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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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AGROAP SERWISAGROAP SERWIS MASZYN ROLNICZYCH 
I SAMOCHODÓW 

WSZYSTKICH MAREK

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

ZAPRASZAMY
NA WIOSENNE 

PRZEGLĄDY

www.e-domet.pl

Ciechanów
ul. Mleczarska 9a (obok WORD)

tel. 23 673 70 52

MARKIZY
MOSKITIERY
PERGOLE

MARKIZY
MOSKITIERY
PERGOLE
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Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 

był dobrym Człowiekiem.

o nagłej śmierci Stanisława Kęsika – 
wicestarosty ciechanowskiego, poety
i społecznika. Zmarł w środę, 12 maja 
mając 63 lata. 
Wcześniej przez całą dekadę zarządzał 
Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki 
w Ciechanowie, ale przede wszystkim 

Więcej na str. 7

Odszedł dobry CzłowiekOdszedł dobry Człowiek
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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:

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

(na terenie szpitala)

tel. 784 008 401

Właśnie teraz w maju 2028 roku stało się 
jasne, że to co nastąpiło zapowiadane było 
przez znaki, lecz ich nie dostrzegano, lecz je 
lekceważono.

Przypomnijmy, że już od kilku lat 
pojawiał się znak pierwszy. Otóż na 
wszystkich pracach naszych fotogra-
ficzek Dzwonnica na Farskiej Górze 
była pochylona, przeważnie w lewo, ale 
często też w prawo. Łatwo dawało się 
dostrzec, że Dzwonnica chwieje się na 
boki. Ale nikt nic nie zgłaszał. A szko-
da.

Drugim znakiem było pojawia-
nie się od kilku miesięcy od strony 
Chrzanówka, od wschodu, ciemnych 
chmur czasami krwisto czerwonych, z 
których błyskały jeszcze wtedy dalekie 
pioruny. Śmiano się z tego nawet wte-
dy gdy czarność na niebie od wschodu 
coraz bardziej zbliżała się do nas.

Znak trzeci ma związek z Dostojną 
Postacią w Czerni, w długim do ziemi 
czarnym płaszczu-nie płaszczu, która 
do niedawna spacerowała ciemnymi 
wieczorami po Parku i Augustiańskiej, 
a siedem tygodni temu nagle przestała. 
Za to od tamtego dnia co wieczór wy-
chodził On z cmentarza na Płońskiej, 
przenikając przez żelazną bramę, i 
szedł Orylską do Augustiańskiej skrę-
cając w prawo i dalej wchodził schod-
kami na Farę. Zaraz też zmierzał do 
Dzwonnicy na Farskiej Górze, gdzie 
stanąwszy obok dawał wieczornym 
przechodniom znaki, pokazując na 
wieżę z trwogą. Jakby też coś głosił ex 
cathedra, lecz z jego ust dochodził głos 
niemy, jakby był bez życia. Kto prze-
chodził obok tylko machał Mu życz-
liwie, czasami pozdrawiając „Niech 
będzie pochwalony…”, i nie zwracał 
uwagi na sens znaków Jego. 

Tak ludzie bez reszty pogrążeni w 

słuchaniu Telewizji i Radia, za nic ma-
jący sygnały ze świata prawdziwego, 
znaki widzieli lecz ich nie dostrzegali, 
nie chcieli rozumieć, ignorowali…

Gdy nadszedł zapowiadany przez 
proroctwa dzień straszny, wtedy od 
strony Chrzanówka, od wschodu, z 
rana najpierw czarne chmury z bły-
skawicami ruszyły pomału, co godzinę 
nieubłaganie zbliżając się do grodu na-
szego. A nawet wtedy rzucano mimo-
chodem, że co tam, zwykła anomalia 
pogodowa, przecież w Telewizji i Ra-
diu o tym wcale nie mówili… A choć 
nie mówili, to każdy winien prawdę 
dostrzegać samemu, po cóż ludziom 
dano rozum własny i do szkół posyła-
no. A jak Telewizja i Radio prawdy nie 
mówią, tylko naginają, prawdę zataja-
ją, to co, każdy ma mieć tylko tyle w 
głowie ile mu w niej nabełtają?

Więc gdy nawałnica od wschodu 
przyśpieszyła będąc tuż, tuż, gdy czar-
ne chmury kłębiły się już nad Gołymi-
nem-Ośrodkiem i Opinogórą Górną, 
nic u nas w mieście nie mąciło miesz-
czan i mieszczek nastroju błogiego.

Aż stało się. Pod wieczór kłębią-
ca się czarność nagle zalała niebo nad 
Ciechanowem i bić poczęły gromy. 
Ziemia drżała i przyszedł wicher od 
wschodu. Gdy zadął z mocą niespo-
tykaną, z jękiem dzwonów pod jego 
naporem pękła Dzwonnica na Farskiej 
Górze. Pół jej sterczało, pół legło w 
gruzach po zboczu od strony kościoła. 
Wtedy chmury zawirowały i rozpierz-
chły się w nicość, wiatr nagle ustał, a 
przedwieczorne niebo zajaśniało błęki-
tem dojrzałym.

I wtedy na placu przykościelnym 
zaczął gromadzić się tłum ciekawych 
mieszkańców, którzy żądni wrażeń 
przybiegli nasycić oczy widokiem 

niezwykłym, jakże podniecającym 
wyobraźnię w tym czasie znudzenia i 
konsumpcjonizmu. – Dzwonnica pę-
kła, pół leży w dole, szybko przylećcie 
zobaczyć – rozemocjonowani ciecha-
nowianie dzwonili do znajomych by 
nie ominęła ich sensacja na żywo.

Po chwili nad miastem w zenicie 
jakby cudownie rozlała się wielka tę-
cza na niebie, ponad Polską wielkim 
łukiem spinająca Wschód z Zacho-
dem. Ku niej wtenczas spojrzenia 
zwrócili zebrani na placu, podzi-
wiając ferię barw soczystych. Wtedy 
też na plac wbiegła grupa młodych 
przystojnych chłopców i dziewczyn 
w ażurowych majteczkach. Rozpo-
starwszy środkiem zgromadzenia 
wielki baner w kolorach tęczy skan-
dowali z euforią: – Tęcza na niebie, 
tęcza na ziemi!, a wielu z tłumu im 
kibicowało i biło brawa.

Poderwał się wówczas nagle z oko-
licznych drzew rój wron i krążył nad 
placem. – Kra, kra, kra… Kra, kra, 
kra… – ostro z furią krakały czarne 
wrony nad ludzkimi głowami. Do-
łączyła też kukułka. – Ku-ku… Ku-
-ku… Ku-ku – dobiegało od strony 
domu parafialnego.

– Jakie to urokliwe. Ruiny cegla-
nej gotyckiej Dzwonnicy na Górze, a 
w tle blask czerwonej ogromnej tarczy 
słońca tonącego w horyzoncie. I wro-
ny, i kukułka, jakie to ezoterycznie 
przejmujące… – wyraziła wrażliwa 
na piękno urocza farmaceutka z ap-
teki. – A jakie romantyczne – powie-
dział do swojej żony radny powiatowy, 
przewodniczący komisji rady powia-
tu. – Tak, tak, bardzo romantyczne 
– potwierdziła ona, jego żona. – Jakże 
cudowny upiorny nastrój. Jak się nim 
delektuję – oznajmił tonem rozkoszy 

przedsiębiorca, członek izby gospo-
darczej. 

Nie zabrakło głosu literackiego. 
Jedna z miejscowych poetek wyde-
klamowała liryk, na tę okazję ad hoc 
skomponowany: – Na Górze ceglana 
wieża stała. Ale się nagle przełamała. 
Nie ma już całej wieży. Pół sterczy w 
niebo. Pół cegłami w dole leży – wy-
głosiła z emfazą, dając kolejne świa-
dectwo wysokiego poziomu ciecha-
nowskiej poezji, co tłum nagrodził 
wielkimi brawami.

– To było naprawdę romantyczne. 
Nic bardziej nie oddaje ducha roman-
tyzmu jak taka sytuacja – skomento-
wały nazajutrz miłe Panie Danusia z 
Wandzią, przypadkiem spotkane przez 
naszego redaktora nad rzeką koło Stra-
żackiej. 

Teraz na koniec o sprawach mię-
dzynarodowych. Podczas kolejnego 
szczytu w Budapeszcie przywódcy 

państw Trójmorza omówili sytuację 
inwestycyjną w powiecie ciechanow-
skim. Podkreślono wysoki stopień 
zaangażowania władz samorządowych 
na rzecz rozwoju obu miast i gmin 
ciechanowszczyzny. Szczególnie pozy-
tywnie oceniono aktywność prezesów 
TBS-u Sp. z.o.o. i PUK-u Sp. z o.o., 
akcentując wzrost substancji stano-
wiącej przedmiot aktywności statuto-
wej. Do Panów Prezesów wraz z mał-
żonkami życzenia dalszych sukcesów 
w życiu zawodowym i osobistym, z 
tej okazji napłynęły również z Izraela, 
Moskwy oraz Stolicy Apostolskiej.

Z ostatniej chwili

W gminie Regimin wybuchła ra-
dość. Ludzie składają ręce do nieba z 
wdzięczności za cudowne zrządzenie 
losu. O szczegółach niebawem.

IWO „GAGUŚ” GAWLICA 

Wspomnienia z przyszłości

Dzwonnica w ruinie
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ogłoszenie

SPRZEDAM
DOM W 

CIECHANOWIE
BLISKO CENTRUM

TEL. 532 067 734 

ogłoszenie

Sprzedam atrakcyjny 

dom w Ciechanowie.

Powierzchnia - 250 m2 

tel. 604 513 071

 lub 606 251 393

nauka gry na gitarze,

perkusji, pianinie  

oraz śpiewu

stacjonarnie 

lub on-line
Zajęcia 

indywidualne!
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powiat

ogłoszenie

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
Oddział Okręgowy w Warszawie, Oddział w Ciechanowie

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

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

ZAPRASZA NA:ZAPRASZA NA:

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

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

KURSY Z ZAKRESU 
RACHUNKOWOŚCI, 
PODATKÓW I PŁAC

KURSY Z ZAKRESU 
RACHUNKOWOŚCI, 
PODATKÓW I PŁAC

ZAPRASZAMY 

DO UDZIAŁU 

W KURSACH

WAKACYJNYCH

Terminy rozpoczęcia kursów: 
maj-sierpień 2021 r.

1 maja wystartował nowy projekt zainicjowany 
przez Starostę Joannę Potocką-Rak pod nazwą 
„Z historią przez Powiat”. Realizowany jest on 
we współpracy starostwa z Powiatowym Cen-
trum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Każdego dnia piętrowy angielski auto-
bus wyrusza na powiatowe drogi, przemie-
rzając dziesiątki kilometrów. Pasażerowie 
w towarzystwie przewodników odkrywa-
ją ciekawe miejsca w ramach trzech tras: 
„Sekrety ziemi ciechanowskiej”, „Na szla-
checkim szlaku” i „Nad wodami Sony”. 
Przewodnikami są: Grażyna Czerwińska, 
Barbara Bielasta, Ewa Stangrodzka oraz 
Jacek Hryniewicz. Każde z nich z prawdzi-
wą pasją, podpartą szeroką wiedzą, odkry-
wa tajemnicze miejsca znajdujące się na 
trasach przejazdu.

Przejażdżki są znakomitą formą relaksu i 
integracji, ale przede wszystkim lekcją lokalnej 
historii. Odwiedzane są nieznane lub mało 
znane miejsca na terenie naszego powiatu.

W pierwszej wyprawie uczestniczyli 
m.in. przedstawiciele lokalnych mediów, 

w tym także naszej redakcji. Wspomina-
my ten wyjazd jako doskonałą formę spę-
dzenia wolnego czasu. Zawitaliśmy m.in. 
do Młocka, gdzie rośnie 500-letni dąb 
szypułkowy „Uparty Mazur”. Drzewo pre-
zentuje się okazale, obwód pnia to 10 me-
trów a wysokość ok. 30. Zatrzymaliśmy 
się również w Luberadzu przed klasycy-
stycznym pałacem z drugiej połowy XVIII 

w. otoczonym rozległym i imponującym 
parkiem. Po swojej „posesji” oprowadził 
nas obecny właściciel Jerzy Lisiecki – pre-
zentując ciekawostki historyczne związane 
z obiektem.

Powiat Ciechanowski kryje wiele in-
nych ciekawych obiektów takich jak: ko-
ściół w Chotumiu z 1644 r., dwór Baccia-
rellich w Rydzewie, neogotycki kościół w 

Sulerzyżu, czy też drewniany kościółek w 
Malużynie z połowy XVII w. z najstarszą 
dzwonnicą na Mazowszu. Niewątpliwie, 
każde z tych miejsc jest magiczne i warte 
odwiedzenia.

Co ważne, z wycieczek czerwonym 
autobusem chętnie korzystają zarówno 
młodzi, jak i nieco starsi mieszkańcy po-
wiatu. W wycieczkę wyruszyli już m.in. 
słuchacze Powiatowego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, jak i grupy ze szkół znaj-
dujących się na terenie naszego powiatu. 
Na końcu trasy na uczestników czekają 
wspólne chwile przy ognisku. Otrzymują 
również Legitymację Powiatowego Po-
dróżnika.

W tym momencie pozostaje jedynie 
pogratulować tak znakomitego pomysłu 
i oczekiwać, że majowe wycieczki „z hi-

storią” na stałe wpiszą się do kalendarza 
powiatowej aktywności edukacyjno-kul-
turalnej.

PP

Z historią przez Powiat

Niepowtarzalne lekcje lokalnej historii
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Market Budowlany MRÓWKA przy ul. Niechodz-
kiej w Ciechanowie systematycznie poszerza swój 
asortyment z myślą o wygodzie Klientów. Wraz 
z otwarciem Marketu po kolejnej fali pandemii 
udostępniono kompleksowo wyposażony dział 
elektryczny.

Teraz w Mrówce dostępna jest jeszcze 
szersza gama artykułów elektrycznych niż do-
tychczas. Jest to właściwe miejsce zarówno dla 
tych, którzy chcą kupić produkty niezbędne do 
przeprowadzenia drobnych napraw elektrycz-
nych, ale również wykonania gruntownych 
modernizacji instalacji elektrycznej w domu, 
mieszkaniu, garażu lub ogrodzie.

Jeżeli planujecie Państwo zakup nowe-
go oświetlenia do salonu, sypialni, czy też do 
ogrodu – Mrówka przy ul. Niechodzkiej 5 w 
Ciechanowie to najlepszy adres na takie zakupy.

W asortymencie działu elektrycznego 
znajdują się dziesiątki różnych lamp sufitowych 
lub stojących, kinkietów, żyrandoli, plafonów i 
wielu innych. Oferta dostosowana jest zarówno 
dla osób ceniących sobie prostotę połączoną z 
niską ceną, jak i dla tych, którzy oczekują in-
nowacyjnych i niepowtarzalnych rozwiązań 
oświetleniowych.

W nowym dziale elektrycznym dostępna 
jest szeroka gama świetlówek i żarówek różnego 
typu, rozmiaru i mocy. Ponadto przygotowano 
szeroki wybór włączników oświetleniowych, 
gniazd, narzędzi do montażu elektryki, prze-

wodów, rur elektroinstalacyjnych (tzw. peszli) 
i wielu innych.

Dodatkową atrakcją są wyjątkowe promo-
cje na niektóre produkty - takich cen próżno 
szukać w innych marketach.

Pracownicy Marketu Budowlanego 
Mrówka służą pomocą w wyborze odpowied-
niego produktu, dopasowanego do potrzeb i 
oczekiwań każdego Klienta.

Przypomnijmy, że Market Budowlany 
MRÓWKA ma łączną powierzchnię 3.800 me-
trów kwadratowych. Blisko tysiąc metrów sta-
nowi dział „Ogród”. W markecie znajduje się 

również dział z artykułami biurowymi oraz dział, 
na którym można zakupić akcesoria i karmę dla 
zwierząt domowych. Na uwagę zasługują alejki z 
wyposażeniem i dekoracjami domu i mieszkania.

Natomiast dział BHP, na którym można 
kupić profesjonalną odzież roboczą, jest naj-
większym tego typu działem w Ciechanowie.

W dni robocze (od poniedziałku do 
piątku) sklep czynny jest od godziny 7.00 do 
20.00, natomiast w soboty 8.00 – 18.00. W 
niedziele handlowe MRÓWKA zaprasza na 
zakupy w godzinach: 10.00-16.00. 

Zapraszamy do Marketu Budowlane-
go mieszącego się w Centrum Handlowym 
MRÓWKA przy ul. Niechodzkiej 5 w Cie-
chanowie.

PC

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

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

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

TM

Z pracy parlamentarzystów

Kolejny dyżur senatora

Market Budowlany MRÓWKA

Nowy dział elektryczny w MRÓWCE

Właśnie ogłoszono wyniki ogólnopolskiego 
zestawienia samorządów organizowanego 
przez Dziennik Gazetę Prawną. Pierwsze 
miejsce w kategorii miast do 100 tys. miesz-
kańców w rankingu „Perły Samorządu” za-
jęło Miasto Ciechanów. Prezydent Krzysztof 
Kosiński znalazł się na drugim miejscu wśród 
najlepszych prezydentów miast. 

Jak podkreślają organizatorzy, celem 
rankingu jest docenienie gmin wyróżnia-
jących się m.in. jakością zarządzania. Na-
grody zostały przyznane przez kapitułę po 
analizie pięciu obszarów działania miast: 
gospodarki, edukacji, zdrowia i opieki, 
cyfryzacji i środowiska, także w powią-
zaniu do sytuacji związanej z pandemią, 
finansami oraz społeczną odpowiedzial-
nością. Partnerem merytorycznym ran-
kingu była firma audytorska PwC, która 
opracowała wskaźniki do metodologii 
oceny poszczególnych samorządów.

„Perły Samorządu” przyznano w 
pięciu kategoriach: gmina do 5 tys. 
mieszkańców, gmina wiejska powyżej 5 
tys. mieszkańców, gmina miejsko-wiej-

ska powyżej 5 tys. mieszkańców, gmina 
miejska powyżej 100 tys. mieszkańców i 
gmina miejska do 100 tys. mieszkańców. 
W ostatniej z kategorii Ciechanów został 
ogłoszony liderem w kraju. Wyniki po-
dano 12 maja podczas Kongresu Perły 
Samorządu, organizowanego w formule 
online w Gdyni.

W kategorii miast do 100 tys. miesz-
kańców za Ciechanowem uplasowały się 
kolejno Sanok i Suwałki.

Podobnie jak w latach ubiegłych, 
wyłoniono też najlepszych włodarzy, 
którzy efektywnie realizowali zadania, 
byli zaangażowani w inicjatywy lokal-
nej społeczności i organizowali pracę 
urzędów oraz jednostek podległych. 
Krzysztof Kosiński zajął drugie miejsce 
w kraju w kategorii prezydentów miast 
do 100 tys. mieszkańców. – Perła dla 
Ciechanowa jest przede wszystkim do-
wodem uznania konsekwentnie reali-
zowanego kierunku rozwoju miasta. To 
efekt codziennej, rzetelnej pracy wielu 
kompetentnych, zdolnych i zaangażo-
wanych osób. Dziękuję wszystkim pra-
cownikom Urzędu Miasta, jednostek 
podległych i osobom współpracującym, 
którzy sprostali niełatwym wyzwaniom, 
jakie podejmujemy. Gratuluję zwycięz-
com w pozostałych kategoriach – mówi 
prezydent Kosiński.

UM/TM

Ranking „Perły Samorządu”

Sukces Ciechanowa i prezydenta Kosińskiego
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Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

Senator RP dr Jan Maria Jackowski.
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ogłoszenie

Oferujemy mieszkanie służbowe  i dobre warunki 
wynagrodzenia (umowa o pracę lub kontrakt).  
Zapraszamy do pracy również lekarzy po stażu 

chcących rozpocząć specjalizację 

kom. 501 206 126

z medycyny rodzinnej. 

tel. (23) 674 00 31
Sekretariat

e - mail: spzzozglinojeck@e-glinojeck.pl

e - mail: wjozwiak@spzzoz.e-glinojeck.pl

Dyrektor

SPZZOZ w Glinojecku 
zatrudni lekarza POZ 

 (internista, rodzinny, 
pediatra lub w trakcie 

specjalizacji).
..........................................................................................
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powiat

Oficjalnie otwarto kolejne ciekawe miejsce na 
mapie naszego powiatu. Powiatowy Ośrodek 
Felinoterapii w Ciechanowie „Radosny Kot” o 
którym mowa, stanowi azyl dla bezdomnych 
kotów, ale jest także miejscem terapii dla 
młodzieży i nie tylko. 

Symbolicznego otwarcia Ośrodka 
na początku maja dokonała Joanna Po-
tocka-Rak – starosta ciechanowski wraz 
z Krzysztofem Leszczyńskim – Przewod-
niczącym Rady Miasta Ciechanów oraz 
Mirosławem Szymańczykiem – prezesem 
zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komu-
nalnych w Ciechanowie. Starosta podczas 
przemówienia podkreślała szczególną tro-
skę przewodniczącego i prezesa PUK o 
los bezdomnych czworonogów. 

Uroczystość inaugurująca funkcjo-
nowanie ośrodka obfitowała w liczne 
atrakcje. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
4 w Ciechanowie wzięły udział w warsz-
tatach malowania kamieni, które po-
prowadziła Dorota Nasierowska (GOK 
Sońsk). Wszyscy zgromadzeni mieli oka-
zję wysłuchać piosenek w wykonaniu Kai 
Grzelak – utalentowanej młodej ciecha-
nowskiej wokalistki. Następnie można 
było zwiedzić wnętrze obiektu i poznać 
jego czworonożnych lokatorów. Na za-
kończenie przygotowano dla zebranych 
atrakcję w postaci ogniska z kiełbaskami.

W tworzenie i bieżące funkcjonowa-
nie ośrodka zaangażowano ciechanowską 
młodzież oraz wolontariuszy ze Stowarzy-
szenia „Pies i Spółka”. 

- Wybudowaliśmy azyl dla bezdom-
nych kotów, przyjazne miejsce, w którym 
zwierzęta znajdą bezpieczne schronie-
nie. Dlaczego felinoterapia? Naukowo 
dowiedziono, że opieka nad kotami to 
znakomita terapia zajęciowa, która może 
dać młodym ludziom poczucie bycia 
potrzebnym, która nauczy ich odpowie-
dzialności, a także zaktywizuje fizycznie i 

psychicznie. Koty to szczegól-
ne stworzenia, które potrafią 
pomóc osobom cierpiącym 
na depresję czy spadek na-
stroju, w towarzystwie tych 
zwierząt spada nasz poziom 
stresu, a wzrasta poczucie 
szczęścia i wzmacnia się na-
sza odporność. Działanie 
terapeutyczne ma nie tylko 
kontakt fizyczny z kotem, ale 
nawet sama obserwacja czy 
przebywanie w jego towa-
rzystwie. To dlatego powstała 
idea stworzenia miejsca, z którego ko-
rzyści będą zarówno po stronie zwierząt, 
mieszkających w Ośrodku, jak również 
ich opiekunów, ponieważ będą oni czer-
pali stąd dobrą energię i znajdą ciekawą 
alternatywę na aktywne spędzenie wol-
nego czasu – informuje ciechanowskie 
starostwo. 

Powiatowy Ośrodek Felinotera-
pii „Radosny Kot” to projekt realizo-
wany przez Powiat Ciechanowski w 
ramach programu profilaktyki zdro-

wotnej w obszarze zdrowia psychicz-
nego. Inwestycja opiewała na kwotę 
około 150 tys. zł. 

Obiekt mieści się przy ul. Kruczej 32 
(kontakt bezpośredni: tel. 731 055 768, 
e-mail: radosny.kot@ciechanow.powiat.
pl). Czynny jest dla osób odwiedzających 
od poniedziałku do piątku w godzinach 
11-17, po wcześniejszym umówieniu się 
na wizytę. 

PP 

Inwestycja Powiatu Ciechanowskiego 

Ośrodek Felinoterapii oficjalnie otwarty 

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa 
Mazowieckiego Powiat Ciechanowski otrzy-
mał ponad 3 mln zł na realizację inwestycji 
drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi po-
wiatowej Nr 2351 Unikowo - Modła -Sulerzyż 
- przejście przez miejscowość Rydzewo. Pod 
koniec kwietnia podpisana została umowa 
między Starostą Ciechanowskim i Marszał-
kiem Województwa Mazowieckiego. 

Droga powiatowa znajduje się na 
terenie gminy wiejskiej Ciechanów. Po-

prawi to komunikację z drogą krajową 
nr 60. W ramach inwestycji wykonane 
zostaną roboty rozbiórkowe i ziemne, 
konstrukcja nawierzchni oraz chodników 
i zjazdów. Powstanie także kanalizacja 
deszczowa i nowe oznakowanie pionowe 
i poziome drogi.

