć. Gdzie jest Viola? 
Co się dzieje poza miastem? Czym jest tajemnicza Odpowiedź? Aż 
pewnego dnia miastem wstrząsają wybuchy i nieuchronnie zbliża się 
finalna bitwa.

„Pytanie i odpowiedź” to mocna i poruszająca opowieść o ter-
rorze i oporze przeciwko niemu, które mają tak wiele twarzy.

Liczba stron: 528, Cena: 45,00 zł

„Slapstick, albo nigdy więcej samot-
ności!”
Kurt Vonnegut

Śmieszno-gorzka opowieść o samot-
ności, na którą skazuje nas współczesny styl 
życia.

Apokaliptyczna wizja oglądana oczami 
aktualnego króla Manhattanu (i ostatnie-
go prezydenta Stanów Zjednoczonych), a 
zarazem złośliwie lekceważące spojrzenie 
na prawdopodobne rezultaty naszych szaleństw. Nawet finał życia, 
jakie znamy, zmienia się pod piórem Vonneguta w zabawną farsę – 
finałowy slapstick, który może być żartem Wszechmogącego z nas 
wszystkich.

Liczba stron: 272, Cena: 45,00 zł

„Ktoś mnie pokochał”
Julia Quinn

Anthony Bridgerton, najbardziej za-
twardziały kawaler Londynu, staje przed 
prawdziwą miłosną próbą…

Ku zaskoczeniu całego Londynu wi-
cehrabia Bridgerton nie tylko zdecydował 
się na małżeństwo - wybrał już nawet kandy-
datkę na żonę! Jedyną przeszkodą jest starsza 
siostra jego wybranki Edwiny, Kate Sheffield, najbardziej wścibska 
kobieta, jaka kiedykolwiek pojawiła się w londyńskiej sali balowej. 
Ponętna intrygantka doprowadza Anthony’ego do szaleństwa swoją 
determinacją, by zniweczyć zaręczyny, ale kiedy wicehrabia w nocy 
zamyka oczy, to właśnie Kate jest kobietą nawiedzającą jego coraz 
bardziej erotyczne sny…

Wbrew powszechnemu przekonaniu Kate jest absolutnie 
pewna, że   nawróceni podrywacze wcale nie są najlepszymi mę-
żami - a Anthony Bridgerton jest najbardziej niegodzi-
wym łotrem ze wszystkich. Kate jest zdeterminowana, by 
chronić przed nim swoją młodszą siostrę, ale boi się, że 
sama może ulec hipnotyzującemu urokowi niepopraw-
nego uwodziciela…

Liczba stron: 480, Cena: 42,90 zł
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