– Dofinansowanie Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego, jakie trafi do 
powiatu w ramach instrumentu wspiera-
nia zadań ważnych dla równomiernego 
rozwoju województwa mazowieckiego, to 

możliwość realizacji kolejnej, niezwykle 
potrzebnej inwestycji – zaznacza  starosta 
ciechanowski Joanna Potocka-Rak. – Roz-
budowa drogi powiatowej nr 2351 Uniko-
wo-Modła-Sulerzyż, przejście przez miej-
scowość Rydzewo to inwestycja, na którą 
mieszkańcy Rydzewa i nie tylko czekali 
od wielu lat. Otrzymane dofinansowanie 
pozwoli na realizację ważnego zadania, 
zarówno pod względem inwestycyjnym 
jak i społecznym. Poszerzenie i wymia-
na nawierzchni czy budowa chodników 

i kanalizacji deszczowej, to podstawowy 
zakres rzeczowy przewidziany do reali-
zacji, dodatkowy element to stworzenie 
zdecydowanie lepszych warunków komu-
nikacyjnych dla rozwijającej się tej części 
powiatu. Dzięki takim instrumentom 
finansowym, Powiat Ciechanowski może 
realizować kolejne inwestycje o znaczeniu 
ponadlokalnym – dodaje. 

Podczas podpisania umowy panie z 
Koła Gospodyń PRO Qltura w ramach 
podziękowania przygotowały smaczną 
niespodziankę. 

PP / BIURO PRASOWE UMWM

Inwestycje drogowe 

3 mln zł na rozbudowę drogi Unikowo-Modła-Sulerzyż

Pamiątkowe zdjęcie wykonane tuż po podpisaniu umowy na inwestycję drogową w naszym powiecie.

Marszałek Adam Struzik w towarzystwie pań z Koła Gospodyń PRO Qltura. 

Powiat Ciechanowski otrzymał ponad 3 
mln zł dotacji na rozbudowę drogi Uniko-
wo-Modła-Sulerzyż. 
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Cezary Szeski
Prezes Zarządu 

Ciechanowskiej Lewicy Samorządowej

przyjęło wiadomość o śmierci 

Stanisława Kęsika
Wicestarosty Ciechanowskiego

Rodzinie i Bliskim

Z wielkim żalem nasze środowisko 

składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Człowieka o ogromnej wrażliwości społecznej

Wyrazy współczucia oraz szczere kondolencje

dla Rodziny i Przyjaciół

Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego

Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów
Eugeniusz Olszewski

oraz 
Radni Gminy Ciechanów

śp.
Stanisława Kęsika

składają

Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego

Rodzinie oraz Przyjaciołom 
składamy szczere wyrazy współczucia.

Zastępca 
Wójta Gminy Ciechanów 

Artur Frączkowski      

Wójt Gminy Ciechanów
Marek Kiwit

śp.

Stanisława Kęsika

Z głębokim żalem przyjęliśmy informację o śmierci

Stanisława Kęsika
Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego, 

wieloletniego dyrektora PCKiSz 
i przede wszystkim dobrego człowieka. 

Mazowiecka Izba Gospodarcza 
w Ciechanowie 

Rodzinie i Bliskim 
składamy wyrazy współczucia. 

Łącząc się w bólu i żałobie

z najbliższą rodziną składamy

najszczersze wyrazy żalu i szczerego 

współczucia z powodu śmierci 

Pana Stanisława Kęsika
Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego

Człowiek żyje tak długo, 

jak długo żyje nasza pamięć o Nim…

Przewodniczący Rady Gminy
wraz z Radnymi Rady

Gminy Regimin     
  

Wójt Gminy Regimin 
 i pracownicy Urzędu  

Gminy

ogłoszenie ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

W wieku 73 lat, zmarła red. Alicja Inka Fidrysiak – 
znana ciechanowska dziennikarka.

Była absolwentką Studium Kulturalno-Oświatowe-
go we Wrocławiu. Ukończyła też studia pedagogiczne o 
specjalności kulturalno-oświatowej. Przez prawie 20 lat 
pracowała w instytucjach kultury. Jeszcze w liceum za-
częła publikować teksty w „Filipince”, a później w „Gło-
sie Olsztyńskim” oraz miesięczniku „Warmia i Mazury”. 
W latach 1995 – 1998 pracowała w ciechanowskiej filii 
„Dziennika Pojezierza”. Następnie związała się zawodo-
wo z „Tygodnikiem Ciechanowskim”. Na jego łamach 
publikowała wspaniałe reportaże, teksty interwencyjne, 
czasami recenzje lokalnych wydawnictw książkowych.

W Jej tekstach było widać pasję społecznikowską, 
chęć niesienia pomocy – szczególnie ludziom chorym, 
pokrzywdzonym czy bezsilnym w poradzeniu sobie z 
problemami. Podczas lektury artykułów red. Fidrysiak 
niejednokrotnie można było poczuć ucisk w gardle czy 
wzruszenie. Jej reportaże społeczne stały się niedości-
gnionym wzorem dla młodszego pokolenia dziennikarzy, 
w tym dla piszącego te słowa…

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia.
AI

Zmarłą wspomina red. Marek Żbikowski – redaktor 
prowadzący „Tygodnika Ciechanowskiego”

Inkę poznałem znacznie wcześniej niż pojawiła się 
w „Tygodniku”. Nie była to wielka przyjaźń polegająca 
na częstych kontaktach, prywatnych wizytach domo-
wych, absolutnie nie. Głównie nasze rozmowy dotyczyły 
wspólnych zainteresowań: kultury, filmów, przeczyta-
nych książek. Bo Inka pochłaniała książki. Zabrzmi to 
może dziwnie, bo nie zaliczała ich jak wielu czytelników. 
Czytała je dogłębnie i „z bebechami”. Często rozmawia-
liśmy o naszych lekturach i zdarzało się, że trafialiśmy 
na te same tytuły. W trakcie dyskusji zaczynało mi się 
wydawać, że czytaliśmy różne książki. Ja wyczerpywałem 
temat w ciągu 15 minut a Inka potrafiła mówić o tej 
samej lekturze kilka godzin i następnego dnia do niej 
wracać. Kiedy zaczynaliśmy rozmawiać o jakimś filmie, 
czy aktorce okazywało się, że ona wie o niej wszystko. Ja 
skupiałem się na kreacji, emocjach, środkach wyrazu a 
Inka znała szczegóły z życia, tytuły i wiele innych dro-
biazgów, które wydawały mi się drugoplanowe, jednak 
okazywało się, że w naszych rozmowach są szczególnie 
ważne. Ona wszystko musiała mieć pogłębione, uzupeł-
nione szerszą wiedzą.

Kiedy los nas zetknął w „Tygodniku” każdy tekst do-
kładnie konsultowała rozpracowując opisywane sytuacje 
szczegółowo, analizując wszystkie zebrane fakty. Nie była 
pewna, czy wszystkie sygnały dobrze odebrała, czy to ma-
teriał na artykuł. Przychodziła na te rozmowy pełna roz-
terek. Kiedy ją poganiałem, bo czas gonił mówiła: Jeszcze 
mi brak tytułu. To znaczyło, że nie ma nic, bo zaczynała 
pisanie od tytułu. Tytuł był tezą reportażu i punktem 
wyjścia do całego tekstu. Nie miała tytułu – nie miała 
nic. Pisała reportaże społeczne o ludziach w trudnej sytu-
acji, pokrzywdzonych przez los, jednocześnie twardych, 

bohatersko znoszących jego przeciwności i walczących z 
nimi. O problemach społecznych pisze wielu dziennika-
rzy. Ale w reportażach Inki było coś takiego, że potrafiły 
zmusić czytelników do natychmiastowej pomocy. Kiedy 
pisała o młodym chłopaku od lat leżącym i marzącym o 
specjalistycznym łóżku przeciwodleżynowym tego same-
go dnia przyszli kupcy z ul. Warszawskiej z informacją, że 
zebrali już między sobą pieniądze i kupują to łóżko: Tyl-
ko gdzie je dostarczyć? Kiedy bohater jej reportażu po-
ruszający się na wózku inwalidzkim potrzebował nowego 
sprzętu wkrótce mieliśmy kilka supernowoczesnych, lek-
kich wózków i mogliśmy je za zgodą ofiarodawców prze-
kazać innym potrzebującym. Jak Ty to robisz czarowni-
co? - pytałem w takich sytuacjach. - A skąd ja to mogę 
wiedzieć – odpowiadała lekko przestraszona, bo zawsze 
podobna reakcja czytelników zaskakiwała ją. Pamiętam 
jak szukaliśmy psa razy husky dla kilkuletniego nieule-
czalnie chorego chłopca. Jego chorobami można by było 
obdzielić pół miasta. Szybko zgłosiła się hodowla odpo-
wiednich psów i przekazała dziecku szczeniaka. Inka z 
fotoreporterem, Bolkiem Prusem, zawieźli go na miejsce 
i opisali niewypowiedzianą radość dziecka i psa w czasie 
ich spotkania. Do dzisiaj mnie wzrusza ta historia.

Mogło by się okazać, że Inka wierzy w swoją moc i 
jako dziennikarka czuje się pewnie. Nic z tych rzeczy. Do 
każdej opisywanej historii podchodziła z wielką pokorą. 
Była pełna rozterek, raz opisanych bohaterów nigdy nie 
zostawiała samych sobie, ale towarzyszyła im długo. Wal-
czyła w ich imieniu z urzędami, hospicjami, bezduszny-
mi przepisami. Bardzo ją to rozstrajało. Czasami miała 
pretensję do swoich bohaterów o to, że z każdym proble-
mem dzwonią do niej, ale nie odmawiała.

Wspomnienie

Zmarła Redaktor Fidrysiak
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Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Stanisława Kęsika 
Wicestarosty Ciechanowskiego 

Przewodniczącego Ciechanowskiego Bezpartyjnego 
Ugrupowania Wyborczego

Członkowie i sympatycy
Ciechanowskiego Bezpartyjnego 

Ugrupowania Wyborczego

Był On zawsze życzliwy, pogodny, 

zawsze potrafiący się wsłuchać w cudze 

problemy, wyciągający swą pomocną dłoń 

do każdego, kto tylko tego potrzebował.

Z rodziną oraz najbliższymi zmarłego 
łączymy się w bólu i składamy wyrazy 

najgłębszego współczucia

ś.p. 

Wicestarosty Powiatu Ciechanowskiego i naszego drogiego Kolegi
wyrazy najgłębszego współczucia 

i z głębi serca płynące słowa otuchy w tych trudnych chwilach

Starosta Powiatu Ciechanowskiego - Joanna Potocka-Rak 
wraz z Członkami Zarządu,

Przewodniczący Rady Powiatu - Sławomir Morawski 
wraz z Radnymi Powiatu

oraz
Pracownicy Starostwa Powiatowego i Jednostek Organizacyjnych Powiatu

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci.

Stanisława Kęsika

Niech spoczywa w Bogu.

składają

Rodzinie oraz Bliskim

Mszy Świętej, która została odprawiona w ko-
ściele Parafii Błogosławionych Płockich Biskupów 
Męczenników, przewodniczył ks. prał. Eugeniusz 
Graczyk. Homilię wygłosił proboszcz ks. Adam 
Gnyp. Wraz z nimi liturgię koncelebrowało kilku 
kapłanów.

Oprawę muzyczną zapewnili członko-
wie Chóru Sine Nomine, a psalm zaśpiewali 
Agnieszka i Jarosław Kraśniewscy z LZA „Cie-
chanów”.

W pięknych słowach o Zmarłym mówi-
li Adam Struzik – Marszałek Województwa 
Mazowieckiego oraz Joanna Potocka-Rak – 
Starosta Ciechanowski. W imieniu koleżanek 
i kolegów z Ciechanowskiego Bezpartyjnego 
Ugrupowania Wyborczego, którego Stanisław 
Kęsik był przewodniczącym, ciepłe i bardzo 
osobiste słowa pożegnania wygłosił Marek 
Marcinkowski.

Szczególnie wzruszające były wystąpienia 
Małgorzaty Milewskiej - w imieniu pracowni-
ków Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki 
oraz Rity Tarczyńskiej - w imieniu Ludowego 

Zespołu Artystycznego „Ciechanow”, którego 
Zmarły był członkiem. Wszystkim uczestni-
kom pogrzebu zapewne na długo zapadną w 
pamięci wspomnienia Małgosi o „Stanisławie, 
który w drodze powrotnej z wyjazdowych 
koncertów zatrzymywał się by nazbierać kwia-
tów dla swojej Żony”…

Ciało wicestarosty Kęsika spoczęło na 
Cmentarzu Komunalnym w Ciechanowie.

***
Wart odnotowania jest piękny gest ze stro-

ny Rodziny Zmarłego, która zaapelowała by 
zamiast kwiatów, złożyć datek na rzecz leczenia 
Filipka Bugajewskiego z Ciechanowa - chore-
go na artrogrypozę. Stanisław Kęsik aktywnie 
wspierał zbiórkę środków na ten cel – swego 
czasu przekazał na aukcję charytatywną m.in. 
obraz oraz swoje tomiki wierszy. Wolontariu-
sze, którzy w czasie pogrzebu stali z puszkami 
kwestarskimi przy kościele zebrali aż 8.106,90 
zł. To wspaniała i godna naśladowania forma 
ostatniego „Daru od Zmarłego dla Żyjącego”…

AI

Ostatnie pożegnanie Stanisława Kęsika

Gdy z kościoła wynoszono trumnę, to ubrani w barwne stroje artyści z LZA „Ciechanów” 
pożegnali swojego Kolegę pieśnią „Daj nam Panie” wraz z muzycznym akompaniamentem.
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W wieku 63 lat zmarł Stanisław Kęsik – poeta, samorządo-
wiec, Człowiek o wielkim sercu.

Stanisław Kęsik był absolwentem Wydziału Prawa i Ad-
ministracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracował m.in. w 
ciechanowskiej administracji: Urzędzie Wojewódzkim oraz 
Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Przez 
wiele lat był dyrektorem Powiatowego Centrum Kultury i 
Sztuki w Ciechanowie. Pracował też w Domu Pomocy Spo-
łecznej „Kombatant”.

Przez dwie kadencje sprawował mandat radnego Rady 
Miasta Ciechanów. Od 2010 roku był radnym Rady Po-
wiatu Ciechanowskiego, a od 2018 roku Wicestarostą Cie-
chanowskim.

Pełnił funkcję przewodniczącego Ciechanowskiego 
Bezpartyjnego Ugrupowania Wyborczego.

Był członkiem Ludowego Zespołu Artystycznego „Cie-
chanów”. Należał do wielu stowarzyszeń twórczych. Wydał 
kilka tomików poezji.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia.
TM

Zmarłego wspomina Piotr Pszczółkowski – wydaw-
ca i redaktor naczelny Magazynu Opinii Ziemi Ciecha-
nowskiej PULS

Szukam w pamięci momentu, w którym poznaliśmy 
się ze śp. Stanisławem Kęsikiem i nie sposób jednoznacznie 
określić dnia i godziny. Przez kilkanaście, a może nawet oko-
ło dwudziestu minionych lat spotykaliśmy się na różnych 
płaszczyznach zawodowych i prywatnych. W moich oczach 
zawsze był Człowiekiem przez wielkie „C” - pozbawionym 
uprzedzeń i otwartym na innych, nietraktującym nikogo „z 
góry”. Było tak zarówno wtedy gdy był dyrektorem Powia-
towego Centrum Kultury i Sztuki, pracownikiem (kultu-
ralno-oświatowym) w ciechanowskim „Kombatancie” jak i 
w ostatnich latach, gdy sprawował bardzo ważną funkcję w 
samorządzie powiatowym jako wicestarosta.

Pierwsze nasze spotkania odbywały się na gruncie arty-
stycznym, gdy kończyłem naukę w nieistniejącym już „KO” 
(Państwowym Pomaturalnym Studium Kształcenia Animato-
rów i Bibliotekarzy) i tańczyłem w Ludowym Zespole Arty-
stycznym „Ciechanów”. Następnie relacje te przeniosły się na 
grunt dziennikarski. Mile wspominam każdy wywiad, którego 
mi udzielił i każdą, nawet krótką rozmowę w błahej sprawie.

Kilka tygodni przed tragicznym 12 maja po jednej z 
naszych rozmów, upewniał się u wspólnych znajomych, 
czy u mnie wszystko w porządku, ponieważ zauważył, że 

jestem w gorszej kondycji... To było budujące. Po raz ko-
lejny udowodnił, że na pierwszym miejscu stawia ludzi i 
ich dobro...

Nasze relacje na linii wicestarosta – redaktor naczelny 
również postrzegam jako bardzo pozytywne i pełne zrozu-
mienia.

Pamiętam Jego uśmiech i wysmakowane żarty podczas 
wspólnej majowej przejażdżki piętrowym autobusem przez 
nasz powiat...

12 maja czas się na chwilę zatrzymał... I pomimo tego, 
iż wiem o tym, że śmierć jest nieuchronna to, trudno się z 
nią pogodzić. Szczególnie gdy przychodzi „za wcześnie” i 
niespodziewanie... 

Dziękuję Bogu, że miałem okazję poznać Stanisława 
Kęsika, którego postawa życiowa pozostanie inspiracją nie 
tylko dla mnie, ale także wielu innych osób które spotkały 
Go na swojej życiowej drodze.

Wspomnienie

Zmarł Stanisław Kęsik

W kolejnych wydaniach PULSU opublikujemy 

wspomnienia o śp. Stanisławie Kęsiku autorstwa 

Jego przyjaciół, znajomych i współpracowników.
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W wieku 79 lat zmarł Aleksander Sopliński 
– znany ciechanowski lekarz, społecznik, 
samorządowiec i parlamentarzysta.

Był absolwentem Liceum Ogól-
nokształcącego im. Z. Krasińskiego 
w Ciechanowie oraz Wydziału Le-
karskiego Akademii Medycznej w 
Gdańsku. Posiadał specjalizację w 
zakresie ginekologii i położnictwa. 

Pracę zawodową rozpoczął w 
1968 roku w ciechanowskim szpita-
lu. Przez wiele lat był ordynatorem 
Oddziału Położniczo-Ginekologicz-
nego. 

Przed 1990 rokiem był radnym 
Miejskiej oraz Wojewódzkiej Rady 
Narodowej. Po reformie samorządów 
w I kadencji pełnił funkcję wiceprze-
wodniczącego, a w drugiej - przewod-
niczącego Rady Miasta Ciechanów. 
Później przez dwie kadencje pełnił 
funkcję wiceprzewodniczącego Sej-
miku Województwa Mazowieckiego.

Był inicjatorem powołania Mło-
dzieżowej Rady Miasta Ciechanów i 
wspierał jej działalność.

Przewodniczył Konwentowi Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
w Ciechanowie. Aktywnie angażował 
się w rozwój tej Uczelni.

Od 1973 roku był związany z 
Ruchem Ludowym, m.in. jako wi-
ceprezes Zarządu Powiatowego i Wo-
jewódzkiego PSL oraz członek Rady 
Naczelnej tej partii. 

W latach 2005 – 2011 sprawo-
wał mandat Posła na Sejm RP – nie-
wątpliwie był jednym z najaktyw-
niejszych parlamentarzystów ziemi 
płocko-ciechanowskiej.

Od lutego 2012 do stycznia 2015 
roku piastował urząd Wiceministra 
Zdrowia. Aktywnie wspierał rozwiąza-
nia legislacyjne służące leczeniu i reha-
bilitacji osób chorych na stwardnienie 
rozsiane. Angażował się także w kam-
panie społeczne na rzecz popularyzacji 
szczepień przeciwko pneumokokom.

Rodzinie i Bliskim składamy wy-
razy współczucia.

***
Aleksander Sopliński był świet-

nym lekarzem i wspaniałym człowie-
kiem. Zawsze miły, serdeczny, chętny 
do niesienia pomocy.

Był bardzo otwarty na ludzi mło-
dych – nigdy nie zapomnę naszych 
długich rozmów w czasach gdy pełni-
łem funkcję przewodniczącego Mło-
dzieżowej Rady Miasta Ciechanów, a 
On przewodniczył „dorosłej” Radzie. 
Był swoistym Ojcem MRM. Nie 
dawał odczuć różnicy wieku. Mimo 
pozycji zawodowej i społecznej nie 
starał się młodzieżowym radnym 
niczego narzucać z góry. Raczej de-
likatnie sugerował, wskazywał różne 
warianty i konsekwencje ich zastoso-
wania.

Jako przewodniczący Rady Mia-
sta Ciechanów prowadził sesje w spo-
sób bardzo sprawny, równocześnie 
prezentując nadzwyczajnie wysoki 
poziom kultury i taktu, ale kiedy wy-
magała tego sytuacja potrafił być sta-
nowczy. A co najważniejsze - z takim 
samym szacunkiem i otwartością 
traktował radnych koalicji i opozycji. 
Jego postawa może stanowić wzór dla 
dzisiejszych samorządowców.

AI

Zmarłego wspominają…

Jarosław Kalinowski – Poseł do 
Parlamentu Europejskiego

Z wielkim smutkiem przyjąłem 
informację o śmierci Aleksandra So-
plińskiego. Znaliśmy się kilkadziesiąt 
lat, współpracowaliśmy na ludowej 
niwie partyjnej i parlamentarnej, i 
tak zwyczajnie, po ludzku, bardzo się 
lubiliśmy. Ze świecą trzeba by szukać 
drugiego człowieka o tak ogromnej 
kulturze osobistej, charakteryzują-
cego się tak niewzruszonym, praw-
dziwym szacunkiem do każdego na-
potkanego człowieka. Zapamiętam 
Aleksandra jako mądrą, niezwykle 
sympatyczną, ciepłą, skromną, wy-
jątkowo opanowaną, spokojną osobę 
i zawsze merytorycznego fachowca.

Był lekarzem o pięknym, wrażli-
wym sercu i ogromnej wiedzy, którą 
lubił się dzielić. Zresztą, każdą rolę, 
którą przyszło mu pełnić, wykony-
wał z ogromnym zaangażowaniem i 
wielką pasją. Był lekarzem z misją, 
parlamentarzystą z poczucia społecz-
nego obowiązku i potrzeby zmienia-
nia otoczenia na lepsze, ludowcem z 

zamiłowania i przekonania.
Trudno pogodzić się z myślą, że 

Aleksander odszedł na zawsze i już 
nie będzie można wesprzeć się Jego 
radą i dobrym słowem. 

Marcin Stryczyński – wieloletni 
Prezydent Miasta Ciechanów

Odszedł od nas Aleksander So-
pliński - lekarz, społecznik, polityk, 
dla bliskich i przyjaciół Andrzej a pu-
blicznym życiu Aleksander. Dla mnie 
był bliskim przyjacielem samorządow-
cem i sąsiadem Andrzejem, którego 
niekwestionowany autorytet był i na-
dal powinien pozostać. Dobry przy-
kład zwłaszcza w tak trudnym okresie 
gdzie empatia, uczciwość i zdrowe 
zasady życiowe przegrywają z cwaniac-
twem, a pycha i dążność do celu bez 
względu na oceny moralne tych zacho-
wań górują. Zasady postępowania w 
życiu wynosi się z rodzinnego domu i 
dochowanie im wierności nie jest ła-
twe i nie zawsze towarzyszy im sukces.

W przypadku Andrzeja, który 
całe swoje życie związał zawodowo, 
społecznie i osobiście z Ciechano-
wem, miasto zawsze pozostawało po-
wodem dumy a lokalny patriotyzm 
dla „małej ojczyzny” nie był wytar-
tym sloganem. Szczególnie po 1989 
roku gdy pełnił funkcję Przewodni-
czącego Rady Miasta jego spokój, 
rozwaga i opanowanie niejednokrot-
nie panowały na emocjami radnych 
- zwłaszcza tych neofitów, którzy w 
nowej rzeczywistości starali sie bły-
snąć..

Już na pierwszej sesji Rady 
Miasta w 1994 roku wygłosił swoje 
- przewodniczącego credo: „Radni 
przychodząc na sesje swój politycz-
ny płaszcz powinni zostawiać w 
szatni”.

To dzięki harmonijnej współpra-
cy Zarządu Miasta i Pana Przewodni-
czącego Andrzeja kadencję w latach 
1994-98 należy zliczyć do sukcesu, 
zwłaszcza na polu inwestycyjnym 
(kryta pływalnia, oczyszczalnia ście-
ków, szkoły podstawowe nr 7 i 4, hala 
sportowa) dały impuls do rozwoju 
miasta, pozyskania uczelni wyższych 
i inwestycji - w tym ze strony zagra-
nicznych podmiotów gospodarczych.

Jako lekarz z powołania i natury 
był humanistą, dla którego druga 
osoba zawsze stanowiła największą 
wartość a w szczególności dotyczy-
ło to młodzieży. Był pedagogiem, 
który z ogromną pasją - jako pre-
kursor w Polsce - skutecznie działał 
na rzecz stworzenia Młodzieżowej 
Rady Miasta, po to by rosło zaple-
cze przyszłych społeczników z wie-
dzą o roli samorządu jako kreatora 
przyszłości.

Jako jeden z nielicznych ciecha-

nowian skromnie i bez grzechu py-
chy osiągnął w życiu wiele, a w życiu 
publicznym jego miłością było mia-
sto i jego mieszkańcy.

Dla mnie Andrzej zawsze po-
zostanie przyjacielem z łagodnym 
uśmiechem na twarzy i z pełnym 
dystansem do codzienności. Czło-
wiekiem, którego autorytet, cierpli-
wość, odpowiedzialność i życiowe 
zasady powinny być przykładem 
dla wszystkich. Andrzeja nie da się 
zapomnieć.

wspomnienia

Pozostawił po sobie Mądrość i Siłę Kompromisu. Dla wielu pozostanie najlepszym  
przykładem umiejętności dostrzegania i podkreślania roli człowieka, a nie mało 
znaczących rzeczy i spraw.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Aleksandra Soplińskiego, 
człowieka o wielkim sercu, oddanego służbie dla Polski, od zawsze związanego 
z Powiatem Ciechanowskim.

Spotkania z Takimi ludźmi, czynią życie wartym przeżycia…

Dziękujemy
Starosta, Zarząd, Przewodniczący Rady 

i Radni Powiatu Ciechanowskiego 
oraz Dyrektorzy Instytucji Powiatowych i Pracownicy Starostwa

Uroczystości pogrzebowe miały charakter 
państwowy. Przy trumnie wartę honorową 
pełnili żołnierze.

Mszy Świętej, która została od-
prawiona w kościele Parafii Św. Piotra 
Apostoła, przewodniczył bp dr hab. 
Rafał Maciej Markowski – Biskup Po-
mocniczy Warszawski. Homilię wygło-
sił zaprzyjaźniony ze Zmarłym ks. dr 
Grzegorz Kozicki.

W ostatnim pożegnaniu Doktora 
Soplińskiego wzięli udział, m.in.: Piotr 
Zgorzelski – Wicemarszałek Sejmu 
RP, Waldemar Kraska – Wiceminister 
Zdrowia, Władysław Kosiniak-Kamysz 
– prezes Polskiego Stronnictwa Ludo-
wego oraz Jarosław Kalinowski – Poseł 
do Parlamentu Europejskiego.

Przybyli też samorządowcy z całego 
regionu na czele z Adamem Struzikiem 
– Marszałkiem Województwa Mazo-
wieckiego, Joanną Potocką-Rak – Sta-
rostą Ciechanowskim oraz Krzysztofem 
Kosińskim – Prezydentem Miasta Cie-
chanów.

Swojego kolegę z sejmowych ław 
pożegnali także byli posłowie ziemi 
płocko-ciechanowskiej, m.in.: Robert 
Kołakowski, Mirosław Koźlakiewicz i 
Waldemar Pawlak. W imieniu licznie 
zgromadzonego środowiska medycznego 
słowa pożegnania wygłosił Andrzej Ka-
masa – dyrektor Specjalistycznego Szpi-
tala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

Warto podkreślić, że zarówno w 
homilii, jak i w pożegnaniach (oprócz 
dyrektora Kamasy wygłosili je także 
wicemarszałek Zgorzelski, prezes Ko-
siniak-Kamysz i marszałek Struzik) 
najczęściej padającymi słowami o śp. 
Aleksandrze Soplińskim były te, iż „był 
dobrym człowiekiem”. I chyba w ten 
sposób najkrócej można opisać Zmar-
łego…

Bardzo wzruszająco zabrzmia-
ły słowa podziękowań wygłoszone 
przez Jego Syna Andrzeja (także leka-
rza), który dziękował wszystkim me-
dykom zaangażowanym w leczenie 
swojego Taty.

Ciało Doktora Soplińskiego spo-
częło na Cmentarzu Komunalnym w 
Ciechanowie.

AI

Ostatnie pożegnanie Doktora Soplińskiego
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Wspomnienie

Zmarł Aleksander Sopliński
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na tapecie

ogłoszenie

WÓJT GMINY CIECHANÓW MAREK KIWIT 
ZA��SZA MIESZ�ŃCÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE 

,,NA NAJŁADNIEJSZĄ POSESJĘ 2021 r.”

a) Wzbogacenie i uatrakcyjnienie wizerunku Gminy Ciechanów.
b) Promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających na 
celu pozytywny wpływ na wygląd i estetykę gminy.

h) Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę na wykorzystanie zdjęć posesji, zgodę na 
wykorzystanie wizerunku (załącznik do formularza zgłoszeniowego).

REGULAMIN	KONKURSU	NA	NAJŁADNIEJSZĄ	POSESJĘ	2021	
POD	PATRONATEM	WÓJTA	GMINY	CIECHANÓW

1) Cele konkursu

Kategoria I Budynki mieszkalne: jednorodzinne, wielorodzinne

f) Zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną RODO należy składać w sekretariacie 
Urzędu Gminy Ciechanów do 31.08.2021 r na formularzu stanowiącym załącznik do 
niniejszego regulaminu, dostępnym w pok. 8a oraz na stronie internetowej Urzędu 
Gminy Ciechanów.

a) Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Ciechanów – w imieniu Wójta 
Gminy Ciechanów prace związane z konkursem koordynuje Pani Dorota Filipowicz.

3) Uczestnictwo i zasady konkursu
a) Konkurs odbędzie się w terminie od 01.06.2021 r. do 31.08.2021 r.

c) W konkursie może wziąć udział tylko osoba pełnoletnia będąca właścicielem / 
współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym lub jeśli korzysta z posesji na 
podstawie umowy najmu / dzierżawy, posiada zgodę właściciela na udział w konkursie.

2) Organizacja konkursu 

d) Wnioski mogą być składane w czasie trwania konkursu przez: osoby izyczne, osoby 
prawne, osoby trzecie - jednak za wiedzą i zgodą właściciela posesji.
e) W konkursie nie mogą brać udziału laureaci trzech ostatnich edycji.

g) Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres posesji, telefon kontaktowy.

Kategoria II obiekty użyteczności publicznej (zakłady pracy, sklepy, szkoły, 
przedszkola)

b) Do konkursu mogą być zgłaszane posesje w następujących kategoriach:

c) Satysfakcjonowanie laureatów konkursu za osobisty wkład w rozwój walorów 
estetycznych gminy.

b) Konkurs ma zasięg ogólno-gminny.

- ogólne wrażenia estetyczne ,,odbierane z ulicy”
- różnorodność gatunkową nasadzenia

a) Wysokość nagród w kategorii I i II przyznaje się decyzją komisji konkursowej 
nagrody: 

III miejsce - 500 zł
b) Komisja może dokonać innego podziału kwot przeznaczonych na nagrody oraz 
przyznać wyróżnienia.

a) Komisja konkursowa dokona oceny biorąc pod uwagę:

- oryginalność

5) Nagrody:
-pomysłowość 

I miejsce - 1000 zł
II miejsce - 700 zł

- kompozycję architektoniczną

4) Kryteria oceny:

Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz wyniki konkursu popularyzowane będą na 
stronie internetowej Urzędu Gminy, mediach społecznościowych oraz przez lokalną 
prasę. 

d) Nagrody i wyróżnienia przyznaje komisja konkursowa w składzie:

Członek – Pan Waldemar Gebert

6) Z� ródła inansowania konkursu

Zastępca Przewodniczącego – Pani Dorota Filipowicz
Członek – Pani Sylwia Brzozowska-Rutkowska

Przewodniczący – Pani Małgorzata Sochacka

e) Komisja konkursowa podejmuje decyzję zwykłą większością głosów. W przypadku 
równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego lub jego zastępcy prowadzącego 
posiedzenie.

S� rodki przeznaczone na inansowanie konkursu pochodzą z budżetu gminy.
7) Promocja wyników konkursu:

c) Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w Urzędzie Gminy Ciechanów.

f) Decyzje komisji są ostateczne.

Wójt	Gminy	Ciechanów
Marek	Kiwit

Przebudowa rozpocznie się jeszcze w tym 
roku. Pojawi się nowa nawierzchnia, wy-
budowany będzie ciąg pieszo-rowerowy, 
powstanie energooszczędne oświetlenie. 
Przy ogrodzie działkowym zostaną utwo-
rzone miejsca parkingowe. Miasto pozyska-
ło 5,6 mln zł dofinansowania do realizacji 
zadania.

Ul. Opinogórska obecnie posiada 
nawierzchnię z betonu asfaltowego o 
nieregularnej szerokosci od 4,8 m do 
5,3 m, której stan nie jest zadowalający, 
miejscowo w nawierzchni występują 
ubytki i koleiny. Prośby o modernizację 
ulicy wielokrotnie zgłaszali mieszkańcy, 
m.in. podczas spotkań osiedlowych z 
prezydentem. Ratusz przygotował do-
kumentację techniczną dla moderniza-
cji drogi już w 2020 roku.

Remont rozplanowany

Droga zostanie wyremontowana 
na długości 1,1 km. W pierwszej ko-
lejności wykonana będzie kanalizacja 
deszczowa, co umożliwi właściwe od-
wodnienie drogi. Następnie ułożona 
zostanie nowa nawierzchnia. Inwe-
stycja obejmie wykonanie zjazdów 
indywidualnych na posesje, zjazdów 
publicznych, budowę dwóch zatok dla 
autobusów i pętli autobusowej. W pasie 
drogowym wykonane zostaną nasadze-
nia zieleni. Powstanie też nowy, kolejny 
już w mieście, ciąg pieszo-rowerowy. 

Zostanie włączony do sieci rowerowej 
w ul. Kąckiej, która prowadzi do Opi-
nogóry Górnej, gdzie w ubiegłym roku 
zamontowano stację Ciechanowskiego 
Roweru Miejskiego.

W ramach rozbudowy ul. Opino-
górskiej powstanie też nowe energo-
oszczędne oświetlenie. Remont będzie 
wymagał usunięcia kolizji z siecią elek-
troenergetyczną i wodociągową. Przy 
ogrodach działkowych miasto stworzy 56 
miejsc parkingowych dla działkowców. 

Remont drogi umożliwi separację 
strumieni ruchu samochodowego, ro-
werowego i pieszego poprzez wydziele-
nie elementów rodzajem nawierzchni, 
kolorem, krawężnikami i obrzeżami. 

Rozbudowa kompleksowej in-
frastruktury drogowej ul. Opinogór-
skiej w sposób zasadniczy wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa i komfort 
komunikacyjny dla mieszkańców, w 
szczególności dla osób, które korzystają 
z Rodzinnych Ogrodów Działkowych 
„SONA” oraz mieszkańców nowych 
budynków wielorodzinnych. 

Władze miasta uzyskały dofinanso-
wanie do realizacji inwestycji w kwocie 
5,6 mln zł w ramach Rządowego Fun-
duszu Rozwoju Dróg.

Cztery oferty w przetargu

Oferty, które wpłynęły do ratusza 
w postępowaniu przetargowym miesz-

czą się w kwotach od 5,3 do 6,2 mln zł. 
W najbliższym czasie będą analizowa-
ne pod względem formalno-prawnym. 
W przeciągu miesiąca powinna zostać 
zawarta umowa z wyłonionym wyko-
nawcą, a prace budowlane ruszą praw-
dopodobnie w lipcu. 

- Tak jak zapowiadałem, nie-
zwłocznie po pozyskaniu środków ze-
wnętrznych, rozpoczęliśmy procedurę 
przetargową celem wyłonienia wyko-
nawcy. Dziękuję pracownikom ratusza 
za sprawne działania, które przybliżają 
mieszkańców, kierowców i działkow-
ców do nowej, bezpiecznej drogi. Mnie 
osobiście cieszy wizja kolejnej trasy dla 
rowerzystów na ponad kilometrowym 
odcinku. Nie tylko poszerzamy sieć 
miejskich ścieżek rowerowych, ale też 
wpinamy się w niedawno wybudowaną 
ścieżkę w ul. Kąckiej – podkreśla prezy-
dent Krzysztof Kosiński

Działkowcy się cieszą

Jak nam powiedział Eugeniusz No-
wak, modernizacja ul. Opinogórskiej 
była długo oczekiwana przez działkow-
ców z Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
„Sona”. - Działkowcy od kilkunastu lat 
zgłaszali do Urzędu Miasta uwagi o sta-
nie drogi. Zawsze po okresie zimowym 
droga była w opłakanym stanie. Pełno 
było dziur w nawierzchni. Po interwen-
cjach działkowców na wiosnę były one 

doraźnie łatane. Dobrze się stało, że 
władze miasta uzyskały dofinansowanie 
do realizacji inwestycji w kwocie 5,6 
mln zł w ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg. Działkowcy teraz z za-
dowoleniem czekają na realizację tego 
projektu. Bardzo dobrze, że przy oka-
zji będą utworzone dodatkowe miejsca 
parkingowe. Dobrze by było aby przy 
każdej bramie umiejscowiono oznako-
wane przejścia dla pieszych. Rozbudowa 
wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i 
komfort dla mieszkańców, w szczegól-
ności dla działkowców z Rodzinnych 

Ogrodów Działkowych „SONA”. Jed-
nakże Działkowcy z drugiego sektora 
ubolewają, że Urząd Gminy Opinogóra 
nie stara się tak jak Urząd Miasta Cie-
chanów o poprawę stanu drogi gminnej 
pomiędzy ogrodami. Dojazd do działek 
w drugim sektorze jest bardzo utrudnio-
ny po wiosennych roztopach czy też ob-
fitych opadach deszczu. Mam nadzieję, 
że Urząd Gminy Opinogóra pozyska jak 
Urząd Miasta Ciechanów środki finan-
sowe na poprawę stanu tej drogi – mówi 
Eugeniusz Nowak.

UM/TM

Miejska inwestycja drogowa

Opinogórska zmieni oblicze

Remont ul. Opinogórskiej rozpocznie się najprawdopodobniej już w lipcu tego roku.
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Z uwagi na pandemię koronawirusa w tym 
roku nie odbył się wiec z okazji Święta Pra-
cy, który miejscowa Lewica organizowała 
tradycyjnie pod pomnikiem „Walka – Mę-
czeństwo – Zwycięstwo”.

Ograniczono się do złożenia wiązanki 
kwiatów przez delegację ciechanowskich 
struktur Nowej Lewicy na czele z prze-
wodniczącym Rady Miejskiej – Eugeniu-
szem Nowakiem (pierwszy od prawej).

TM

1 Maja

Święto 
Pracy 
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W tym roku obchodziliśmy 230. roczni-
cę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jest 
to kolejne święto państwowe w cieniu 
pandemii. 

Z okazji tego wydarzenia zreali-
zowano wiele inicjatyw online. Jed-
nak przedstawiciele ciechanowskich 
samorządów lokalnych, służb mun-
durowych i licznych organizacji spo-
łecznych i politycznych zdecydowali 
się na upamiętnienie Święta Konsty-
tucji 3 Maja składając kwiaty przed 
pomnikiem poświęconym Bohaterom 
Polskiej Organizacji Wojskowej Ziemi 
Ciechanowskiej. 

Składaniu kwiatów towarzy-
szyła m.in. melodia „Witaj majowa 
jutrzenko” w wykonaniu muzyków 
z Miejskiej Orkiestry Dętej OSP 
Ciechanów. Poza dźwiękami instru-
mentów orkiestry składaniu kwia-
tów towarzyszyła cisza. W tym roku 
nie było oficjalnych przemówień ani 
licznych delegacji. W ciszy i z należy-
tą powagą uczczono ważną chwilę w 
dziejach naszej Ojczyzny. 

Wartę przed pomnikiem pełni-
li harcerze z ciechanowskiego hufca 
ZHP oraz uczniowie I Liceum Ogól-
nokształcącego PUL w Ciechanowie. 

Więcej zdjęć z tego wydarzenia 
można obejrzeć na naszym portalu 
internetowym: www.pulsciechano-
wa.pl 

PP 

3 Maja

Święto Konstytucji

Wiązankę składają władze Ciechanowa – od lewej: Iwona Kowalczuk – zastępca prezy-
denta, Krzysztof Leszczyński – przewodniczący Rady Miasta Ciechanów oraz Adrianna 
Saganek – Sekretarz Miasta. 

Kwiaty przed pomnikiem składają - od lewej: Łukasz Lewandowski – radny Rady Powiatu Cie-
chanowskiego i przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Stanisław Kęsik – wicestarosta ciechanow-
ski, Joanna Potocka-Rak – starosta ciechanowski, Sławomir Morawski – przewodniczący Rady 
Powiatu oraz ppłk. Karol Szczepaniak - zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Ciechanowie. 

Kwiaty składają przedstawiciele Ciechanowskiego Bezpartyjnego 
Ugrupowania Wyborczego – od lewej: Stanisław Pszczółkowski, 
Stanisław Kęsik, Marek Marcinkowski oraz Stefan Żbikowski. 

Oprawę muzyczną symbolicznego składania kwiatów przed pomni-
kiem na Placu Kościuszki zapewniła Miejska Orkiestra Dęta OSP 
Ciechanów, natomiast wartę przed pomnikiem zaciągnęli harcerze 
oraz uczniowie I LO PUL. 
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Miasto, we współpracy z Centrum Medycznym Ar-
nica, utowrzyło punkt sczepień przeciw COVID-19. 
Szczepienia są wykonywane w miejskiej hali sporto-
wo-widowiskowej przy ul. Kraszewskiego.

Przygotowany przez miasto we współ-
pracy z NZOZ punkt szczepień przeszedł 
pozytywną weryfikację Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. – Zorganizowany w hali spor-
towo-widowiskowej punkt szczepień został 
przygotowany w niespełna tydzień. Byliśmy 
gotowi do uruchomienia go już po Świętach 
Wielkanocnych. W tej chwili mamy poten-
cjał aby szczepić ponad 400 osób dziennie. 
Tempo szczepień jest jednak zależne od rzą-
dowych dostaw szczepionek – mówi sekretarz 
miasta Adrianna Saganek, odpowiedzialna za 
koordynację uruchomienia i funkcjonowania 
punktu.

Aby umożliwić wykonanie jak najwięk-
szej liczby iniekcji w krótkim czasie, Samo-
rządowy Punkt Szczepień Powszechnych w 
Ciechanowie działa od poniedziałku do so-
boty w godzinach 9.00 - 20.00. W przypad-
ku zmniejszonej dostępności szczepionek z 
dostaw rządowych punkt będzie zamykany 
po wyczerpaniu wszystkich dostępnych na 
dany dzień dawek.

W SPSP zaszczepione mogły być osoby, 
które już dokonały rejestracji na szczepienie. 
Potwierdzenie miejsca i terminu powinny 
otrzymać drogą smsową na podany przy zgło-
szeniu numer telefonu.

Rejestracja na szczepienie, zgodnie z 
wytycznymi rządu, jest możliwa na cztery 
sposoby:

- przez całodobową i bezpłatną infolinię – 989
- elektronicznie poprzez e-Rejestrację do-

stępną na stronie internetowej www.pacjent.
gov.pl

poprzez SMS na numer 664 908 556 lub 
880 333 333 o treści: SZCZEPIMYSIE

- przez kontakt z punktem szczepień - tel. 
502 712 416

Wszelkie informacje są udostępnione na 
stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepi-
mysie/rejestracja.

W punkcie szczepień przy ul. Kraszew-
skiego nie ma możliwości dokonania zapisu 
na szczepienie osobiście. W trosce o zdrowie 
i bezpieczeństwo mieszkańcy są proszeni o 
niegromadzenie się przed wejściem do punktu 
oraz przybywanie na godzinę wyznaczoną przy 
zapisie na szczepienie.

UM/TM

Szczepienia przeciw COVID-19

Samorządowy Punkt 
Szczepień Powszechnych

Samorządowy Punkt Szczepień Powszechnych działa w miejskiej hali sportowo-widowi-
skowej przy ul. Kraszewskiego.
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Gdy przyszedł dzień przyjęcia pierwszej 
dawki szczepionki bałem się głównie 
tego, że będzie długa kolejka a zastrzyk 
bolesny. Okazało się, że nie było powo-
dów do obaw.

Proces szczepienia w MEDICU-
SIE jest zorganizowany wręcz wzor-
cowo. Stawiłem się na wyznaczoną 
godzinę, szybkie wypełnienie ankiety 
informacyjnej i po 5 minutach byłem 
w gabinecie. Tam wywiad lekarski 
i uzupełnienie danych osobowych. 

Praktycznie nie poczułem ukłucia 
i… już było po wszystkim.

Serdecznie dziękuję bardzo pro-
fesjonalnemu i przesympatycznemu 
zespołowi szczepiącemu, który pra-
cował 29 kwietnia w godzinach po-
rannych. Do zobaczenia pod koniec 
maja.

***
Żadnych niepokojących objawów 

jak na razie nie zauważyłem. Wbrew 
krążącym w Internecie pogłoskom, ani 
mi się zasięg w komórce nie poprawił, 
ani nie potrafię włączyć myślami mi-
krofalówki… Może dopiero po przyję-
ciu drugiej dawki zacznie to działać ;)

AI

Szczepienia przeciw 
COVID-19

Nie bolało!

Autor tekstu został zaszczepiony w MEDICUS Clinic przy ul. Spółdzielczej. 
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reklama

Liceum Mundurowe PUL
I Liceum Ogólnokształcące PUL

im. 11 Pułku Ułanów Legionowych
 w Ciechanowie

 
WOJSKOWA
POLICYJNA
POŻARNICTWO
RATOWNICTWO

SPECJALNOŚCI:

Podania do szkoły dostępne w szkole lub na
stronie: WWW.PULLICEUM.EDU.PL

06-400 Ciechanów, ul. Orylska 3, tel. 609 177 274 mail. ciechanow@pulliceum.edu.pl

 MUNDUR 

ZA DARMO!!!
 

TEST SPRAWNOŚCIOWY:
30.05.2021 (PONIEDZIAŁEK) godzina 14:00

Boisko szkolne, ul. Orylska 3
 
 

23 kwietnia Laura 
Paczuła - dziewczyn-
ka chora na SMA, któ-
ra jest znana chyba 
wszystkim naszym 
Czytelnikom – w Uni-
wersyteckim Szpitalu 
Dziecięcym w Lubli-
nie otrzymała naj-
droższy lek świata.

Oto co napi-
sała na Facebooku 
Mama Laury – Ka-
tarzyna Borowska-
-Paczuła: „To była 
nasza najdroższa 
godzina w życiu. 
Właśnie 9 mi-
lionów płynie w 
żyłach Laury. Na 
niej nie zrobiło to 
większego wraże-
nia. Najważniejsze 
były śliweczki na 
które czekała od rana, bo musiała 
być na czczo. Ja w końcu odetchnę-
łam, że wszystko co mogła otrzymać 
to otrzymała. Ta Piękna Pani to Dr 
Magdalena Chrościńska-Krawczyk, 
dzięki Niej w Polsce jest podawana 
terapia genowa. Dzięki jej odwadze, 
determinacji, ale przede wszystkim 
chęci pomocy dzieciom Zolgensma 
jest dostępna w Polsce. Jestem dum-
na, że są w Polsce tak mądre i od-
ważne Kobiety, które wprowadzają 

nowoczesną medycynę w prawdziwe 
życie. Dziękujemy za opiekę.”.

W imieniu Wydawcy i Redak-
cji PULSU dziękujemy wszystkim 
naszym Czytelnikom i Reklamo-
dawcom, którzy tak licznie włączali 
się we wsparcie zbiórki środków na 
terapię genową Laury!

A Tobie Laurko – życzymy dużo 
zdrowia i gratulujemy tak wspania-
łych Rodziców!

AI

Zbiórka zakończona sukcesem

Laura przyjęła najdroższy lek świata!

Laura i Doktor Magdalena Chrościńska-Krawczyk. 
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W Szydłowie (pow. mławski) odbyła się uroczy-
stość wręczenia promes na dofinansowanie zaku-
pu przez Ochotnicze Straże Pożarne samochodów 
ratowniczo-gaśniczych. Z terenu powiatu ciecha-
nowskiego pieniądze otrzymają OSP Łysakowo 
oraz OSP Opinogóra.

W uroczystości wzięli udział: poseł zie-
mi ciechanowskiej Maciej Wąsik – Wicemi-
nister Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
nadbryg. Andrzej Bartkowiak – Komendant 
Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz 
nadbryg. Jarosław Nowosielski – Mazowiec-
ki Komendant Wojewódzki PSP.

Promesę na dofinansowanie zakupu 
średniego samochodu ratowniczo-gaśni-
czego na kwotę 550 tys. zł odebrali m.in. 
druh Andrzej Stryjewski – Prezes OSP Ły-
sakowo (gm. Grudusk) oraz druh Wiesław 

Zmorzyński – Prezes OSP Opinogóra. 
Dołożenie do zakupu aut po 300 tys. zł 
zadeklarowały Gminy, na terenie których 
działają wskazane OSP.

W swych wystąpieniach wiceminister 
Wąsik i komendant Bartkowiak podkreślali 
jak ważnym sojusznikiem Państwowej Stra-
ży Pożarnej są strażacy ochotnicy. Chwalili 
ich ofiarność, bezinteresowność i gotowość 
narażania własnego zdrowia i życia by nieść 
pomoc potrzebującym.

Po części oficjalnej odbyła się konferen-
cja konsultacyjna w sprawie nowelizacji usta-
wy o Ochotniczej Straży Pożarnej. – Przez 
lata PSL obiecywało druhom Ochotniczych 
Straży Pożarnych wprowadzenie dodatków 
za akcje ratowniczo-gaśnicze. Nigdy tego nie 
zrealizowało i jest śmiertelnie przerażone, że 

chce zrobić to rząd Prawa i Sprawiedliwości. 
Projekt ten dedykujemy wszystkim druh-
nom i druhom, którzy na co dzień są gotowi 
walczyć z zagrożeniami. Pierwszy punkt za-
kłada dodatki emerytalne - każdy druh i dru-
hna, którzy przechodzą na emeryturę oraz 
przesłużyli 25 lat w akcjach ratowniczych, 
otrzymają 1/14 najniższego wynagrodzenia 
jako miesięczny dodatek emerytalny 

Chcemy też zaproponować druhom 
dwustopniowe odznaczenie. To odznaka Św. 
Floriana nadawana przez Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Krzyż 
Św. Floriana nadawany na wniosek ministra 
przez Prezydenta RP za wybitne osiągnięcia, 
ratowanie życia i zdrowia – zapowiada wice-
minister Maciej Wąsik. 

TM

Ochotnicza Straż Pożarna

Dostali kasę na wozy strażackie

Od lewej: : nadbryg. Jarosław Nowosielski – Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, druh Wiesław Zmorzyński 
– Prezes OSP Opinogóra, Maciej Wąsik – poseł ziemi ciechanowskiej a zarazem Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, druh 
Andrzej Stryjewski – Prezes OSP Łysakowo (gm. Grudusk) oraz nadbryg. Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny PSP.

Fo
t. T

M



www.pulsciechanowa.pl
12
na tapecie

Bardzo popularne w naszej społeczności 
forum informacyjno-komentatorskie prowa-
dzone na fejsbuku przez naszą Panią Starostę 
Joannę Potocką-Rak, podaje stale nie tylko 
najświeższe informacje samorządu powiato-
wego, ale też ciekawe opinie Internautów. 
Niektóre są takie, że zasługują na przytocze-
nie i zastanowienie.

W ostatnim czasie Pani Starosta 
poinformowała na fejsbuku o postę-
pach powiatowej inwestycji budowy 
ścieżki rowerowej do Gołotczyzny oraz 
o posadzeniu paru tysięcy dębów przez 
pracowników Starostwa wespół z Nadle-
śnictwem Ciechanów. Obie informacje 
spotkały się z ciekawymi reakcjami In-
ternautów, którzy wyrazili swe odczucia 
w związku z tematem drzew.

Po co ścięli drzewa przy ścieżce do Sońska

– Przejeżdżałam - widziałam - roboty 
w toku. Wycięto bardzo dużo zdrowych 
dużych wieloletnich drzew rosnących za 
rowem... Ktoś na to dał zezwolenie, cie-
kawe ile tych drzew zniknęło i w czyje ręce 
poszły ? ( bo o tym nikt nie pisze). Będzie 
ścieżka rowerowa i nowa trasa, ok. Ale czy 
nie można było nie  niszczyć dobrodziej-
stwa okazałego drzewostanu? Żal tych 
zdrowych drzew i nikt już nam nie wróci 
tlenu, który tak potrzebny – napisała Pani 
Internautka.

Po co sadzili nowe drzewa jak je kiedyś 
wytną

– Za kilkadziesiąt lat i tak je wytną jak to 
na leśnych „plantacjach”.

PS. W planach jest całkowita wycinka 
lasu Krubińskiego co jest skandalem bo to 
nie plantacja desek tylko miejsce wypo-
czynku mieszkańców miasta – napisał Pan 
Internauta.

***
Nie nam komentować obu wypowie-

dzi. Jednakże ich sens stanowi na tyle silną 
przesłankę do zajęcia się problemem sadzenia 
i wycinania drzew, że należy się jakoś od-
nieść. Ale nie wprost, bo do tego potrzebna 
wiedza ekspercka. Dlatego polecamy uwadze 
Czytelników fragmenty artykułu napisanego 
z pozycji naukowej, autorstwa prof. dr. hab. 
Tomasza Żylicza, pracownika naukowego 

Uniwersytetu Warszawskiego, który opu-
blikowany został w miesięczniku „Aura” w 
lutym 2017 roku. Ich treść jak najbardziej 
koresponduje z problemami poruszonymi 
przez oboje Internautów:

– „Produkcja tlenu” jest traktowana 
jako jedna z ważnych korzyści dostar-
czanych przez lasy. Sprawa jest jednak 
skomplikowana, ponieważ fotosynteza 
rzeczywiście umożliwia wykorzystanie at-
mosferycznego dwutlenku węgla w celu 
budowy tkanek i uwolnienie do atmosfery 
tlenu. W nocy jest na odwrót: następuje 
„oddychanie”, polegające na pobraniu at-
mosferycznego tlenu i zwróceniu dwutlen-

ku węgla. Jednak póki roślina jest młoda, 
bilans jest korzystny: tlenu przybywa, zaś 
dwutlenku węgla ubywa. Natomiast w lesie 
starym procesy rozkładu mogą dominować 
nad fotosyntezą, więc bilans jest odwrotny. 
Z punktu widzenia tego bilansu należało-
by utrzymywać lasy we wczesnych stadiach 
sukcesji ekologicznej, szybko drzewa ścinać 
i sadzić nowe (…). Często słyszymy, że las 
produkuje tlen; stanowi jak gdyby gigan-
tyczne płuco, dzięki któremu możemy 
egzystować. Las rzeczywiście jest wspania-
łym ekosystemem i zasługuje na troskliwą 
ochronę. Ale akurat z produkcją tlenu 
jest trochę inaczej (…). Produkuje tlen i 
pochłania dwutlenek węgla tylko młody 
las. Natomiast las dojrzały – ekolodzy 
nazywają go ekosystemem klimaksowym 
– ma neutralny wkład do bilansu atmos-
fery. Deforestacja ma na ten bilans wpływ 
ujemny, a zalesienie terenu niezalesionego 

- dodatni – m.in. pisze prof. Tomasz Żylicz 
w artykule pt. „Produkcja tlenu?”, który 
naprawdę warto poznać w całości.

Jeśli zaś chodzi o plan likwidacji lasku 
krubińskiego, to jest to wiadomość dopraw-
dy sensacyjna.

Postscriptum

Towarzyszenie emocji inwestycjom oraz 
inicjatywom władz lokalnych ma w Polsce 
długą tradycję. Jako przykład zamieszczamy 
okładkę książeczki z roku 1900 w sprawie 
wybudowania kanalizacji w Warszawie, pod 
tytułem jak na okładce. Całość do wglądu w 
portalu commons.wikimedia.org.

GRZEGORZ KRAJEWSKI

Ciekawostki z fejsbuka Pani Starosty

W sprawie drzew Starostwo na rację!

Okładka książeczki na temat kanalizacji 
warszawskiej.

Od lewej: wicestarosta Stanisław Kęsik, starosta Joanna Potocka-Rak i nadleśniczy To-
masz Dróżdż  – w trakcie akcji sadzenia młodych dębów.
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Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzej Duda, na wniosek Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji Mariusza Kamińskiego, 
nadał stopień generalski st. bryg. 
Jarosławowi Nowosielskiemu – 
Mazowieckiemu Komendantowi 
Wojewódzkiej Państwowej Straży 
Pożarnej.

Wręczenie nominacji od-
było się w Pałacu Prezydenckim 
w czasie uroczystych obchodów 
z okazji Międzynarodowego 
Dnia Strażaka. Warto dodać, 
że nadbrygadier Jarosław No-
wosielski został także przez Pre-
zydenta RP odznaczony Srebr-
nym Krzyżem Zasługi.

Jarosław Nowosielski roz-
począł służbę w Państwowej 
Straży Pożarnej w 1988 roku. 
Realizował obowiązki służbo-
we w Komendzie Powiatowej 
PSP w Mławie i Komendzie 
Powiatowej PSP w Ciecha-
nowie, gdzie zajmował m.in. 
stanowiska: dowódcy zmiany, 
Zastępcy Komendanta Powia-
towego PSP w Ciechanowie, a w latach 
2018 – 2020 Komendanta Powiatowe-
go PSP w Ciechanowie.

Z generalskiego awansu Jarosława 
Nowosielskiego cieszy się Maciej Wąsik 
- Wiceminister Spraw Wewnętrznych i 
Administracji. – Szczerze mu gratulu-
ję i życzę dalszych sukcesów w służbie 
i życiu osobistym. Misja jaką pełni na 
stanowisku Mazowieckiego Komendan-
ta Wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej jest bardzo trudna i odpowie-
dzialna, Warto podkreślić, że nadbryg. 
Nowosielski dowodzi największym gar-
nizonem w Polsce – podkreśla wicemi-
nister Wąsik.

Kierując Komendą Wojewódzką 
Państwowej Straży Pożarnej w Warsza-
wie, nadbryg. Jarosław Nowosielski po-
twierdził swoje predyspozycje dowódcze 
m.in. podczas prowadzonych działań 
ratowniczych związanych z wypadkiem 
autobusu miejskiego w Warszawie 

(25.06.2020 r.) oraz działań 
Straży Pożarnej związanych z 
zagrożeniem powodziowym 
w powiecie płockim (styczeń 
- luty 2021 r.).

W ramach zarządza-
nia Komendą w 2021 roku 
przygotował i wdrożył nowy 
regulamin organizacyjny 
Komendy Wojewódzkiej 
PSP w Warszawie. Nad-
bryg. Jarosław Nowosielski 
w realizacji zadań na rzecz 
bezpieczeństwa i ochrony 
przeciwpożarowej duży na-
cisk kładzie na współpracę 
z jednostkami szczebla cen-
tralnego i samorządowego.

Sam awansowany pod-
kreśla, że już powołanie na 
stanowisko Mazowieckiego 
Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży 
Pożarnej w marcu ubiegłego 
roku było dla niego dużym 
wyróżnieniem. - Wiedziałem 
wówczas, że będzie to rów-
nież duże zawodowe wyzwa-

nie. Wcześniej starałem się jak najlepiej 
pełnić służbę na stanowisku Komendan-
ta Powiatowego PSP w Ciechanowie. 
Teraz natomiast ciąży na mnie ogromna 
odpowiedzialność dowodzenia straża-
kami na terenie całego województwa 
mazowieckiego. Przyznaję też, że reali-
zowanie obowiązków służbowych z tak 
profesjonalną i wyszkoloną kadrą, jaką 
są strażacy Mazowsza, to również duża 
przyjemność. Awans do stopnia nadbry-

gadiera jest dla mnie powodem do dumy 
i osobistym sukcesem – docenieniem 
całej mojej dotychczasowej służby. Mam 
jednak świadomość, że nominacja gene-
ralska to nie tylko wyróżnienie i prestiż. 
To przede wszystkim motywacja i zobo-
wiązanie do jeszcze większego wysiłku 
na rzecz ochrony przeciwpożarowej. 
Zarówno pełniąc służbę w Ciechanowie 
jak i w Komendzie Wojewódzkiej PSP 

w Warszawie staram się wypełniać swoje 
obowiązki jak najlepiej. Teraz z jeszcze 
większym zaangażowaniem i wysiłkiem 
będę podejmować działania służące bez-
pieczeństwu mieszkańców Mazowsza. 
Zdaję sobie sprawę, że od generała wy-
maga się jeszcze więcej i jestem gotowy 
temu wyzwaniu sprostać – powiedział 
nam nadbryg. Jarosław Nowosielski.

TM

Państwowa Straż Pożarna

Jarosław Nowosielski awansowany na generała

Prezydent RP Andrzej Duda oraz nadbryg. Jarosław Nowosielski – 
Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Poseł ziemi ciechanowskiej - a zarazem Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji - Maciej Wąsik oraz nadbryg. Jarosław Nowosielski – Mazowiecki Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży Pożarnej.
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Proszę o dokończenie zdania: „Gdy byłem ma-
łych chłopcem chciałem być…”.

…policjantem. Absolutnie nie my-
ślałem o kapłaństwie, nie bawiłem się  w 
odprawianie Mszy, jak to czasami zdarza 
się dorastającym chłopcom. Spotkałem Je-
zusa dopiero w wakacje po drugiej klasie 
gimnazjum. Wcześniej nie miałem z Nim 
żadnej, głębszej relacji, odmawiałem mo-
dlitwy tylko rano i wieczorem jak rytuał, 
spowiadałem się bez doświadczenia Jego 
Miłości,  a mimo tego, a w zasadzie przez 
to, żeby mnie uratować, dał mi usłyszeć 
swój głos na Mszy, a były to słowa: „poznaj 
Mnie”. 

Kiedy i w jakich okolicznościach zapadła decyzja 
o pójściu do seminarium duchownego?

Po spotkaniu Jezusa wszystko zaczę-
ło nabierać tempa. Zacząłem jeździć na 
rekolekcje oazowe, zostałem ministran-
tem, chodziłem na pielgrzymki na Jasną 
Górę, wyjeżdżałem na spotkania młodych 
- Lednicę. Wtedy też moi koledzy z oazy 
powiedzieli mi, że w naszym płockim 
seminarium są organizowane rekolek-
cje powołaniowe, na których jest przede 
wszystkim modlitwa. A że po nawróceniu 
byłem bardzo głodny doświadczenia Boga, 
to pojechałem, nie mając zupełnie pojęcia, 
że za kilka lat pojawię się w tym miejscu 
jako przyszły ksiądz. Decyzję o pójściu 
do seminarium duchownego podjąłem 
w klasie maturalnej. Bardzo mnie w tym 
umacniało Pismo Święte, które jak się nim 
modliłem, bardzo często zapraszało mnie 
do intymnej bliskości z Jezusem. Najbar-
dziej pamiętam, jak w czasie rekolekcji oa-
zowych w Płocku każdy otrzymywał frag-
ment Pisma i czytał go na głos. Większość 
otrzymała Słowo zapewniające o miłości 
Boga, Jego przebaczeniu, a ja otrzyma-
łem fragment z Księgi Proroka Ozeasza: 
„Poślubię cię sobie na wieki” (Oz 2, 21). 
Takich doświadczeń było naprawdę dużo i 
one pomogły mi dokonać wyboru. 

Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie 
to pierwsza Księdza placówka po święceniach 
kapłańskich. Jak się Księdzu mieszka i służy nad 
Łydynią?

Krótko mówiąc, czuję się jak ryba w 
wodzie. Mam bardzo życzliwego i wspie-

rającego mnie Proboszcza – ks. kan. Jana 
Jóźwiaka. W Ciechanowie mieszka bardzo 
wielu dobrych i otwartych ludzi. Dzię-
ki Bogu, który mi ich daje, dziś mam 
ogromny pokój w sercu i mobilizację do 
nieustannego rozwoju.

Naszym Czytelnikom jest Ksiądz znany przede 
wszystkim z różnego rodzaju inicjatyw skiero-
wanych do ludzi młodych. Niektórzy żartują, 
że dowodzi Ksiądz wojskiem. Zacznijmy więc 
od tej sfery „militarnej”. Czym jest Wojsko Ge-
deona?

Wojsko Gedeona to wspólnota mło-
dych ludzi, którzy tak jak ja kiedyś, żyli 
bez doświadczenia żywego Jezusa, a dzięki 
Wojsku spotkali Go i mogą odkrywać każ-
dego dnia. Mamy spotkania w każdy pią-
tek od godz. 19:00 w kościele Parafii Mat-
ki Bożej Fatimskiej przy ul. Kolbego 39.

Ile osób jest we wspólnocie i w jakim są wieku? 
Co daje im zaangażowanie w Wojsko Gedeona?

Zaangażowanych, czyli animatorów, 
jest ponad trzydziestu młodych ludzi – są 
to głównie uczniowie ostatnich klas szkoły 
podstawowej, w której uczę, aż po matu-
rzystów. W czasach przed pandemią na 
spotkaniach mieliśmy 50-60 osobową gru-
pę młodzieży. Zaangażowanie w Wojsko 
Gedeona jest dla nich źródłem doświad-
czania Boga, który daje siłę kochać siebie, 
mimo często trudnej historii rodzinnej. 
Pozwala też na osobisty rozwój, wychodze-
nie z kompleksów, nabieranie pewności 
siebie, i co bardzo ważne - otwiera na in-
nych ludzi. Daje poczucie bezpieczeństwa 
i akceptacji. To dzięki temu młodzi nie 
boją się nagrywać filmików o swojej wierze 
na naszym kanale „Wojsko Gedeona” na 
YouTubie, dzielić się swoim doświadcza-
niem Boga na spotkaniach z kandydatami 
do bierzmowania, czy na rekolekcjach, 
które prowadzimy.

Jak wygląda formacja duchowa w tej wspólno-
cie? Czy oprócz sfery duchowej macie też inne 
rodzaje aktywności?

Rozwój każdego człowieka powinien 
dokonywać się na wszystkich płaszczy-
znach. Formacja duchowa polega przede 
wszystkim na tym, aby każdy młody mógł 
osobiście spotkać Jezusa. Dokonuje się 

to głównie przez Adorację Najświętszego 
Sakramentu, podczas której młodzi sami 
prowadzą modlitwę uwielbienia i słucha-
ją Jezusa. Na każdym spotkaniu jest też 
czas na dłuższą spowiedź, która otwiera na 
Miłość Boga. Dzielimy się tym, co do nas 
mówi Jezus przez swoje Słowo, czyli Pismo 
Święte. Formacja intelektualna i emocjo-
nalna to konferencje, które głosi młodzież, 
zapraszani goście i ja – głównie na „Spo-
tify”, dzięki czemu młodzi mają więcej 
przestrzeni na swoich spotkaniach. Sfera 
ludzka jest rozwijana przez integrację mło-
dych, poznawanie się, głębokie rozmowy 
w małych grupkach, a także przez aktywne 
formy wypoczynku – gry terenowe, kajaki, 
chodzenie po górach w wakacje.

Kolejna Księdza inicjatywa duszpasterska to co-
miesięczne Msze dla Młodych – ze specjalnym 
uwielbieniem, świadectwami. Przychodzi na 
nie dużo osób, znaczna część z nich przystępu-
je do Komunii Świętej. Tymczasem w mediach 
słyszymy, że młodzież odsuwa się od Kościoła. 
Jaka jest Księdza recepta na przyprowadzenie 
młodych ludzi do Chrystusa i Kościoła?

Moją receptą jest przede wszystkim 
dbanie o osobistą przyjaźń z Jezusem. Póź-
niej jest to tworzenie warunków, aby inni 
mogli Go spotykać. Bardzo ważne jest 
tworzenie przyjacielskich relacji, wspiera-
nie, motywowanie i dawanie miejsca, aby 
młodzi mogli się w pełni rozwijać. Mam 
marzenie, aby jak najwięcej młodych osób 
mogło spotkać Jezusa i staram się tym ma-
rzeniem codziennie żyć.

W 2019 roku był Ksiądz koordynatorem Spo-
tkania Młodych „Wake up!”, które cieszyło się 
dużym zainteresowaniem. Planujecie je po-
wtórzyć?

Z całego serca chcemy 26 czerwca 
zrobić kolejne spotkanie dla młodych. Jeśli 
się uda, zrobimy je na otwartej przestrzeni 
przed kościołem. Mamy już zaproszonych 
mówców, zespół młodzieżowy… Młodzi 
przygotowują opening, pieśni, układy flag. 
Jak tylko pojawi się zielone światło dla ta-
kiego spotkania ruszamy z jego promocją 
na szeroką skalę.

Jakie są Księdza pomysły na kolejne działania 
ewangelizacyjne i duszpasterskie?

Bardzo czekam na rekolekcje z mło-
dzieżą w wakacje. Mamy już 70 chętnych 
osób, aby wyjechać, spotkać Jezusa i bu-
dować głębokie relacje z Nim i między 
sobą. To jest najpiękniejszy czas w ciągu 
roku, w którym wraz z innymi księżmi z 
„Wojska” spotykamy Jezusa i dzięki temu 
inni Go spotykają, a to jest najpiękniejsza 
forma odpoczynku. Zobaczymy, co dalej 
z pielgrzymką na Jasną Górę, bo zawsze 
chodziliśmy… Na pewno wyruszymy też 
na wspólny spływ kajakowy. Trwamy w 
przyjaźni z Jezusem, ufając Mu i będąc go-
towymi na Jego pomysły.

Czego życzyć Księdzu na przyszłość?
Przede wszystkim wierności. Marzę, 

aby całe moje życie było przyjaźnią z Je-
zusem i innymi ludźmi, bo na tym polega 
Niebo.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z ks. Tomaszem Decem – wikariuszem Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie, opiekunem młodzieżowej 
wspólnoty Wojsko Gedeona

Osobiście spotkać Jezusa

 ks. Tomasz Dec

Wojsko Gedeona z Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie na spływie kajako-
wym po Wkrze.

Fo
t. 

ks
. W

łod
zim

ier
z P

ięt
ka

 /F
OT

O 
GO

ŚĆ

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 pr
yw

at
ne



14
www.pulsciechanowa.plna tapecie

m
at

er
iał

 pr
om

oc
yjn

y

ubezpieczenia

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

Rezerwujesz wakacje? 
Koniecznie poznaj ubezpieczenie kosztów rezygnacji z wyjazdu

- do wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni, ale nie później niż 
w ciągu 168 godzin od daty potwierdzonej rezerwacji wyjazdu 
i wpłaty całości kwoty lub zaliczki,

- braku tolerancji ubezpieczonego na szczepienia ochronne 
przed jego podróżą do kraju, w którym są one wymagane;

- kradzież pojazdu należącego do ubezpieczonego w okresie 
do 15 dni przed wyjazdem;

- zwolnienia ubezpieczonego z pracy przez pracodawcę po 
dacie zawarcia umowy ubezpieczenia udokumentowanego 
zaświadczeniem pracodawcy;

Ubezpieczony uzyska zwrot 80% z powodu każdego 
udokumentowanego i nie leżącego po swojej stronie 
zdarzenia, które wyłącza możliwość wyjazdu lub 100% 
poniesionych kosztów z następujących powodów:

- udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych 
podczas wyjazdu (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy 
wjazdowej) w okresie maks. 7 dni przed wyjazdem;

Nieprzewidziane odwołanie wymarzonych wakacji, szcze-
gólnie w dobie pandemii, może zaskoczyć każdego kto 
planuje wycieczkę. Na całe szczęście w tych niepewnych 
czasach firma Allianz oferuje unikalne rozwiązanie, którym 
jest możliwość ubezpieczenia (w wariancie od wszystkich 
ryzyk) kosztów wyjazdu z tytułu rezygnacji lub kosztów 
skrócenia uczestnictwa w imprezie. 

Polisa może zostać zawarta jeśli:

- nagłe zachorowanie ubezpieczonego, współmałżonka lub 
dziecka ubezpieczonego, w tym również wskutek choroby, 
w związku z wystąpieniem której ogłoszono epidemię lub 
pandemię (w szczególności COVID-19),

- zakończenia procedury adopcji dziecka;
- otrzymania przez ubezpieczonego dokumentu potwierdza-
jącego zakwalifikowanie na leczenie uzdrowiskowe lub 
rehabilitację uzdrowiskową z Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

- wypadku komunikacyjnego pojazdu należącego do 
ubezpieczonego, który powoduje konieczność dokonania 
czynności administracyjnych lub prawnych, wymagających 

obecności ubezpieczonego w kraju zamieszkania;

- do wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni – ubezpieczenie może 
zostać zawarte tylko w dniu rezerwacji wyjazdu i wpłaty 
całości kwoty lub zaliczki. 

- objęcia ubezpieczonego kwarantanną, która zgodnie 
z zaświadczeniem wystawionym przez uprawniony do tego 
podmiot nie zakończy się do daty rozpoczęcia wyjazdu;

- Imprezy turystyczne oraz noclegi (hotele, apartamenty, 
mieszkania wakacyjne); 

Ubezpieczenie obejmuje: 

- Bilety (lotnicze, promowe, autokarowe).

- nagłe zachorowanie członka rodziny ubezpieczonego 
(innego niż współmałżonek oraz dziecko ubezpieczonego), 
w tym również wskutek choroby, w związku z wystąpieniem 
której ogłoszono epidemię lub pandemię (w szczególności 
COVID-19), wymagające natychmiastowej hospitalizacji;
- komplikacje związane z ciążą, która nie jest uznawana jako 
ciąża zagrożona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, 

skutkujące co najmniej 7 dniową hospitalizacją lub przed-
wczesnym porodem;
- nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego, współmałżonka 
lub dziecka ubezpieczonego powodujący znaczne ograni-
czenie samodzielności ruchowej;

- śmierć ubezpieczonego lub członka rodziny ubezpieczo-
nego;
- zdarzenie losowe w miejscu zamieszkania ubezpieczonego, 
bezwzględnie wymagające jego obecności w okresie plano-
wanego wyjazdu;

- utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia stanowiącego 
własność ubezpieczonego, w wyniku kradzieży z włamaniem 
lub rozboju w okresie do 15 dni przed wyjazdem;

- nieszczęśliwy wypadek członka rodziny ubezpieczonego 
(innego niż współmałżonek oraz dziecko ubezpieczonego) 
skutkujący natychmiastową hospitalizacją;

- wyznaczenia przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy 
przez ubezpieczonego w okresie wyjazdu lub w okresie 60 
dni bezpośrednio poprzedzających datę rozpoczęcia wy-
jazdu, pod warunkiem, że w chwili zawarcia umowy 
ubezpieczenia ubezpieczony był zarejestrowany w urzędzie 
pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy;

Po więcej szczegółów 
zapraszamy do naszego
oddziału w Ciechanowie

przy ul. Dolnej 9. 

Judyta Osiecka
Kierownik Oddziału 

Regionalny Kierownik Sprzedaży

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Ryszarda Kutnika
współtwórcy Firmy ROLBUD

Rodzinie i Bliskim 
składamy wyrazy szczerego współczucia

Wydawca i Redakcja
Magazynu Opinii Ziemi Ciechanowskiej PULS

Szanownemu Panu 

Dariuszowi Szczygielskiemu
Dyrektorowi

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

składa

Wydawca i Redakcja

Magazynu Opinii Ziemi Ciechanowskiej PULS

Brata

ogłoszenie własne wydawcy

ogłoszenie własne wydawcy

Jak już informowaliśmy na naszych łamach, 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 
nakazał firmie VENTUS usunięcie odpadów 
zalegających na terenie jej zakładu. Najpierw 
miało to nastąpić do końca lutego. Później na 
wniosek Spółki wydłużono termin do końca 
kwietnia. Przyszedł maj, a śmieci jak leżały, 
tak leżą…

Przypomnijmy, że na początku roku 
problem ogromnych ilości odpadów 
zalegających na terenie byłej cukrowni, 
gdzie spółka VENTUS prowadziła dzia-
łalność w zakresie ich przetwarzania, po-
ruszyli w swej interpelacji radni Koalicji 
Samorządowej - Andrzej Bayer i Andrzej 
Czyżewski. Oświadczenie w tej sprawie 
(odpowiednik poselskiej interpelacji) do 
Ministra Klimatu i Środowiska skierował 
senator dr Jan Maria Jackowski.

Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego powiadomił władze miasta, iż 
stwierdził wygaśnięcie decyzji pozwalają-
cej Spółce VENTUS na gromadzenie i 
przetwarzanie odpadów na terenie zakła-
du. Zobowiązał ją też do usunięcia zale-
gających tam odpadów na własny koszt. 
Decyzja ta jest prawomocna, a usunięcie 
odpadów z terenu przy ul. Fabrycznej 19 
miało nastąpić do końca lutego br.

Jednak 19 lutego Spółka poprzez 
pełnomocnika zwróciła się o wydłużenie 
wyznaczonego jej terminu, uzasadniając 
to koniecznością pozyskania dodatko-
wych kontrahentów, którym przekazane 
zostaną do dalszego zagospodarowania 
zalegające na ww. terenie odpady oraz 
niekorzystną sytuacją wynikającą z wa-

runków pogodowych (niskie tempera-
tury i opady śniegu uniemożliwiające 
całkowite oczyszczenie terenu w okre-
ślonym w decyzji terminie). Marszałek 
przychylił się do tego wniosku i wydłużył 
termin na usunięcie odpadów do dnia 30 
kwietnia br.

Przyszedł maj, a śmieci nadal leżą. 
Zapytaliśmy w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Mazowieckiego co 
się dzieje w tej bulwersującej mieszkań-
ców Ciechanowa sprawie. Biuro Prasowe 
poinformowało nas, że Spółka ponow-
nie wystąpiła o wydłużenie terminu na 
usunięcie odpadów – tym razem do 30 
czerwca, kolejny raz argumentując to 

„koniecznością nawiązania współpracy z 
nowymi podmiotami, którym przekaza-
ne zostaną do zagospodarowania odpa-
dy zalegające na terenie przedmiotowej 
nieruchomości”. Wniosek Spółki został 
rozpatrzony pozytywnie.

- Z uwagi na przedłużający się czas 
realizacji decyzji zobowiązano Spółkę 
do okresowego przedkładania pisemnej 
informacji o postępach prowadzonych 
prac. Jeżeli w wyznaczonym terminie od-
pady nie zostaną usunięte, należy wszcząć 
postępowanie egzekucyjne w celu wyeg-
zekwowania obowiązku z decyzji – infor-
muje Biuro Prasowe UMWM.

TM

Interwencje radnych i senatora

Odpady nadal zalegają w dawnej cukrowni

Na terenie byłej cukrowni nadal zalegają tony odpadów.
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GASTRONOMIA

HOTELE – RESTAURACJE

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

Kompleks hotelowo-gastronomiczny "OLIMPIJSKI"

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

Restauracja organizuje:    imprezy okolicznościowe  
       usługi cateringowe obiady abonamentowe i inne

ZDROWIE

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

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

PROMOCJA!

UBEZPIECZENIA

ubezpieczenia

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

KLUCZE - PIECZĄTKI

ZAMKI * KLUCZE * KODOWANIE * PIECZĄTKI * GRAWEROWANIE

kom. 508 270 950

Ciechanów, 
ul. Śląska 2
(wejście od 

Pl. Jana Pawła II 14)

tel. 23 673 54 02

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

AGENT UBEZPIECZENIOWY JANUSZ KOWALSKI
W ofercie polisy 20 wiodących towarzystw ubezpieczeniowych

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

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

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

PIELĘGNACJA CIAŁA 

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

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

Poradnia dla Dzieci
tel. 23  673 22 34

PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH

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

POMOC SPOŁECZNA 

 tel. 23 672 55 01
23 673 24 72

fax 23 673 24 84  
e-mail: 

mosir@mosirciech.pl

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

www. mosirciech.pl

SPORT I REKREACJA

CUK Ubezpieczenia w Ciechanowie
ul. Pułtuska 53, tel. 23 671 12 85, kom. 786 816 122

e-mail: ciechanow@cuk.pl

ZNAJDZIEMY DLA CIEBIE 
SUPERUBEZPIECZENIE

BANK

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

centrumpieknegocialafiguracentrumpieknegocialafigura

Duże i smaczne porcje
Duże i smaczne porcje

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

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

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

Ciechanów, ul. Płońska 26

Kucharze z Wietnamu 

zapraszają!Kucharze z Wietnamu 

zapraszają!

VOUCHERY  NA 
DZIEŃ  MATKI

ZDROWA ŻYWNOŚĆ 

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

Rafał Żurawski
WYNAJEM 

AGREGATÓW 
PRĄDOTWÓRCZYCH 

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

HADESHADES Zakład Usług Pogrzebowych 

USŁUGI POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

ul. Gostkowska 69
06-400 Ciechanów

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

TADEUSZ ANTOSIK

DOM POGRZEBOWY
- CALVARIA -

SIECI	ZEWNĘTRZNE
Ciechanów, ul. Bielińska 2

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

WODNYCH, GAZOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, 

TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ DROGOWYCH

www.plast-bud.com

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

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

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

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

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

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

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

CMENTARZ KOMUNALNY

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE

06-400 Ciechanów
ul. Zagumienna 35

tel. kom. 502 482 423

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

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

BUDOWLANE

MOTORYZACJA I MASZYNY ROLNICZE 

BUDOWA DRÓG
TRANSPORT 

KRUSZYWA BUDOWLANE
  WYKOPY ROZBIÓRKI|

TRANSPORT 
NISKOPODWOZIOWY

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

kom. 608 737 451
koptrans@koptrans.pl    

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

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

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

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

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

STOWARZYSZENIE 
INICJATYW 
GOSPODARCZYCH 
Oddział w Ciechanowie 

STOWARZYSZENIE 
INICJATYW 
GOSPODARCZYCH 

RÓŻNE

Ciechanów, ul. Pułtuska 116 
(za stacją benzynową)

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

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

Wystawiamy faktury VAT

USŁUGI KAMIENIARSKIE

POMNIKI  * UKŁADANIE KOSTKI BETONOWEJ
CZYSZCZENIE I MYCIE POMNIKÓW

PODNOSZENIE ZAPADNIĘTYCH NAGROBKÓW 

Ciechanów, ul. Gostkowska 77A         798  273 949

PIECZARY BETONOWE 
REALIZACJA W 24 GODZ. 

DEKOR Marta Bończak   

ul. Pułtuska 20 C lok. 18

06-400 Ciechanów

tel.: 695 163 476

dekorciechanow@interia.pl

www.dekorciechanow.pl

DEKOR Marta Bończak   

ul. Pułtuska 20 C lok. 18

06-400 Ciechanów

tel.: 695 163 476

dekorciechanow@interia.pl

www.dekorciechanow.pl

MOSKITIERY    
ŻALUZJE 

ROLETY       PLISY

MOSKITIERY    
ŻALUZJE 

ROLETY       PLISY

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ            WIZUALIZACJA      
WYKONAWSTWO PROJEKTU     USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ            WIZUALIZACJA      
WYKONAWSTWO PROJEKTU     USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

AGROAP  SERWISAGROAP  SERWIS MASZYN ROLNICZYCH 
I SAMOCHODÓW 

WSZYSTKICH MAREK

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

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

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

ogłoszenie własne wydawcy 

* poddasza * stropy * fundamenty * ściany

* hydroizolacja * rekuperacja

OCIEPLANIE BUDYNKÓW PIANĄEECCOOspec

ecospec@wp.pl      534  031  966       ECOspec

www.e-domet.pl  email: domet@home.pl 

 502 68 48 21    Tel.
pulsciechanowa@gmail.com e-mail: 

MAGAZYN OPINII 
ZIEMI CIECHANOWSKIEJ

Chcesz pozyskać nowych klientów?
Zamów reklamę w PULSIE CIECHANOWA

oraz na  www.pulsciechanowa.pl
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PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

BEZPŁATNIE  BLISKO  SOLIDNIE

STUDIA LICENCJACKIE STUDIA INŻYNIERSKIE STUDIA MAGISTERSKIE
EKONOMIA
PIELĘGNIARSTWO
PRACA SOCJALNA
BEZPIECZEŃSTWO
WEWNĘTRZNE
LOGISTYKA

INFORMATYKA 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
MECHANIKA I BUDOWA 
MASZYN
ROLNICTWO
ELEKTRONIKA 
I TELEKOMUNIKACJA

INFORMATYKA 
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
MECHANIKA I BUDOWA 
MASZYN
ROLNICTWO
ELEKTRONIKA 
I TELEKOMUNIKACJA

ZARZĄDZANIE
PIELĘGNIARSTWO
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA 
I WCZESNOSZKOLNA
PRACA SOCJALNA

ZARZĄDZANIE
PIELĘGNIARSTWO
PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA 
I WCZESNOSZKOLNA
PRACA SOCJALNA

www.puzim.edu.pl

STUDIA PODYPLOMOWE

Ciechanów, ul. Gabriela Narutowicza 9  tel. 23 672 20 50

ogłoszenie

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Igna-
cego Mościckiego w tym roku świętować 
będzie 20-lecie powstania. Kolejne lata 
to bardzo intensywny czas współpracy 
z otoczeniem społeczno-gospodarczym. 
Kształcenie praktyczne i przygotowujące do 
płynnego wejścia na runek pracy to główne 
motto Uczelni. 

Wszelkie nowe działania mają słu-
żyć realizacji tego właśnie celu. Mając 
na uwadze funkcję, jaką powinien peł-
nić dobrej jakości ośrodek akademicki, 
od 2020 roku powstała nowa oferta 
skierowana na zewnątrz - możliwość 
realizacji prac badawczo-rozwojowych 
i innych prac zleconych na potrzeby 
przedsiębiorstw. Sektor prywatny czy 
też państwowy - diagnoza otoczenia 
potwierdza, że wiele problemów, eks-
pertyz czy też badań łatwiej wykonać 
wspólnie. 

W ciągu ostatnich kilku miesięcy 
pomimo pandemii, trudnego czasu dla 
wszystkich, Uczelnia zaproponowała 
szeroki zakres tematów, jakie mogą być 
realizowane przez kadrę dydaktyczną. 
Pierwsze efekty tej współpracy już są, 
gdyż udaje się z powodzeniem realizo-
wać prace dla firm z sektora prywatne-
go. Aktualnie podejmowane są kolejne 
tematy, które również mają szansę na 
ciekawe realizacje. - Jesteśmy otwarci 
na każdy temat i propozycję, zawsze 

warto się spotkać przedyskutować pro-
blem i wspólnie poszukać najlepszych 
rozwiązań. Kadra dydaktyczna bardzo 
chętnie dzieli się swoją wiedzą nie tylko 
ze studentami, aczkolwiek to z myślą o 
nich cały czas dążymy do podnoszenia 
jakości kształcenia i aktualizacji wiedzy, 
jaka przekazywana jest w trakcie stu-
diów - mówi Iwona Szwejkowska - kie-
rownik Działu Rozwoju PUZ.

Więcej informacji w tym zakresie 
można uzyskać na stronie interneto-
wej www.puzim.edu.pl w zakładce 
„WSPÓŁPRACA” oraz za pośrednic-
twem Działu Rozwoju e-mail: iwona.
szwejkowska@puzim.edu.pl lub tel. 23 
672 20 50 (2050).

PUZ/TM

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego 

Masz pomysł? PUZIM 
zaprasza do współpracy!

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mo-
ścickiego dysponuje świetnie wyposażony-
mi laboratoriami.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 PU
Z

Ks. prof. UKSW dr hab. Krzysztof Stępniak, 
zastępca dyrektora Instytutu Edukacji Me-
dialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego, wieloletni 
dyrektor Katolickiego Radia Ciechanów, zo-
stał Członkiem Komitetu Nauk o Komunika-
cji Społecznej i Mediach Polskiej Akademii 
Nauk na kadencję 2021-2022.

Dyscyplina, którą reprezentuje ks. 
prof. Stępniak po długim okresie sta-
rań, jako jedna z najmłodszych dyscy-
plin naukowych w Polsce, doczekała 
się powołania Komitetu Problemowe-
go PAN. W skład Komitetu wchodzą 
przedstawiciele wszystkich ośrodków 
akademickich w Polsce z tejże dyscy-
pliny.

Ks. prof. Krzysztof Stępniak pod-
kreśla, że dla nauki polskiej to nie-
wątpliwie początek pewnej historii. 
- Dyscyplina nauki o komunikacji spo-
łecznej i mediach, usytuowana w dzie-
dzinie nauk społecznych, będzie miała 
– po długich staraniach naukowców z 
nią związanych – swoją reprezentację 
w Polskiej Akademii Nauk w postaci 
Komitetu Problemowego. Otrzymanie 
nominacji do tak zacnego grona to dla 
mnie osobiście wielki zaszczyt i honor. 
Tym bardziej, że jestem w nim jednym 
z najmłodszych stażem badaczy. W 
ostatnich latach habilitacje w tej dyscy-
plinie poza mną uzyskali jeszcze tylko 
trzej duchowni. Jeden z nich – podob-
nie jak ja – na Uniwersytecie Warszaw-

skim, dwaj inni na Uniwersytecie Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie – po-
wiedział nam. ks. prof. Stępniak.

Praca Komitetu w kadencji 2021–
2022 skupiać się będzie wokół czterech 
zasadniczych przedsięwzięć badaw-
czych. - Jednym z nich jest opracowa-
nie raportu będącego rodzajem bilansu 
otwarcia dla nowego paradygmatu dys-
cypliny nauki o komunikacji społecznej 
i mediach. Drugie skupiać się będzie 
wokół analizy wartości informacji jako 
problemu edukacji medialnej, czyli 
świadomego uczestnictwa w procesach 
komunikacji społecznej, kształcenia 
kompetencji odbiorczych w zakresie 
bezpieczeństwa informacyjnego. Trze-
cie zadanie to przeprowadzenie oceny 
zmian w systemie medialnym w Pol-
sce w wielu płaszczyznach, np. prawa i 
etyki mediów, teorii systemów medial-
nych, polityzacji mediów, deprofesjo-
nalizacji zawodu dziennikarza. I wresz-
cie zadanie czwarte dotyczyć będzie 
mediów cyfrowych i badań, które na 
ten temat są prowadzone coraz częściej 
w różnych ośrodkach naukowo-badaw-
czych – mówi ks. prof. Stępniak.

W nowym Komitecie Problemo-
wym PAN będzie on reprezentować 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego w Warszawie, w którym 
pełni obecnie funkcję wicedyrekto-
ra Instytutu Edukacji Medialnej i 
Dziennikarstwa oraz kieruje Katedrą 

Komunikacji Religijnej, Marketingu 
i Reklamy. - Kształcimy w naszym 
Instytucie przyszłych dziennikarzy, 
specjalistów od public relations i kil-
ku innych specjalności. Nasi studenci 
w ramach praktyk doskonalą warsztat 
w takich instytucjach medialnych, jak 
Polska Agencja Prasowa, Katolicka 
Agencja Informacyjna, Polskie Radio 
czy Telewizja Polska. Z tymi podmio-
tami od tego roku mamy podpisane 
umowy partnerskie. Zachęcam tego-
rocznych maturzystów do zapoznania 
się z naszą ofertą w mediach społecz-
nościowych. Warto także odwiedzić 
naszą stronę internetową www.me-
dia.uksw.edu.pl – zachęca ks. prof. 
Krzysztof Stępniak.

TM

Z życia akademickiego

Kolejny naukowy sukces ks. Stępniaka
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ks. prof. Krzysztof Stępniak
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Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – 
nazwa brzmi poważnie, a może nawet nieco 
groźnie. Część Czytelników może pomyśleć, że 
jesteście ośrodkiem wychowawczym dla trud-
nych dzieci.

Nie jesteśmy placówką wychowaw-
czą dla urwisów. Nasi uczniowie to dzieci 
grzeczne, ale mające liczne perturbacje 
zdrowotne i wynikające z tego trudno-
ści z nauką. Liczne niepełnosprawności 
utrudniają dzieciom harmonijne i sys-
tematyczne przyswajanie wiadomości i 
umiejętności szkolnych oraz społecznych, 
dlatego należy je otoczyć szczególną opie-
ką i troską.

Edukacją obejmujemy dzieci oraz 
młodzież w wieku od 3 do 24 lat. Uczęsz-
czają do nas uczniowie z niepełnospraw-
nością intelektualną w stopniu lekkim, 
umiarkowanym, znacznym i głębokim, z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi, au-
tyzmem, afazją, Mózgowym Porażeniem 
Dziecięcym, Zespołem Downa i innymi 
schorzeniami.

Skoro mamy już jasność jakiego typu placów-
ką jesteście to porozmawiajmy o jednostkach 
wchodzących w jej skład. Rozpocznijmy od 
Przedszkola Specjalnego.

Do Przedszkola przyjmujemy przez 
cały rok wszystkie dzieci z różnymi niepeł-
nosprawnościami. Mamy przedszkolaczki 
z niepełnosprawnością ruchową, niepeł-
nosprawnością intelektualną w stopniu 
lekkim ze sprzężeniem, umiarkowanym, 
znacznym. Mamy grupy przedszkolne dla 
dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera. 

Głównym celem naszego przedszkola 
jest wszechstronny rozwój dzieci na miarę 
ich indywidualnych potrzeb i możliwo-
ści, wieloprofilowa rehabilitacja oraz jak 
najlepsze przygotowanie dzieci do życia 
społecznego i dalszej drogi edukacyjnej. 
Duży nacisk kładziemy na rehabilitację z 
wykorzystaniem takich metod jak: fizjo-
terapia, EEG - Biofeedback, integracja 
sensoryczna, logopedia, neurologopedia, 
terapia psychologiczna, terapia pedago-
giczna. Grupę prowadzi pedagog specjal-
ny, któremu towarzyszy pomoc nauczy-
ciela.

Zajęcia odbywają się codziennie w 
godzinach 7.00-16.00. Połączenie trady-
cyjnego pobytu dziecka w przedszkolu 
z dużą ilością specjalistycznych terapii i 
rehabilitacji sprawiają, że jesteśmy jedyną 
tego typu placówką. Nasze przedszkole to 
przyjazne i bezpieczne miejsce dla dzieci, 
w którym mogą się rozwijać w komforto-
wych warunkach.

Kolejny etap edukacji to Szkoła Podstawowa 
Specjalna.

Na tym etapie organizujemy kształce-
nie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych, 
posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego z różnymi stop-
niami niepełnosprawności intelektualnej 
oraz autyzmem i niepełnosprawnościami 
sprzężonymi. Nauka w naszej szkole opie-
ra się na opracowanych indywidualnie dla 
każdego ucznia programach edukacyjno-
-terapeutycznych.

Oferujemy mało liczne klasy (prze-
ciętna liczebność oddziału - 4 uczniów) 
oraz zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 10 
godzin na oddział. Są to logopedia, rewa-
lidacja, SI, EGG Biofeedback, gimnasty-
ka korekcyjna, fizjoterapia. 

Dla wszystkich chętnych zapewnia-

my miejsce w internacie i pełne wyżywie-
nie. Ośrodek jest placówką bez obwodu, 
mogą do niego uczęszczać dzieci i mło-
dzież z powiatu ciechanowskiego oraz 
powiatów ościennych.

Zapewne większości naszych Czytelników zna-
jących poszczególne typy szkół mało mówi na-
zwa Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Jest to szkoła ponadpodstawowa 
przeznaczona dla uczniów z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym oraz z nie-
pełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka 
trwa 3 lata z możliwością wydłużenia eta-
pu edukacyjnego o rok.

Celem naszej szkoły jest przygo-
towanie młodzieży do jak największej 
samodzielności i zaradności życiowej. 
Wiodącym przedmiotem w tej szkole jest 
przysposobienie do pracy. W ramach tego 
przedmiotu uczniowie są przygotowywa-
ni do nabycia umiejętności praktycznych. 
Zakres treści kształcenia to: gospodarstwo 
domowe, prace ogrodnicze, prace biuro-
we, rękodzielnictwo. Zajęcia odbywają się 
w specjalistycznych pracowniach.

W pracowni gospodarstwa domo-
wego prowadzimy interesujące zajęcia 
kulinarne. Obecnie realizujemy innowa-
cję pedagogiczną „Jak smakuje świat?”, 
dzięki której uczniowie poznają potrawy 
z różnych państw świata.

Rozumiem, że Branżowa Szkoła I Stopnia to 
tzw. „zawodówka”?

Tak, kształcimy w zawodzie: pra-
cownik pomocniczy obsługi hotelowej. 
Nauka trwa 3 lata z możliwością wydłu-
żenia o 1 rok, a kształcenie może być pro-
wadzone do ukończenia przez ucznia 24 
roku życia.

Szkoła zapewnia indywidualne od-
działywania edukacyjne oraz zajęcia 
praktyczne. Po ukończeniu szkoły, zdaniu 
egzaminu absolwent uzyska dyplom po-
twierdzający kwalifikacje w zawodzie, a 
także otrzyma wykształcenie zasadnicze 
zawodowe.

Nasi absolwenci mogą pracować w 
takich obiektach jak: restauracje, bary, 
hotele, motele, sanatoria, pensjonaty, 
domy wypoczynkowe, gospodarstwa 
agroturystyczne, schroniska młodzieżo-
we, czy w firmy sprzątające. Pracownik 
pomocniczy obsługi hotelowej może być 
zatrudniony na różnych stanowiskach, 
takich jak: pomoc pokojowej, pomoc kel-
nera, pomoc kuchenna.

Czym są prowadzone przez was Zespoły Rewa-
lidacyjno-Wychowawcze?

Zajęcia w zespołach rewalidacyjno-
-wychowawczych organizowane są dla 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębokim, w wie-
ku od 3 do 25 lat, na podstawie orzecze-
nia wydanego przez poradnię psycholo-
giczno-pedagogiczną o potrzebie takich 
zajęć.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 
w formie zespołowej realizowane są na te-
renie placówki w grupach od 2 do 4 osób. 
Ich celem jest wspomaganie rozwoju 
dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu głębokim, rozwi-
janie ich zainteresowania otoczeniem oraz 
uzyskiwanie niezależności od innych osób 
w funkcjonowaniu w codziennym życiu 
stosownie do ich możliwości psychofi-

zycznych oraz indywidualnych potrzeb 
rozwojowych.

Prowadzicie też Wczesne Wspomaganie Roz-
woju Dziecka. Cóż to takiego?

WWRD to specjalistyczne zajęcia 
dedykowane dzieciom najmłodszym. 
W tych zajęciach mogą brać udział 
dzieci od momentu wykrycia niepeł-
nosprawności do rozpoczęcia nauki 
w szkole podstawowej. Warunkiem 
przyjęcia dziecka na zajęcia jest opinia 
o potrzebie wczesnego wspomagania 
rozwoju dziecka, wydana przez po-
radnię psychologiczno-pedagogiczną, 
w tym przez poradnię niepubliczną. 
Dziecko może otrzymać od 4 do 8 
godz. zajęć w miesiącu. Prowadzimy 
zajęcia indywidualne oraz łączone z 
dziećmi z podobnymi trudnościami.

Zespół specjalistów WWRD ocenia 
poziom funkcjonowania dziecka w po-
szczególnych sferach rozwoju, opracowu-

je indywidualny program terapeutyczny, 
monitoruje postępy dziecka i dostosowuje 
program w zależności od zmiany funkcjo-
nowania dziecka.

Prowadzimy zajęcia: logopedyczne, 
integracji sensorycznej, terapii pedago-
gicznej, rehabilitacji ruchowej, terapii 
EEG Biofeedback, stymulacji polisenso-
rycznej.

Placówka ma także swój internat. Jak wygląda 
jego funkcjonowanie?

Oferujemy całodobową opiekę 
nad wychowankami, którą pełni ze-
spół złożony z kadry pedagogów i te-
rapeutów, tworzących ciepłą domową 
atmosferę. Posiadamy nową, nowocze-
śnie wyposażoną bazę lokalową, do-
stosowaną do potrzeb osób niepełno-
sprawnych poruszających się na wózku 
lub mających trudności w przemiesz-
czaniu się. Całodobowy pobyt dla 
wychowanków jest bezpłatny. Dzieci 

mają do dyspozycji aneksy mieszkalne 
złożone z pokoju dwu i trzyosobowego 
oraz łazienki. 

Po zajęciach lekcyjnych podopieczni 
relaksują się korzystając z pracowni kom-
puterowej, sali telewizyjnej z konsolą do 
gier, obserwując podwodny świat w akwa-
riach lub korzystając z zewnętrznej infra-
struktury sportowej.

Wychowankowie mają zapewnio-
ne całodzienne wyżywienie w stołówce, 
oferującej zdrowe, domowe posiłki z 
możliwością ich dostosowania do zaleceń 
lekarskich. Opłata za wyżywienie zawiera 
wyłącznie koszty produktów użytych do 
wykonania posiłków.

Dla dzieci i młodzieży przygotowana 
jest bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. 
Swoje pasje wychowankowie realizują w 
działających sekcjach: akwarystycznej, ar-
tystycznej i informatycznej.

Ponoć macie bardzo dobrze wyposażone sale i 
pracownie. Proszę o nich opowiedzieć.

W placówce mamy profesjonalne, 
doskonale wyposażone sale i pracownie: 
pracownie rehabilitacyjne w tym do hy-
droterapii i fizykoterapii, 4 pracownie In-
tegracji Sensorycznej, salę Doświadczania 
Świata, gabinety logoterapii, gabinet EEG 
Biofeedback, pracownię gospodarstwa 
domowego i pracownię komputerową. 
Mamy też salę gimnastyczną wyposażo-
ną w profesjonalny sprzęt sportowy oraz 
nową siłownię, boisko tartanowe i dwa 
place zabaw. Staramy się pozyskiwać 
sponsorów, którzy finansują zakup no-
wych pomocy dydaktycznych lub sprzętu 
sportowego.

Jak jest prowadzona rekrutacja do działają-
cych w SOSW jednostek?

Do naszej placówki przyjmujemy 
dzieci przez cały rok. Zawsze jesteśmy 
otwarci i z chęcią pomagamy wszystkim 
rodzicom oraz ich pociechom na każdym 
etapie kształcenia. I to jest nasz najwięk-
szy atut. Dziecko może zrealizować u nas 
cały etap kształcenia.

Gdzie można uzyskać więcej informacji?
Zapraszamy do bezpośredniego kon-

taktu tel. 23 672 28 89. Wszystkie infor-
macje o nas można też znaleźć na stronie 
internetowej: www.soswciechanow.edu.pl

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z Elżbietą Brzezińską – dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ciechanowie

Dziecko może zrealizować u nas cały etap kształcenia

Sprzedam dom jednorodzinny 
w zabudowie szeregowej 
na nowo powstającym osiedlu 
„Zielony Krubin”w Ciechanowie. 
Rok budowy 2021

Sprzedam dom jednorodzinny 
w zabudowie szeregowej 
na nowo powstającym osiedlu 
„Zielony Krubin”w Ciechanowie. 
Rok budowy 2021

Cena za m.kw = 2 250 zł.   Tel. 534 902 094

2Powierzchnia domu 139 m
Stan surowy zamknięty. Dach pokryty blacho-
dachówką. Dodatkowo budynek ocieplony 
styropianem 20 cm, położony zewnętrzny tynk 
strukturalny, brama garażowa z automatyką, 
ułożona kostka dojazdowa na posesji do garażu 
i drzwi wejściowych. Budynek wraz z działką jest 
ogrodzony. W garażu rozprowadzona instalacja 
elektryczna i położone tynki. Wykonane przy-
łącza wodne i kanalizacyjne, podpisana umowa 
z Energa na przyłączenie do sieci energetycznej 
oraz podpisana umowa  i opłacona pierwsza rata w 
wysokości 1.249 zł z PSG na przyłączenie sieci 
gazowej. Kanalizacja miejska. Na posesji znaj-
duje się ledowa latarnia miejska. 

2Powierzchnia działki – 301 m .  

ogłoszenie
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ogłoszenie własne wydawcy

Przed Wami egzamin, który sprawdzi Waszą wiedzę 
i umiejętności zdobyte przez ostatnich osiem lat. 

Życzymy jasności umysłu podczas egzaminu ósmoklasisty 
i tylko dobrych odpowiedzi. 

Niech wysokie wyniki egzaminu pozwolą na wybranie 
wymarzonej szkoły ponadpodstawowej i podejmowanie 

mądrych życiowych decyzji w przyszłości.

Drodzy Ósmoklasiści! 

MAGAZYN 
OPINII ZIEMI 
CIECHANOWSKIEJ

MAGAZYN 
OPINII ZIEMI 
CIECHANOWSKIEJ

Powodzenia! 

ogłoszenie własne wydawcy

Kochani ósmoklasiści,
przed Wami niezwykle ważny moment 

– egzamin ósmoklasisty, który sprawdzi Waszą 
wiedzę i umiejętności zdobyte przez ostatnie lata.

Życzymy Wam powodzenia i wiary we własne 
umiejętności. Niech uzyskane wyniki będą na 

miarę Waszych możliwości i otworzą przed Wami 
nowe horyzonty, pozwolą realizować pasje

i uzdolnienia, staną się fundamentem 
przyszłych sukcesów.

Życzymy połamania piór, optymizmu 
i trafienia w wymarzone tematy.

Rada Pedagogiczna 
ZPO w Gołyminie-Ośrodku

Anna Zadrożna
Dyrektor Szkoły

PULS nastolatków

Ostatnio będąc w Warszawie po raz kolejny 
zobaczyłam jak silnie poróżnione jest nasze 
społeczeństwo. Bardzo młodzi ludzie stali 
z banerami nagłaśniającymi jedną sprawę, 
a po drugiej stronie ulicy grupa nagłaśnia-
jąca kolejną. Krzycząc do siebie nawzajem 
- kto ma rację - nie mogli dojść do prawdy, 
a prawda jest taka że forma działania obu 
tych grup nie miała sensu. 

Oczywiście, obie walczyły o jakieś 
dobro, o dobro dla społeczeństwa, aby 
żyło nam się lepiej, ale zapomnieli że 
nas tym niszczą. Nie twierdzę, że nikt 
nie powinien teraz mówić co myśli, 
aczkolwiek nie w tak ofensywny spo-
sób. W każdej sprawie musi być opo-
zycja, ale czy musi się to przenosić na 
demonstracje lub przepychanki?

Jeśli naprawdę chcemy dojść do 
kompromisu, to powinniśmy wyrazić 
swoją opinię kulturalnie i w miejscach 
do tego przeznaczonych. Mam wraże-
nie, że w ostatnim czasie polityka „wy-
lała” się na ulice. Coraz młodsze dzieci 
muszą rozumieć sprawy, których nie 
powinny… I to niszczy ich psychikę.

Może warto pomyśleć nad sposo-
bem prezentowania swojego zdania w 
sposób mniej ofensywny? W tym trud-
nym czasie ludzie powinni się wspierać i 
pomagać sobie nawzajem. Zamiast tego 
Polacy denerwują się na siebie tylko z 
tego powodu, że ktoś myśli inaczej. Nie 
uważam, że nie powinniśmy walczyć 
o swoje prawa, ale straszne jest to, że 
teraz w każdym wieku, niezależnie od 
zainteresowań i tego gdzie mieszkasz, 
musisz mieć pojęcie na temat polityki. 
Bardzo boli mnie fakt brudnych i bru-
talnych sporów, które już od jakiegoś 
czasu przeniosły się na ulice Polski.

Pamiętajmy o tym, że każdy ma 
prawo do swojego zdania, a my mu-

simy to zdanie uszanować. Łączy nas 
Polska i to powinno być najważniejsze.

Akceptujmy swoje opinie.
ALICJA NOWAKOWSKA

Czy rację ma ten kto 
głośniej krzyczy?

ALICJA NOWAKOWSKA
ogłoszenie własne wydawcy

na gitarze 

na gitarze 

Tel. 517 770 082Tel. 517 770 082

Nauka gry
Nauka gry

KALENDARZ ÓSMOKLASISTY

Szczegółowy harmonogram rekrutacyjny znajdziecie Państwo

na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

www.ciechanow.powiat.pl

w zakładce: Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok 2021-2022

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok 2021-2022

od 17.05.2021 r.
do 21.06.2021 r.

00(do godz. 15 )

Złożenie wniosku o przyjęcie 
do szkoły wraz z dokumentami.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej 
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie
o wyniku egzaminu ósmoklasisty. 

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie. 

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych 
i niezakwalifikowanych. 

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci dostarczenia oryginału
świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia 
o wynikach egzaminu zewnętrznego. 

Podanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do szkoły. 

od 25.06.2021 r.
do 14.07.2021 r.

00
(do godz. 15 )

od 23.07.2021 r.
do 30.07.2021 r.

00(do godz. 15 )

02.08.2021 r.

22.07.2021 r.

od 17.05.2021 r.
do 26.07.2021 r.
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Towar 
deficytowy

Z racji wykonywanego zawodu 
(pedagog szkolny) na bieżąco staram 
się śledzić trendy popularne wśród 
dzieci i młodzieży. W taki oto sposób 
dotarłam do fenomenu lodów Ekipa. 
Jest to wynik połączenia znanej marki 
Koral z popularnością grupy youtube-
rów. Jeśli ktoś miał wątpliwości co do 
wpływu Internetu na dzieci i młodzież, 
to właśnie może zweryfikować swoją 
wiedzę.

Sorbet z polewą o smaku gumy 
balonowej z dodatkiem strzelającego 
cukru, który wprawdzie nie zawiera 
w sobie tablicy Mendelejewa, ani nie 
daje możliwości świecenia w ciemności, 
zdrową żywnością na pewno nie jest. W 
oczach dzieci i młodzieży tłuszcz koko-
sowy, cukier, mleko w proszku i woda 
są warte wydania całych oszczędności 
tylko dlatego, że za jego reklamą stoją 
ich idole. Oczywiście chyba każdy z nas 
w dzieciństwie coś kolekcjonował, wie-
szał plakaty na ścianie, czy fascynował 

się jakąś postacią. Nie kojarzę jednak 
sytuacji, w której za loda, albo papie-
rek po nim płaciło się kilkaset złotych! 
Wiadomo, że popyt rodzi podaż, ale 
słodycze jeszcze nigdy nie były towarem 
deficytowym. No dobra – były, ale w 
zupełnie innych czasach i odmiennej 
sytuacji rynkowej i politycznej. Do cze-
go zatem może doprowadzić odpowied-
nia reklama i windowanie produktu?

Człowiek nie może spokojnie wejść 
do sklepu i pojawić się w okolicach za-
mrażarki, bo jest spora szansa, że usły-
szy poirytowany głos sprzedawcy, który 
informuje, że „nie ma lodów Ekipy”. 
Nieważne, czy w ogóle kiedykolwiek 
o nich słyszałeś – lepiej od razu ubiec 
ewentualne pytania.

Wielka bitwa o lody. Te nagrania 
podbijają dziś Internet. Ludzie (nie tyl-
ko młodzi konsumenci) są w stanie zro-
bić sporo, aby je zdobyć. Wypatrywa-
nie dostaw, kupowanie średnio jednego 
loda co 16 sekund, przepychanie się 
przy zamrażarce, czy bitwa po wyjściu 
ze sklepu na otarcie łez, żeby dać upust 
frustracji wobec tego kto był szybszy 
i pozbawił nadziei, to tylko niektóre 
przykłady. Pozostaje jedynie cieszyć 
się, że żyjemy w pokojowych czasach i 
powiedzenie „jakie czasy, takie bitwy”, 
mimo pewnej ironii powinniśmy jed-
nak odbierać pozytywnie. Niepokojące 
pozostaje wyłączenie zdrowego rozsąd-
ku, który na pewno zatrzymałby licy-
tację papierków po lodach za kilkaset 
złotych na aukcjach internetowych.

Dawniej osiągnięciem młodego 
człowieka, które zasługiwało na szacu-
nek rówieśników były np. dobre wyniki 

w nauce, sporcie, sztuce, czy inne ta-
lenty. Wygranie nagrody w konkursie 
budziło podziw lub mniej chlubną 
zazdrość. Dziś najcenniejsze jest zdję-
cie lub nagranie uwieczniające kon-
sumpcję deficytowego towaru. To, co 
dawniej było wyznacznikiem prestiżu, 
dziś przestaje mieć znaczenie w obliczu 
słodkiej masy w kolorowym papierku. 
W taki oto sposób marketing dopro-
wadził do spustoszenia umysłów. Bar-
dziej zmyślni tworzą nagrania z domo-
wą lodówką wypełnioną „mrożonym 
złotem” zdobytym w wielkim trudzie, 
aby potem z satysfakcją czytać kipiące 
zazdrością i frustracją komentarze, że 
właśnie przez takich kolekcjonerów 
nikt nie może spróbować trudnodo-
stępnego przysmaku. W zasadzie w tej 
dziedzinie cofnęliśmy się do czasów 
PRL i nie trzeba już młodemu poko-
leniu opowiadać, czym były kolejki w 
sklepach, czy znajomości w kiosku.

Z perspektywy osoby dorosłej 
mogę tylko podziwiać ten fenomen 
pod kątem swoistego rozbicia banku, 
polegającego na znalezieniu swojego 
miejsca na rynku bez wykorzystywania 
tzw. niszy, który jest konkurencyjny w 
tak dużym stopniu. Z niewielką przy-
krością muszę przyznać, że nie dane mi 
było spróbować opisywanych lodów i 
być może, nie znając ich walorów sma-
kowych, nie powinnam zabierać na ich 
temat głosu. Wszak może się okazać, że 
rzeczywiście warto ponieść wiele trudu, 
aby je zdobyć. Rozsądek podpowiada 
mi jednak, że nie są warte tylu emocji.

JOWITA RUTKOWSKA 

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

Ciechanów odchodzi od użycia węgla w 
produkcji ciepła. W mieście powstanie 
elektrociepłownia na biomasę z turbiną 
parową. Miejska spółka Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej podpisała umowę 
z wykonawcą na realizację inwestycji o 
wartości 48,7 mln zł.

Prowadzone przez spółkę inwe-
stycje mają na celu wykorzystanie 
Odnawialnych Źródeł Energii i ogra-
niczenie wykorzystywania węgla do 
produkcji ciepła dla mieszkańców. 
Działania PEC mają też umożliwić 
ograniczenie wpływu dynamicznie 
rosnących kosztów uprawnień do 
emisji dwutlenku węgla na cenę cie-
pła w Ciechanowie. Pozwolą też na 
istotne zwiększenie możliwości wy-
twarzania energii elektrycznej. Aktu-
alnie spółka eksploatuje jeden agre-
gat kogeneracyjny na gaz, a ciepło z 
turbiny gazowej kupuje od dostawcy 
przemysłowego.

Nowa elektrociepłownia z ko-
tłem parowym to mocy 11 MWt i 
turbiną o mocy 1,1 MWe powsta-
nie na terenie obecnej Centralnej 
Ciepłowni. Po przeprowadzeniu 
postępowania przetargowego pod-
pisano umowę na budowę elektro-
ciepłowni na biomasę.  Zadanie za 
kwotę 48.708.000 zł zrealizuje firma 
„Energika” Małgorzata Szamałek 
Zbigniew Szamałek Spółka Jawna. 
PEC podpisało także umowę na ser-

wis gwarancyjny o wartości 344.400 
zł. Prace budowlane rozpoczną się w 
ciągu najbliższych tygodni.

Projekt pn. „Modernizacja sys-
temu ciepłowniczego PEC w Cie-
chanowie Sp. z o.o. poprzez budowę 
instalacji wytwarzania energii elek-
trycznej i cieplnej w wysokospraw-
nej kogeneracji” jest finansowany 
między innymi ze środków unijnych 
i krajowych uzyskanych w konkursie 
organizowanym przez NFOŚiGW. 
PEC realizuje go w ramach Działa-
nia 1.6. Promowanie wykorzystywa-
nia wysokosprawnej kogeneracji cie-
pła i energii elektrycznej w oparciu 
o zapotrzebowanie na ciepło użytko-
we, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wy-

sokosprawnej kogeneracji, oś prio-
rytetowa I Zmniejszenie emisyjności 
gospodarki.Wysokość dotacji wynosi 
blisko 40 %, resztę środków uzupeł-
nia pożyczka i środki własne. 

W ramach tego samego projektu 
PEC prowadzi też budowę kogene-
racji gazowej w sąsiedztwie obiektów 
MOSiR, gdzie trwa montaż zbroje-
nia pod płytę fundamentową, pro-
wadzone są prace ziemne oraz przy-
łączeniowe. Kontener kogeneracyjny 
jest prefabrykowany w siedzibie wy-
konawcy, odpowiedzialnego także za 
dostawę silnika. Wartość projektu 
kogeneracji gazowej to ponad 12 
mln zł.

UM/TM

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Powstanie elektrociepłownia na biomasę

Podpisanie umowę na budowę elektrociepłowni na biomasę.
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Na terenie gminy Regimin prowadzona jest 
społeczna akcja sprzątania, której inicjator-
ką jest Mariola Dolecka. Sprzątano Klice, a 
tydzień wcześniej Regimin i Lekowo.

W Klicach w akcji wzięło udział 
około 30 osób - przede wszystkim 
członkowie Ochotniczej Straży Pożar-
nej z tej miejscowości na czele z preze-
sem Pawłem Betlińskim. Bardzo licznie 
stawili się też członkowie Młodzieżowej 
Drużyny Pożarniczej. Zebrano kilka-
dziesiąt worków śmieci.

W pomoc przy sprzątaniu Klic 
włączył się także poseł ziemi płocko-
-ciechanowskiej Arkadiusz Iwaniak 
(LEWICA) wraz ze swoim asysten-
tem Sebastianem Andrzejczakiem. 
Warto podkreślić, że nasz poseł jest 
strażakiem ochotnikiem – człon-
kiem OSP Brwilno w powiecie płoc-
kim. – Cieszę się, że mogłem się włą-
czyć w tę akcję. Szczególnie cenny 

jest bardzo liczny udział młodzieży. 
To dla nich świetna lekcja ekologii, 
ale też współdziałania – mówi poseł 
Iwaniak.

Z kolei Sebastian Andrzejczak w 
rozmowie z nami podkreślił, że strażacy 
ochotnicy z gminy Regimin to bardzo 
prężnie działające środowisko. – Nie 
tylko dbają o nasze bezpieczeństwo, 
ale inicjują wiele przedsięwzięć o cha-
rakterze ekologicznym, sportowym, 
kulturalnym czy charytatywnym. Z 
okazji niedawnego święta ich Patrona 
Św. Floriana za pośrednictwem PULSU 
składam wszystkim strażakom ochotni-
kom z terenu gminy Regimin najlepsze 
życzenia – powiedział nam Sebastian 
Andrzejczak.

Wszystkim uczestnikom akcji na-
leży się pochwała za dbałość o naszą 
przyrodę. Oby więcej takich inicjatyw.

TM

Gmina Regimin

Strażacy ochotnicy 
sprzątali w Klicach

Podczas akcji sprzątania Klic zebrano kilkadziesiąt worków śmieci.
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W kwietniu tego roku po raz 
51. obchodziliśmy Międzyna-
rodowy Dzień Ziemi. Z tej oka-
zji ciechanowskie Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej 
na czele z panią prezes - Mał-
gorzatą Niestępską zainicjo-
wało akcję sadzenia drzewek 
pod hasłem „SadziMY z PEC”. 
Posadzono 44 drzewka w 
rożnych miejscach na terenie 
miasta. 

Pierwsze drzewka posa-
dzono na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 4. W akcję zaangażowała się także 
dyrektor szkoły Barbara Kamińska, 
która przy okazji przedsięwzięcia PEC 
dostrzegła doskonałą okazję do pro-
pagowania postaw proekologicznych 
wśród uczniów „czwórki”. 

- Delegacja z PEC przekazała 10 
drzewek, które nie tylko wzbogacą 
szkolny krajobraz ale przede wszyst-
kim mają zwrócić uwagę dzieci na to, 
jak tego typu drobne gesty mogą po-

móc naszemu środowisku – podkreślają 
przedstawiciele PEC. 

Kolejne drzewka przekazano Szko-
le Podstawowej nr 3. 

Uczniowie, którzy z powodu pan-
demii nie mogli brać udziału w akcji 
otrzymali dyplomy. 

Drzewka posadzono również  na 
terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lo-
katorsko-Własnościowej ZAMEK oraz 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 

PP 

Dzień Ziemi w Ciechanowie 

PEC sadzi drzewka
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kultura :: historia

To zupełnie zapomniana historia kawałka 
ciechanowszczyzny, gdzie na ziemi ojrzeń-
skiej pięknie w XIX wieku kultywowano 
multikulturowe tradycje Pierwszej Rzeczy-
pospolitej.

Kicin i Wola Wodzyńska

Wsie w dzisiejszej gminie Ojrzeń o 
historii ważnej cywilizacyjnie. W nich 
zaistniały w XIX wieku trendy właściwe 
dla Rzeczypospolitej Obojga Narodów, 
w której zjawiska wielonarodowości, 
wieloreligijności i wielokulturowości 
były fundamentem siły i rozwoju tam-
tego unijnego państwa, aż do czasów 
gdy szaleństwa i kłótnie elit zaprzepa-
ściły wszystko.

Nazwa wsi Kicin pochodzi od na-
zwiska Brunona hrabiego Kicińskiego.

Mennonici

Wyznawcy nurtu chrześcijańskie-
go założonego w Niderlandach przez 
Menno Simonsa, zaliczanego do Pro-
testantyzmu i należącego do Anabap-
tyzmu. W Polsce Mennonici pocho-
dzenia fryzyjskiego i niderlandzkiego 
zaczęli osiedlać się od XVI wieku, cze-
mu sprzyjała wielonarodowa i multi-
kulturowa formuła Rzeczypospolitej 
oraz szeroka tolerancja religijna, wpro-
wadzona Konfederacją Warszawską w 
1573 roku. Znani byli z pracowitości, 
zaradności i uczciwości. Wykazywali 
szczególne umiejętności rolnicze oraz 
melioracyjne, doskonale umieli osuszać 
bagna. Wytwarzali atrakcyjne produk-
ty spożywcze. Tworzyli specyficzną ar-
chitekturę i układy przestrzenne wsi. 
Zwani byli „Olędrami”, określenie 
to później przenoszone było także na 
osadników innych narodowości, m.in. 
Niemców i Szkotów.

Bruno hr. Kiciński

Jego wybitne dokonania na rzecz 
rozwoju świadomości narodowej 
wspomniano w dwóch poprzednich 
wydaniach PULSU. Teraz o zasługach 
dla ziemi ojrzeńskiej i szerzej dla całej 
naszej „małej ojczyzny” ciechanow-
skiej. W roku 1826 Kiciński nabył 
Ojrzeń wraz z okolicami i podjął ak-
tywność gospodarczą w różnych for-
mach. Jak sądzą badacze na podstawie 

dokumentów źródłowych, około roku 
1842 sprowadził osadników menno-
nickich do Kicina i Woli Wodzyń-
skiej, dla zagospodarowania trudnego 
terenu. Tak wysiłki Mennonitów w 
Woli Wodzyńskiej przedstawia Woj-
ciech Marchlewski, autor opracowania 
„Wola Wodzyńska, Kicin. Studium 
ruralistyczne opracowane na zlecenie 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków w Ciechanowie, Warszawa 1983”, 
który zamieszcza cytat z dzieła Eduar-
da Kupscha „Geschichte der Baptisten 
in Polen”, wydanego w Łodzi w roku 
1932: – Jeszcze w 1842 roku okolicę 
tę pokrywał gęsty, ciemny las. Lutera-
nie, Niemcy, Mennonici zasiedlili ten 
teren (…) właściciel (Brunon Kiciński 
– przy. W.M.) osadził tych ludzi w tym 
leśnym terenie żeby go wykarczowa-
li. Po wielu trudach i wyrzeczeniach 
zmienili ten las w kwitnące pola – 
przedstawiał Eduard Kupsch.

Mennonici zderzyli się kulturowo

Już w krótkiej perspektywie men-
noniccy przybysze nie wytrzymali kon-
frontacji z miejscową tradycją ludową, 
gubiąc własne wartości, co wywołało 
interwencję kościelnych władz prote-
stanckich. – Bezpośrednią przyczyną 
rozpoczęcia działalności misyjnej na 
terenie Woli Wodzyńskiej i Kicina był 
zdaniem Kupscha upadek moralny 
mieszkających tam Mennonitów. Pi-
sze on: „Dzień mężczyzny od młodego 
do starego toczył się w szynku. Jeszcze 
w 1858 roku znajdować się będzie w 
każdym domu jeden pijak. Niektórzy 
dobrze wiedzieli o zdemoralizowaniu 
szkoły w Woli Wodzyńskiej i Dąbro-
wie, gdzie w każdą niedzielę po śnia-
daniu kaznodzieja z nauczycielem leżeli 
pijani a biedny lud pozostawał w du-
chowej ciemności” – przywołuje Woj-
ciech Marchlewski opis z książki „Ge-
schichte der Baptisten in Polen”.

***
Co było dalej z Mennonitami–pi-

jakami na ziemi ojrzeńskiej, a także o 
tym kto i jak zamienił ich tam w Bapty-
stów oraz m.in. o inicjatywach budow-
nictwa drogowego Hrabi Ojrzeńskiego 
– już niebawem.

GRZEGORZ KRAJEWSKI

Warto sobie przypomnieć

Kicin, Wola Wodzyńska, 
Mennonici i hrabia Kiciński

Do dzisiaj Mennonici znani są ze swojej wyjątkowej pracowitości.
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Zapraszamy do udziału w spotkaniach autor-
skich w formule on-line organizowanych przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną w Ciechanowie. 

W środę, 19 maja o godz. 17:00 
spotkamy się z Katarzyną J. 
Kowalską – autorką książki „Polski 
El Greco”. 

Katarzyna J. Kowalska - dziennikarka 
i reporterka ukończyła Szkołę Podstawo-
wą nr 3, a następnie Liceum Ogólno-
kształcące w Milanówku. Zrealizowała 
setki materiałów i relacji z wydarzeń kul-
turalnych jako dziennikarka „Panoramy” 
w TVP. Jej reportaże o tematyce kultural-
nej i historycznej były emitowane na an-
tenach TVP INFO i TVP2. W 2017 roku 
za liczne i wnikliwe relacje reporterskie 
otrzymała tytuł Dobroczyńcy, nadany 
przez Muzeum Narodowe w Krakowie. 

Podczas spotkania będziemy rozma-
wiać o książce „Polski El Greco”, która 
opisuje niezwykłą historię ocalenia ob-
razu. Jest to reportaż literacki autorstwa 
Katarzyny J. Kowalskiej przedstawiający 
historię odkrycia „Ekstazy św. Franciszka” 
pędzla El Greca na plebanii w Kosowie 
Lackim. Ta historia zapiera dech w pier-
siach. 

„Kiedy w 1964 roku dwie młode ba-
daczki sztuki, Izabella Galicka i Hanna 
Sygietyńska, spostrzegły na plebanii w 
Kosowie Lackim zniszczony pociemniały 
obraz, sądziły, że ich odkrycie będzie sen-
sacją w świecie sztuki. Tymczasem Eksta-
za św. Franciszka pędzla El Greca zniknęła 
na dziesięciolecia – o starannie ukrytym 
obrazie przypominali jedynie co pewien 

czas dziennikarze. Dzieło artysty z Toledo 
dopiero po czterdziestu latach zostało wy-
stawione dla publiczności. Co się jednak 
z nim działo przez dekady i jak próbowa-
no rozwiązać spór o jego autentyczność? 
Katarzyna J. Kowalska z reporterską 
wnikliwością bada tę nieprawdopodobną 
historię, odkrywając jedną z największych 
tajemnic polskiej historii sztuki”. (cytat 
pochodzi z materiałów promocyjnych 
wydawcy książki).

Rozmowę z autorką książki „Polski El 
Greco” poprowadzi Izabela Koba-Mierze-
jewska. Spotkanie transmitowane będzie 
na profilu społecznościowym Biblioteki 
na FB.

W środę, 26 maja o godz. 17:00 
spotkamy się z Anną Kamińską, 
dziennikarką i autorką. 

Anna Kamińska publikowała mię-
dzy innymi w tygodniku „Wysokie 

Obcasy” (Gazeta Wyborcza) oraz w 
magazynach: „Pani”, „Zwierciadło”, 
„Uroda Życia”, „Malemen” i „Sukces”, 
pracowała też jako wydawca wielu pro-
gramów telewizyjnych. Autorka książek 
„Odnalezieni. Prawdziwe historie ad-
optowanych” (2010), „Miastowi. Slow 
food i aronia losu” (2011), a także po-
rywających biografii „Simona. Opowieść 
o niezwyczajnym życiu Simony Kossak” 
(2015), „Wanda. Opowieść o sile życia 
i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz” 
(2017), Białowieża szeptem. Historie 
z Puszczy Białowieskiej (2017) oraz 
„Halina. Dziś już nie ma takich kobiet. 
Opowieść o himalaistce Halinie Krüger-
-Syrokomskiej” (2019).

Rozmowę z autorką poprowadzi bi-
bliotekarka Małgorzata Grzelak. Spotka-
nie transmitowane będzie na profilu spo-
łecznościowym Biblioteki na FB.

AW 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie 

Ciekawe spotkania on-line

Na stanowisko wicedyrektora Powiatowej 
Biblioteki Publicznej w Ciechanowie został 
powołany Lech Zduńczyk – historyk, regio-
nalista, działacz społeczny i samorządo-
wiec.

Nowy wicedyrektor ma 58 lat. 
Jest absolwentem Wydziału Historii 
na Uniwersytecie Warszawskim. Przez 
wiele lat pracował jako nauczyciel w 
Szkole Podstawowej w Regiminie oraz 
Szkole Podstawowej STO w Ciechano-
wie. Przez 18 lat pełnił funkcję Wójta 
Gminy Regimin.

Lech Zduńczyk jest wybitnym 
znawcą i badaczem, a przede wszystkim 
wielkim pasjonatem, dziejów Rodzi-
ny Mościckich. Ze swadą i humorem 
potrafi godzinami opowiadać o jej 
przedstawicielach. Także o tych mniej 
znanych niż prezydent Mościcki, ale o 
równie ciekawej historii i zasługach dla 
Ojczyzny. 

Nowy wicedyrektor lubi pracę w 
ogrodzie. Jest kibicem Międzyszkolne-
go Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Czarni Regimin”, którego był współ-
założycielem.

Interesuje się historią. Jest współ-
autorem dwóch książek z cyklu „Ocalić 
od zapomnienia” (t. 1 – „Cmentarz w 
Lekowie”, t. 2 – „Wielcy nieobecni”) 
oraz licznych tekstów naukowych i pu-
blicystycznych.

Lech Zduńczyk jest żonaty, ma 
dwóch dorosłych synów. Jest szczęśli-
wym dziadkiem dwóch wnuczek.

- Powołanie na stanowisko zastępcy 
dyrektora Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Ciechanowie odbieram jako 
zaszczyt, ale i olbrzymi kredyt zaufania, 
jakim mnie obdarzono. Zdaję sobie 
sprawę z odpowiedzialności, jaką wraz z 
objęciem stanowiska przyjmuję na swo-
je barki. Książka była jednak przez całe 
życie jednym z moich najwierniejszych 
przyjaciół i sojuszników, wspaniałym 
źródłem wiedzy i sposobem na obronę 

przed zanurzeniem się w monotonię 
codzienności. Boleję nad faktem, że 
książka i biblioteka przegrywają walkę 
o rząd dusz z Internetem, komputerem 
czy smartfonem, szczególnie wśród mło-
dego pokolenia i osób w średnim wieku. 
Nie zamierzam jednak opuszczać rąk. 
Trafiłem bowiem do wspaniałego zespo-
łu ludzi, których zdążyłem już poznać. 
To pasjonaci, zawzięcie broniący wiary 
w to, że książka jest królową mądrości, 
sojusznikiem człowieka. Dla nich jest 
oczywistym, iż jest ona ludziom nie-
zbędna do życia jak powietrze i chleb. 
Mam nadzieję, że i moja praca, starania 
i wiedza chociaż w niewielkim stopniu 
przyczynią się do przekonania ludzi, że 
biblioteka to nie przeżytek, ale cudowne 
miejsce na przyjemne, ale i pożyteczne 
spędzenie wolnego czasu. Jestem prze-
konany, że ten, kto sam nie płonie, nie 
jest w stanie zapalić też innych! Pewnie 
ten „mój ogień” nie płonie już tak moc-
no i gorąco, jak kilkadziesiąt lat temu, 
ale potrafi jeszcze buchnąć snopami 
iskier. Nie brakuje mi pomysłów, sił i za-
pału, aby Powiatowa Biblioteka Publicz-
na w Ciechanowie i współpracujące z 
nią placówki stały się miejscami chętnie 
i często odwiedzanymi przez mieszkań-
ców naszego powiatu – powiedział nam 
wicedyrektor Zduńczyk.

TM

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Zduńczyk wicedyrektorem Biblioteki

Lech Zduńczyk podczas wykładu w ramach 
cyklu spotkań „Z bibliotecznej półki…” w 
Czytelni Regionalnej Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Ciechanowie, gdzie przedsta-
wiał historię Rodziny Mościckich.
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PUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA W RACIĄŻU
OGŁASZA NABÓR NA KIERUNEK

www.publicznastoraciaz.pl

TECHNIK TURYSTYKI
NA OBSZARACH WIEJSKICH

Absolwenci zdobędą uprawnienia do prowadzenia
gospodarstw rolnych oraz do uzyskania dopłat 

z funduszy Unii Europejskiej. 

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA
Wymagania: minimum ukończona szkoła podstawowa

już w czerwcu!

FORMA SZKOŁY: KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
TRYB NAUCZANIA: ZAOCZNY 

facebook.com/publicznastoraciaz

Raciąż, ul. Płocka 28, tel. 23 679 10 71, kom. 518 967 702

reklama

Samorząd Województwa Mazowieckiego prze-
znaczył 969 tys. zł na przebudowę odcinka drogi 
gminnej przebiegającej przez miejscowości Da-
mięty Nawroty, Drążewo i Bieńki Karkuty (gm. 
Sońsk) o długości ok. 4,8 km. Umowa w tej spra-
wie już została podpisana.

W ramach inwestycji wykonane zostaną 
roboty pomiarowe i przygotowawcze. Po-
wstanie nowa jezdnia o szerokości 5 metrów 
wraz z poboczami po obu stronach drogi i 
nowe oznakowanie. Po modernizacji droga 
stanowić będzie połączenie z dwiema droga-
mi powiatowymi: Ciechanów - Gąsocin oraz 
Gołotczyzna – Zawady - Nowe Miasto.

– Dofinansowana przez Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego droga gminna  to 

bardzo ważny ciąg komunikacyjny łączący 
dwie drogi powiatowe. Droga o łącznej dłu-
gości blisko 5 km to ciąg komunikacyjny 
prowadzący i poprawiający dojazd do stacji 
PKP w Gołotczyźnie, Urzędu Gminy w Soń-
sku czy Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyź-
nie gdzie Starostwo Powiatowe w Ciechano-
wie tworzyć będzie teren rekreacyjny. Droga 
ta łączy się również z obecnie budowaną 
ścieżką rowerową relacji Ciechanów - Sońsk 
prowadzoną przez Powiat Ciechanowski, 
co będzie doskonałym połączeniem komu-
nikacyjnym oraz zwiększy dostęp do wielu 
atrakcji na naszym terenie i także pozwoli 
aktywnie spędzać czas – podkreśla Jarosław 
Muchowski - Wójt Gminy Sońsk.

TM

Prawie milion dla Sońska

Od lewej: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Jarosław Muchowski 
– Wójt Gminy Sońsk oraz Katarzyna Nałęcz – Skarbnik Gminy Sońsk. 
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Uczestnik kursu po zdaniu kwalifikacji HGT.10 może zapisać się na kwalifikację HGT.09 
(Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich).

Ukończenie dwóch kwalifikacji daje pełne uprawnienia rolnicze do prowadzenia i przejmowania 
gospodarstw rolnych oraz pozyskiwania środków z funduszy europejskich w tym premii dla młodych 
rolników.

Na kurs mogą zapisywać się już uczniowie szkoły średniej, pod warunkiem, że mają ukończone 18 lat, 
nie czekając na zdobycie średniego wykształcenia, gdyż nie jest ono wymagane do przyjęcia na kurs.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu ogłasza nabór na:

Możliwości pracy: własna działalność gospodarcza, biura turystyczne, hotele, pensjonaty, prywatne domy 
letniskowe, gospodarstwa agroturystyczne, przedsiębiorstwa turystyczne, zakłady gastronomiczne, domy 
wczasowe, ośrodki wypoczynkowe, biura obsługi ruchu turystycznego na wsi, gospodarstwa turystyczne, 
ekologiczne gospodarstwa rolne, instytucje związane z turystyką wiejską i rolnictwem, agencje turystyczne, 
agencje rolne.

Chcesz zostać wykwalifikowanym rolnikiem i zdobyć środki dla młodych rolników? 
Zapisz się do Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu zanim będzie za późno! 

Czekamy na Ciebie!

150 tys. złotych dotacji w zasięgu ręki!

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH

W czerwcu 2021 roku rozpoczynają się zajęcia w zakresie kwalifikacji HGT. 10 
Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Wymagane wykształcenie: minimum podstawowe wykorzystaj swoją ogromną szansę.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli: organizować i prowadzić działalność turystyczną na 
obszarach wiejskich, planować, organizować i wykonywać prace w gospodarstwie rolnym, planować 
i organizować działalność agroturystyczną, obsługiwać klienta w gospodarstwie agroturystycznym, 
dokonywać rozliczeń finansowych usług turystycznych, obliczać opłacalność produkcji rolniczej, planować 
i dobierać wyposażenie bazy do prowadzenia usług noclegowych, żywieniowych i towarzyszących, 
wykonywać prace związane z utrzymaniem porządku i czystości w gospodarstwie, układać jadłospisy dla 
różnych grup klientów z uwzględnieniem potraw regionalnych oraz przetworów własnej produkcji. 

Zdobądź kwalifikacje rolnicze 
WAŻNE W UNII EUROPEJSKIEJ!
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MAZOWIECKA IZBA GOSPODARCZA
w Ciechanowie

odwiedź
nas na

tel. 502 277 787

Centrum Mediacji MIG
tel. 518 540 506 

ZNAJDZIESZ NAS TU:ZNAJDZIESZ NAS TU:

Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7 (IV piętro, p. 404)
e-mail: dyrekcja.mig@wp.pl

mazowieckaizbagospodarcza@gmail.com

Razem możemy więcej!

www.migciechanow.pl

Mazowiecka Izba Gospodarcza w 
Ciechanowie – organizacja zrze-
szająca dziesiątki firm z naszego 
powiatu, jak i całego wojewódz-
twa, 7 maja tego roku obchodziła 
30. Jubileusz istnienia. W ramach 
serii wydarzeń jubileuszowych, 
które będą trwały przez cały 
rok, przy ul. Powstańców Wiel-
kopolskich posadzono 30 drzew, 
a wśród nich: klony, lipy i wiśnie 
japońskie. 

Drzewa sadzili przedstawiciele 
MIG na czele z Krzysztofem Ostro-
meckim – prezesem oraz Adamem 
Olszewskim – wiceprezesem MIG, 
Robert Malinowski – Wiceprezes 
Zarządu Banku Spółdzielczego w 
Płońsku oraz skarbnik MIG, Piotr 

Pokropek - dyrektor Regionu Ma-
zowieckiego Banku Gospodarstwa 
Krajowego oraz Krzysztof Kosiński 
— prezydent Ciechanowa, który 
gratulował pięknego jubileuszu i 
chwalił proekologiczne działanie. 
Drzewa upiększyły przestrzeń miej-

ską. Każde zostało oznaczone jubile-
uszową tabliczką. 

Przedsięwzięcie było współfinan-
sowane ze środków Urzędu Miasta 
Ciechanów oraz Banku Spółdzielczego 
w Płońsku, który jest członkiem Mazo-
wieckiej Izby Gospodarczej.  PP 

30-lecie Mazowieckiej Izby Gospodarczej w Ciechanowie 

30 jubileuszowych drzew  

Na spacerowiczów przechadzających się cie-
chanowskim deptakiem czeka nowa wystawa 
fotograficzna rozmieszczona w gablotach eks-
pozycyjnych. Przygotowana została przez Ma-
zowiecką Izbę Gospodarczą w Ciechanowie i jest 
związana z jubileuszem 30-lecia tej organizacji.

Zdjęcia zaprezentowane na wystawie 
stanowią przekrój działalności Mazowiec-
kiej Izby Gospodarczej w ciągu minionych 
30 lat. Na prezentowanych planszach moż-
na obejrzeć fotorelacje z licznych szkoleń 
i spotkań branżowych organizowanych 
przez MIG, spotkań z samorządowcami, 
parlamentarzystami, a nawet Prezydentem 
RP. Przedstawiciele MIG w takich okolicz-
nościach mieli na względzie przede wszyst-
kim rozwój przedsiębiorczości, jak i dobro 
zrzeszonych firm.

Na wystawie zaprezentowano również 
kadry z różnego rodzaju aktywności spo-
łecznych i gospodarczych, działania propa-
gujące przedsiębiorczość wśród młodzieży 
takie jak np. konkurs „Młody Przedsię-
biorca”, którego odbyło się łącznie jede-
naście edycji. Nie zabrakło również zdjęć 
ze spotkań integracyjnych, które również 
są bardzo ważne w procesie wzajemnego 
poznawania się i wypracowywania pozy-
tywnych relacji. 

Wystawę będzie można oglądać przez 
kilka najbliższych tygodni. Przygotowa-
na została dzięki wsparciu finansowemu 
Urzędu Miasta Ciechanów w ramach pro-
jektu pn. „MIGamy na rzecz przedsiębior-
czości od 30 lat”.

Rajd rowerowy 

Wystawa jest jednym z wielu przedsię-
wzięć przygotowanych na rok jubileuszo-
wy MIG.

- Trzy dekady dla takiej organizacji 
jak nasza to cały katalog ludzi, wydarzeń, 
wzlotów i wiraży. Mamy co wspominać i 
świętować, a będziemy to robić w gronie 
nie tylko członków i przyjaciół, ale też z 
zaproszeniem do kilku wydarzeń lokalne-
go środowiska – mówi Danuta Drzewiecka 
– dyrektor MIG.

- 30 lat minęło jak jeden dzień, po-
wspominajmy co było dobre, wyciągnijmy 
wnioski, aby dalej dobrze wiosłować po 
wezbranych falach oceanu gospodarczego 

– zachęca Krzysztof Ostromecki – prezes 
MIG.

W ramach jubileuszowego kalendarza 
MIG zaplanowano „Rajd Rowerowy - 30 
km na 30-lecie MIG”, który odbędzie się 
w ostatnią sobotę maja. Amatorzy dwóch 
kółek wystartują z parkingu przed Cen-
trum Medycznym ARNICA przy ul. Ar-
mii Krajowej w Ciechanowie. Następnie 
pojadą przez Kąty, Opinogórę, Kraski 
– Ślesice, Pęczki – Kozłowo do Karczmy 
„ZŁOTE POLE” w Łagunach.

Tam też zorganizowany zostanie pik-
nik „pod chmurką” przy smakołykach 
kuchni staropolskiej i powrót w godzinach 
wieczornych do Ciechanowa.

Chęć uczestnictwa w rajdzie można 
zgłosić do piątku 21 maja. O kolejnych 
wydarzeniach jubileuszowych będziemy 
informować na bieżąco.

PP

Wystawa fotograficzna na deptaku

30 lat MIGnęło…

Symbolicznego odsłonięcia dokonali: 
Krzysztof Ostromecki – prezes MIG wraz z 
Adamem Olszewskim – wiceprezesem.

Tuż po otwarciu wystawy niektórzy człon-
kowie MIG wybrali się na rowerową prze-
jażdżkę.
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Wójt Gminy Ciechanów
/-/ Marek Kiwit

O G Ł O S Z E N I E
RG.6840.3.2021 Ciechanów dn. 2021.05.13

na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, licząc od dnia 19 maja 2021 r. oraz na stronie internetowej: www.gminaciechanow.pl  
Informacja udzielana jest pod numerem telefonu: 23 672-22-10 wew.115, 23 672-26-46 wew.115.

położonej w miejscowości Kanigówek i Gumowo, został wywieszony w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 
Wójt Gminy Ciechanów ogłasza, że wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, 

W Y K A Z 
 nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży - gmina Ciechanów 

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 wyżej powołanej 
ustawy, muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia 19 maja 2021 r. wywieszenia niniejszego wykazu.

ogłoszenie

Zmiany w zarządzie, nowy trener i wzmoc-
nienie składu okazały się kluczem do coraz 
lepszych wyników pierwszoligowego Juranda 
Ciechanów. Zespół z grodu nad Łydynią jest re-
welacją tegorocznych rozgrywek w grupie C 1 
ligi piłkarzy ręcznych ZPRP. 

Przed sezonem 2020/2021 Jurand 
postawił na zmiany, zarówno w aspekcie 
organizacyjnym jak i sportowym. Stery 
nad sekcją piłki ręcznej przejął Krzysztof 
Podliński, dotychczas odpowiedzialny 
w klubie za sprawy medialne, teraz zajął 
stanowisko wiceprezesa i razem z preze-
sem Piotrem Serbista (na stanowisku od 
2016) zarządzają najsilniejszym klubem 
sportowym w Ciechanowie. Robią to co 
najmniej dobrze, o czym świadczy stabil-
na kondycja finansowa klubu, coraz lepsze 
wyniki pierwszoligowego zespołu, a co za 
tym idzie rosnące zainteresowanie kibiców 
oraz jakże ważny rozwój Akademii Piłki 
Ręcznej. 

Równie istotne były zmiany w pionie 
sportowym. W lipcu 2020 włodarze klubu 
postawili na trenera spoza Ciechanowa. 
Szkoleniowcem Juranda został doskonale 
znany w handballowym środowisku Da-
riusz Molski, z trenerskim doświadczeniem 
w takich klubach jak Stal Gorzów, Meble 
Wójcik Elbląg czy Nielby Wągrowiec. 
Trener Molski dosyć szybko poukładał 
ciechanowskie klocki, choć w pierwszych 
tygodniach musiał przekonywać zawodni-
ków do swojej wizji pracy. Codzienne tre-
ningi, hektolitry wylanego potu, w końcu 
przyniosły spodziewany efekt. Po niemra-
wym początku ciechanowscy szczypiorni-
ści szybko weszli na zwycięskie tory. Seria 
wygranych spotkań wywindowała Juranda 
na czołowe miejsca w tabeli. Śmiało można 
powiedzieć, że ciechanowianie są rewela-

cją tegorocznych rozgrywek. Młodość w 
postaci zawodników z doświadczeniem 
trenera Molskiego okazały się mieszkanką 
doskonałą.

W składzie Juranda nie brakowało 
zmian. Do drużyny dołączyli bracia Mar-
cin i Mariusz Smolarkowie (wcześniej Stal 
Gorzów), którzy z marszu stali się ulubień-
cami kibiców. Przychodzący do Ciechano-
wa na pozycję rozgrywającego Aleksander 
Kondracki (wcześniej Luksemburg) z ko-

nieczności stał się skrzydłowym i na tej po-
zycji radzi sobie doskonale. W końcu czas 
na hitowy transfer Jakuba Olszewskiego. 
Wychowanek Czarnych Regimin po za-
kończeniu kontraktu z Superligową Stalą 
Mielec, uległ namowom trenera Molskie-
go i trafił do Juranda. Stał się kluczową po-
stacią, jego doświadczenie i umiejętności 
okazały się kluczowe m.in. w sensacyjnie 
wygranym pojedynku przez Juranda z lide-
rem KPR Legionowo.

Oddzielne słowo należy się zawodni-
kom, którzy mają w Jurandzie dłuższy staż. 
W nowej roli kapitana doskonale odnalazł 
się Patryk Dębiec. Rozgrywający niejedno-
krotnie dawał impuls swoim kolegom i pro-
wadził Juranda do zwycięstw. Niesamowicie 
rozwija się Bartosz Smoliński. Skrzydłowy 
jest jednym z wiodących zawodników Juran-
da i ma przed sobą świetlaną przyszłość. Po-
stępy poczynili bramkarze, zwłaszcza Adam 
Mirzejewski. W roli obrotowego nieźle spi-

suje się Paweł Kurkowski – weteran w skła-
dzie Juranda nie odpuszcza i daje kolegom 
przykład, że na pierwszoligowym poziomie 
można występować nawet w wieku jak na 
sportowca mocno zaawansowanym.

Klub ma określony cel – liga cen-
tralna. Ogromne wyzwanie pod każdym 
względem i choć to melodia przyszłości 
to już dziś trzeba myśleć o dalekich wy-
jazdach do Przemyśla, Wrocławia czy 
Gorzowa, o tym, żeby wzmacniać skład 
i nadal rozwijać struktury organizacyjne 
klubu tak aby był on gotowy na podjęcie 
tego wyzwania. Krótko mówiąc chodzi o 
to aby półamatorski obecnie Jurand, stał 
się klubem półprofesjonalnym. Działacze 
mówią TAK, zawodnicy i trener też są na 
TAK. Fundamentalnym pytaniem jest co 
o Jurandzie w półprofesjonalnej lidze cen-
tralnej myślą władze miasta, powiatu i po-
tencjalni sponsorzy?

Jurand to oczywiście nie tylko druży-
na seniorów. W klubie prężnie działa Aka-
demia Piłki Ręcznej. Młodych adeptów 
handballa przybywa. Tajniki tej dyscypliny 
sportu chłopcy z ciechanowskich podsta-
wówek poznają pod okiem doświadczo-
nych trenerów Zbigniewa Czajkowskiego 
i Łukasza Komorowskiego. Obecny zarząd 
Juranda chce nawiązać do sukcesów mło-
dzieżowych sprzed lat. Milowym krokiem 
w rozwoju ciechanowskiej piłki ręcznej jest 
niewątpliwie fuzja Juranda z UKS Nike, 
dzięki czemu wszyscy szczypiorniści z Cie-
chanowa grają do jednej bramki! 

JC 

Drużyna z grodu nad Łydynią 

Przełomowy sezon Juranda Ciechanów 
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W Gdańsku zorganizowano ekstremalny 
bieg przeszkodowy Runmageddon. Wzięła 
w nim udział drużyna Klubu Sportowego 
Cross Trening Mazovia Ciechanów.

Grupa, na czele z trenerami Anną i 
Pawłem Leśniewskimi, liczyła 14 osób. 
Zawodnicy tym razem zmagali się z 
ponad trzydziestoma przeszkodami na 
dystansie 6 km. - Przeszkody były róż-
norodne, a do ich pokonania potrzebna 
była zarówno siła, jak i zwinność. Jedną 
z ciekawszych był „Komandos”, gdzie 
za pomocą lin trzeba było pokonać 

ścianę liczącą blisko 4 metry. Dobre 
przygotowanie treningowe pozwoliło 
nam na start w serii Elite, a tym samym 
zmierzenie się z najlepszymi zawodni-
kami Runmageddonu. Bardzo się cie-
szymy, że poziom sportowy naszych 
klubowiczów jest coraz lepszy i już 
niewiele brakuje do pełnego zdobycia 
wszystkich przeszkód. Także kontynu-
ujemy treningi i szlifujemy braki po-
szczególnych zawodników – powiedział 
nam Paweł Leśniewski.

TM

Cross Trening Mazovia Ciechanów

Ciechanowianie na Runmageddonie

Od lewej: Nina Pawłowska, Magdalena Rzeplińska, Marcin Wszeborowski, Paweł Leśniew-
ski i Damian Dąbkowski.
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W Stowarzyszeniu Mazovia ProActiv Ciechanów 
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wy-
borcze, w trakcie którego wybrano nowe władze 
organizacji. Prezesem został znany trener Jakub 
Ogonowski, a do zarządu wybrano m.in. Joannę 
Jóźwik – światowej klasy zawodniczkę w biegu 
na 800 metrów.

Wiceprezesem został Patryk Nieznań-
ski – dotychczasowy prezes Stowarzysze-
nia. W skład zarządu weszli także: Tomasz 
Pajewski – sekretarz, Szymon Ogonowski 
– skarbnik oraz wspomniana wcześniej Jo-
anna Jóźwik.

Prezes Jakub Ogonowski jest absol-
wentem Wydziału Fizjoterapii Olsztyńskiej 
Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego. Od 
17 lat jest trenerem lekkiej atletyki. Od 
2018 roku współpracuje jako trener z Jo-
anną Jóźwik.

Wiceprezes Patryk Nieznański jest ab-
solwentem Wydziału Ekonomii Uniwersy-
tetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 
Jest członkiem Rady Mazowieckiej Izby 
Gospodarczej w Ciechanowie. Prowadzi 
działalność gospodarczą w branży ubezpie-
czeniowej.

Sekretarz Tomasz Pajewski jest studen-
tem Wyższej Szkoły Edukacja w Sporcie w 
Warszawie. Jest trenerem lekkiej atletyki 
grup dziecięcej i młodzieżowej Klubu Lek-
koatletycznego Mazovia ProActiv Ciecha-
nów.

Skarbnik Szymon Ogonowski jest 
absolwentem Akademii Wychowania Fi-
zycznego w Warszawie. To nauczyciel w-f. 
Aktualny Mistrz Polski (masters) w biegu 
na 400 metrów na hali i na otwartym sta-
dionie.

Członek zarządu Joanna Jóźwik stu-
diowała na Akademii Wychowania Fizycz-
nego w Warszawie. Jest światowej klasy 
zawodniczką (AZS-AWF Katowice) w 
biegu na 800 metrów. W tej konkurencji 
zajęła m.in. V miejsce na Igrzyskach Olim-
pijskich w Rio de Janeiro (2016) oraz III 
miejsce na Mistrzostwach Europy w Zury-

chu (2014). W tym roku zdobyła srebrny 
medal w Halowych Mistrzostwach Euro-
py w Toruniu oraz złoty podczas World 
Athletics Relays w Chorzowie (sztafeta 2 x 
2 x 400 metrów). Od niedawna mieszka i 
trenuje w Ciechanowie. 

Członkowie Stowarzyszenia wybrali 
także nowy skład Komisji Rewizyjnej: Ma-
ciej Kowaliński – przewodniczący, Wioletta 
Białorucka – sekretarz oraz Artur Zagórski.

Warto podkreślić, że wszyscy człon-
kowie zarządu i komisji rewizyjnej zostali 
wybrani jednogłośnie.

Mazovia ProActiv Ciechanów to 
bardzo prężnie działające stowarzyszenie, 
które prowadzi szeroko pojętą promocję 
aktywności fizycznej, szczególnie poprzez 
popularyzację biegania. Jest organizatorem 
bezpłatnych i otwartych dla wszystkich 
zainteresowanych osób treningów marszo-
biegowych. Prowadzi także Klub Lekko-
atletyczny Mazovia ProActiv, którego za-
wodnicy osiągają liczne sukcesy sportowe. 
Ważnym elementem działalności Klubu 
są treningi dla grupy dziecięcej i młodzie-
żowej. Stowarzyszenie organizuje imprezy 
sportowe, m.in. Ciechanowskie Święto 
Biegania. 

Mazovia ProActiv prowadzi też ak-
tywną działalność charytatywną, jest orga-
nizatorem m.in. „Ciechanowskiej Sztafety 
Charytatywnej 48 h” oraz „Rodzinnych 
Mikołajek”. W ramach integracji lokalnej 
społeczności organizuje też Ciechanowskie 
Święto Kobiet.

Dotychczasowy prezes Patryk Nie-
znański w rozmowie z nami podkreśla, 
że Mazovia ProActiv to Stowarzyszenie, 
które od momentu powstania w grudniu 
2015 roku błyskawicznie skupiło wokół 

siebie aktywnych i dynamicznych ludzi. 
- Spotkania w grupie biegaczy skutkowały 
wieloma pomysłami, na wspólne wyjazdy 
na zawody oraz akcje charytatywne, np. 
„Sztafeta 48h”, „Rodzinne Mikołajki” 
czy „Bieg Kobiet”. Ta pozytywna energia 
wpłynęła na wiele osób, które zauważyły 
zmianę jakości życia, poprawię kondycji, 
a także zyskały nowych przyjaciół połą-
czonych pasją do biegania i pomagania. 

Jednocześnie z amatorskim bieganiem 
dorosłych Mazovian rozwijał się oficjalny 
Klub Lekkoatletyczny zarejestrowany w 
Polskim Związku Lekkiej Atletyki. Mło-
dzi zawodnicy z sukcesami reprezentowa-
li barwy Klubu i Miasto Ciechanów na 
zawodach rangi ogólnopolskiej, a nawet 
mistrzostwach Europy. Zdobyte medale 
przyniosły punkty oraz umocniły Klub 
jako poważnego gracza na arenie ogól-

nopolskiej. Miałem zaszczyt kierować 
Stowarzyszeniem i jako ustępujący prezes 
serdecznie dziękuję każdemu z osobna za 
zaangażowanie, poświęcony czas oraz serce 
jakie włożył w budowanie marki Mazo-
via ProActiv!!! Nowemu prezesowi będę 
służył wsparciem i doświadczeniem oraz 
życzę dalszego rozwoju i spektakularnych 
sukcesów – mówi wiceprezes Patryk Nie-
znański.

Nowy prezes Jakub Ogonowski zapo-
wiada, że działalność Stowarzyszenia chciał-
by oprzeć na dwóch filarach. – To z jednej 
strony dalszy rozwój prowadzonego przez nas 
Klubu Lekkoatletycznego, a z drugiej konty-
nuacja treningów dla osób biegających ama-
torsko. Pandemia koronawirusa sprawiła, że 
ten amatorski obszar wpadł w pewien zastój. 
Obostrzenia i brak dużych imprez biegowych 
zrobiły swoje. Przez to, że nie było do cze-
go się przygotowywać spadła motywacja do 
treningów. Wraz z moim bratem Szymonem, 
który także wszedł do zarządu, mamy spore 
doświadczenie trenerskie. Będziemy chcieli 
je wykorzystać do zaktywizowania grupy 
biegającej rekreacyjnie, ale liczymy tu przede 
wszystkim na wiceprezesa Patryka Nieznań-
skiego, który do tej pory kierował Stowa-
rzyszeniem i doskonale czuje ten temat. Jeśli 
chodzi o Klub Lekkoatletyczny to chcemy 
by w kategoriach dziecięcych i młodzieżo-
wych jego zawodnicy zdobywali jak najwię-
cej medali. Mazovia ProActiv jest w lokalnej 
społeczności znana także z licznych działań o 
charakterze charytatywnym. Jeśli tylko bę-
dzie taka wola ze strony członków to warto 
tę aktywność kontynuować. Tworzy to dobry 
klimat i angażuje nowe osoby – powiedział 
nam prezes Jakub Ogonowski.

AI

Stowarzyszenie Mazovia ProActiv Ciechanów

Mistrzowski Zarząd Mazovii ProActiv

Nowy Zarząd Stowarzyszenia Mazovia ProActiv Ciechanów. Od lewej: Szymon Ogonowski 
(skarbnik), Patryk Nieznański (wiceprezes), Joanna Jóźwik (członek), Jakub Ogonowski 
(prezes) i Tomasz Pajewski (sekretarz).

Nowy skład Komisji Rewizyjnej. Od lewej: Artur Zagórski (członek), Wioletta Białorucka 
(sekretarz) i Maciej Kowaliński (przewodniczący).
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Joanna Jóźwik, w parze z Patrykiem Dob-
kiem, zdobyła złoty medal w sztafecie 2 x 2 
x 400 metrów podczas World Athletics Relays 
w Chorzowie. Zawodniczka od kilku miesięcy 
mieszka w naszym mieście, a jej trenerem 
jest ciechanowianin Jakub Ogonowski.

Jak nam powiedział trener Ogonow-
ski zawody w Chorzowie to piąta edycja 
nieoficjalnych mistrzostw świata w szta-

fecie. - Poprzednie edycje odbywały się 
trzykrotnie na Bahamach, raz w Japonii 
a teraz w Polsce. U nas warunki były naj-
trudniejsze ze względu na pogodę. Oko-
ło godz. 21, gdy odbywał się bieg, było 
po prostu chłodno. Z wyniku jesteśmy 
zadowoleni. Cieszę się, że Asia i Patryk 
stworzyli tak dobrą parę zawodników, a 
ich wynik jest najlepszy w Europie. Tym 

bardziej, że Patryka znam z czasów gdy 
biegał z moim podopiecznym Łukaszem 
Ozdarskim w sztafecie 4x400 na Mi-
strzostwach Europy Juniorów – mówi 
Jakub Ogonowski.

Joanna Jóźwik jest bardzo zadowo-
lona z osiągniętego wyniku. – Byliśmy 
przygotowani na to, że będzie ciężko. 
Tym bardziej to uczucie zwycięstwa było 
niesamowite i trudne do opisania – po-
wiedziała nam zawodniczka. Biegaczka 
podkreśla, że choć w naszym mieście 
mieszka dopiero od października, a wiele 
czasu spędza na zgrupowaniach wyjaz-
dowych, to Ciechanów przypadł jej do 
gustu. – Wszędzie jest bardzo blisko. W 
mieście jest dużo zieleni. Ludzie też są 
sympatyczni – dodaje Joanna Jóźwik.

Teraz zawodniczka wraz z trenerem 
przygotowuje się do osiągnięcia mini-
mum na Igrzyska Olimpijskie w Japonii. 
– Mimo różnych głosów w tej sprawie 
jestem głęboko przekonany, że Igrzyska 
się odbędą. Ze względu na pandemię 
będą mieć po prostu charakter typowo 
sportowy, a mniej widowiskowy. Japoń-
czycy są bardzo sprawni logistycznie i na 
pewno wszystko przygotują w sposób za-
pewniający sportowcom bezpieczeństwo 
– mówi trener Ogonowski.

AI

World Athletics Relays w Chorzowie

Kolejny sukces Joanny Jóźwik

Joanna Jóźwik, prezentująca złoty medal zdobyty podczas World Athletics Relays w Cho-
rzowie, i jej trener Jakub Ogonowski na ciechanowskim stadionie.
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ogłoszenie

Wójt Gminy Ciechanów
/-/ Marek Kiwit

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 18 maja 2021 r.

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: południowej części wsi Gąski, północnej części wsi Pęchcin, 

Rutki-Marszewice, wschodniej części wsi Rutki-Głowice, północnej części wsi Ujazdówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Równocześnie w związku trwającym postępo-
waniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do 
wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej 
sprawie w terminie do dnia 9 lipca 2021 r. Uwagi można 
składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu 
w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8, 
06-400 Ciechanów albo w formie elektronicznej, na adres 
urzad@gminaciechanow.pl. W temacie uwagi należy 
wpisać „Prognoza - plan”.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie 
planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 czerwca 
2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, o godz. 
11:00.

 W przedmiotowej sprawie postępowanie o trans-
granicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest 

prowadzone.

 Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta 
Gminy Ciechanów danych osobowych, uzyskanych 
w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporzą-
dzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa 
w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), 
przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw 
i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne 
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu 
planu. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy 
Ciechanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy 

jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nierucho-
mości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 9 lipca 2021 r.
 Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (t.j.:Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem 
prognozy jest projekt planu, o którym mowa powyżej. 
Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną 
dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy 
Ciechanów, w pokoju nr 17.

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz Uchwały Nr 
XXXVII/219/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Gąski, Pęchcin, Rutki-Marszewice, Rutki-Głowice, 
Ujazdówek, zmienionej Uchwałą Nr XXVII/163/21 
Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 stycznia 2021 r. 
zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego: południowej części wsi Gąski, 
północnej części wsi Pęchcin, Rutki-Marszewice, 
wschodniej części wsi Rutki-Głowice, północnej części 
wsi Ujazdówek wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko w dniach od 26 maja 2021 r. do 17 czerwca 
2021 r. w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 
06-400 Ciechanów, w pokoju nr 17 w godzinach od 8:00 
do 16:00.

 Administratorem danych osobowych przetwarza-
nych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania 
przestrzennego jest Wójt Gminy Ciechanów, ul. Fa-
bryczna 8, 06-400 Ciechanów (dane kontaktowe: tel. 23 
672 26 46, fax. 23 672 26 46, 

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 
Gminy Ciechanów.

email: urzad@gminaciechanow.pl). Klauzula informa-
cyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 
dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Ciechanów: https://gminaciechanow.pl/cms/26250/rodo 

W Zalesiu odbyły się Mistrzostwa Polski 
Polskiej Unii Trójboju Siłowego, które były 
jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw 
Świata GPC. W zawodach wystartowało z 
sukcesem czterech reprezentantów Klubu 
Sportów Siłowych HEROS CIECHANÓW.

W kategorii Teenagers 16-17 do 
67,5kg startował Arkadiusz Woźniak, 
który wyciągnął sztangę ważącą 120 kg, 
co dało mu złoty medal.

Z kolei Dominik Pierzynowski, w 
kat. Teenagers 16-17 do 100 kg, wyciągnął 

sztangę 165 kg, co również dało złoty medal. 
Mariusz Bartołowicz wyciągnął 

sztangę ważącą 300kg i zdobył złoty 
medal w kat. Masters i Open wśród 
wszystkich startujących zawodników. 

Robert Drozdowski wyciągnął 
sztangę 310 kg, co dało złoty medal 
w kat. Masters i Open do 125 kg oraz 
pierwsze miejsce Open Masters do 
125kg. Zdobył również nagrodę za naj-
większy podniesiony ciężar.

TM

Klub Sportów Siłowych HEROS CIECHANÓW

HEROSI przywieźli  
do Ciechanowa złoto

Od lewej: Dominik Pierzynowski, Robert Drozdowski, Mariusz Bartołowicz i Arkadiusz 
Woźniak.
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Czteroosobowa reprezentacja Klubu Spor-
tów Siłowych HEROS CIECHANÓW wróciła 
z medalami z Mistrzostw Świata Federacji 
WPA w Trójboju Siłowym, które odbyły się w 
Pabianicach. Ciechanowianin Mariusz Barto-
łowicz pobił rekord świata w martwym ciągu 
dźwigając 300 kg - co jest Rekordem Świata 
tej Federacji w kat. MPF 110 kg.

Jako pierwszy swój start miał 
Kacper Konwerski, który startował w 
Trójboju kat. Teenagers 18-19 do 100 
kg. Kacper uzyskał kolejno 215 kg w 
przysiadzie, 120 kg w wyciskaniu le-
żąc i 230 kg w martwym ciągu. Total 
– 565 kg. Wynik ten dał zwycięstwo i 
złoty medal.

Kolejnym zawodnikiem, który 
wyszedł na pomost był Robert Droz-
dowski, który startował w Trójboju 
kat. Masters do 125 kg. Robert uzyskał 
kolejno 310 kg w przysiadzie, 225 kg 
w wyciskaniu sztangi leżąc i 305 kg w 
martwym ciągu. Total – 840 kg. Wynik 
ten dał zwycięstwo w kat. Masters 125 
kg oraz Open Masters.

Łukasz Kozłowski, który star-
tował w wyciskaniu sztangi leżąc 
RAW, zaliczył w pierwszej próbie 
155 kg, a w drugiej - 162,5kg. Nie-
stety, trzecie podejście na 170 kg 
nie zostało zaliczone. A szkoda, bo 
byłby to rekord życiowy Łukasza. 
Uzyskany wynik dał mu zwycięstwo 
w kat. 75 kg Submasters oraz drugie 
miejsce Open do 75 kg. 

Jako ostatni z naszych zawodników star-
tował Mariusz Bartołowicz, który w martwym 
ciągu zaliczył kolejno: 280 kg, 290 kg i 300 kg 
- co jest Rekordem Świata tej Federacji w kat. 
MPF 110 kg. Uzyskany wynik dał wygraną w 
kat. Masters 110 kg oraz MPF 110 kg.

- Cała nasza czwórka jest zadowo-
lona ze swojego startu, ponieważ każdy 
wyrównał bądź poprawił swoje rekordy 
życiowe – powiedział nam Mariusz Bar-
tołowicz.

TM

Klub Sportów Siłowych HEROS CIECHANÓW

Mariusz Bartołowicz – Mistrzem Świata!
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Od lewej: Mariusz Bartołowicz, Łukasz Kozłowski i Robert Drozdowski.
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Niepubliczne Przedszkole TĘCZA w Ciecha-
nowie zorganizowało nietypowy konkurs. 
Zadaniem uczestników było zainscenizowa-
nie malarskiego dzieła i uwiecznienie go na 
fotografii. Uczestnicy musieli wykazać się 
wyobraźnią i pomysłowością. Efekt tego 
eksperymentu był znakomity. 

- Tęczowe Smyki pod czujnym 
okiem rodziców wykazały się ogromną 
kreatywnością – powiedziała Anna Ko-
cięcka – dyrektor przedszkola. 

Konkurs nosił nazwę „Żywe obra-
zy”. Zdjęcia uczestników zostały zesta-
wione ze zdjęciami oryginalnych dzieł. 
Wiele z nich okazało się łudząco po-
dobne do pierwowzoru. 

- Prace, które otrzymaliśmy są 
zachwycające i stanowią dowód, jak 
kreatywni są nasi podopieczni. Dzię-
kujemy również Rodzicom za wsparcie 
swoich pociech – podkreśliła Kocięcka. 

Jury w składzie: Aldona Krzemiń-
ska - nauczyciel plastyki, Marta Ma-
tuszewska - psycholog, Piotr Pszczół-
kowski - redaktor naczelny magazynu 
PULS Ciechanowa przyznało następu-
jące nagrody: 

I miejsce – Jurek Wnęt 
II miejsce – Ala Ryglewicz 
III miejsce – Kajtek Szmigielski 
Wyróżnieni zostali: Zuzia Gbu-

rzyńska, Adaś Gburzyński, Antek Bo-
nisławski 

Gratulujemy zwycięzcom!

PP 

Ciekawa inicjatywa 

Przedszkolaki stworzyły żywe obrazy 

III miejsce – Kajtek Szmigielski 

II miejsce – Ala Ryglewicz

I miejsce – Jurek Wnęt 
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Z wielką uwagą przeczytałem wspomnie-
nia Waldemara Nicmana pt. „Burzliwy 
romans z Solidarnością”. Pierwsze wraże-
nie – facet naprawdę potrafi pisać. Język 
jest bogaty, postacie wielowymiarowe. 
Narracja płynie gładko, szybko – trochę 
jak w horrorze albo powieści obyczajowej, 
ewentualnie przygodowo- awanturniczej. 
Wszystko razem sprawia, że wspomnienia 
czyta się dobrze i w tempie ekspresowym. 
Lektura w sam raz na jeden przyjemny 
wieczór.

Waldemara Nicmana miałem 
okazję poznać na początku lat 90-
tych, gdy podczas studenckich wa-
kacji współpracowałem z lokalnym 
dodatkiem „Gazety Wyborczej”. W 
Redakcji spotkałem także Marka 
Szyperskiego i dzisiejszą gwiazdę pra-
wicowych mediów, popularyzatora 
historii żołnierzy wyklętych – Arka-
diusza Gołębiowskiego. Pomiędzy 
mną a Panem Waldemarem chemii 
nie było. Po prostu nie zaiskrzyło. 
Inne pokolenie, inne doświadczenia, 
inne poglądy. Później nasze drogi 
zupełnie się rozeszły. Nie mieliśmy 
okazji się kontaktować. Czytałem na-
tomiast teksty Pana Nicmana – głów-
nie o sporcie. Do lokalnej polityki 
trafiłem, gdy nasz bohater się z niej 
ewakuował. Znajomość odnowiliśmy 
dzięki Arturowi Iniarskiemu i wspól-
nym Kolegom z Redakcji „Pulsu Cie-
chanowa”. Nieufność nie minęła, ale 
bezpośrednie kontakty stały się po-
prawne a niekiedy nawet przyjemne.

Wywodzę się z rodziny, w której o 
NSZZ „Solidarność” myślało i mówi-
ło się krytycznie. Jako młody chłopak 
interesowałem się polityką. Pewnie 
zostało mi to po dziadku, który przed 
II wojną światową był działaczem 
Polskiej Partii Socjalistycznej. Ojciec 
należał do aktywistów PZPR. Byłem 
pod silnym wpływem poglądów i 
przekonań rodzinnych, ale słuchałem 
także Radia Wolna Europa a jeszcze 
częściej Głosu Ameryki z Waszyngto-
nu. Ta ostatnia stacja była po prostu 
mniej zagłuszana. W młodości fascy-
nowałem się historią Polski – zwłasz-
cza okresem międzywojennym i lata-
mi okupacji hitlerowskiej.

Moje poglądy ukształtowały się 
na studiach. Pozostałem wierny ide-
ałom lewicy, ale dużo krytyczniej 
zacząłem oceniać Polskę Ludową. To 
jednak nie była prawdziwa demo-
kracja. Ludziom żyło się względnie 
bezpiecznie, lecz nie mieli realnego 
wpływu na decyzje władz.

Wspomnienia Waldemara 
Nicmana - uzupełnione ciekawą bio-
grafią opracowaną przez Grzegorza 
Krajewskiego - mają swoją wagę i 
wartość historyczną. Książka powinna 
znaleźć się w bibliotekach – nie tylko 
tych największych, ale też szkolnych 
i domowych. Świetnie oddaje dusz-
ną atmosferę lat 80-tych i entuzjazm 
czasów przełomu 1989/1990. O po-
wstaniu i działalności NSZZ „Soli-
darność” w naszym regionie ukazało 
się dotychczas bardzo mało publika-
cji. A te książkowe – to już naprawdę 
wyjątki.

Z historycznego punktu widzenia 
„Solidarność” w dawnym wojewódz-
twie ciechanowskim nie była wielką 

potęgą. Nie ma co porównywać do 
rozmachu i aktywności działaczy na 
Wybrzeżu, Śląsku, Warszawie. Działa-
nia „Solidarności” w naszym regionie 
można krótko podsumować – dużo 
członków, ograniczona aktywność. 
Potwierdzeniem mych, być może nie-
co kontrowersyjnych rozważań może 
być fakt, że w dawnym województwie 
ciechanowskim internowano zaledwie 
kilkunastu związkowców. A przecież 
więzienia podczas stanu wojennego 
były pełne. Widocznie komuniści w 
grudniu 1981 r. nie bardzo bali się 
naszych lokalnych działaczy.

Na tym szarym tle jaśnieje gwiaz-
da Nicmana. Co prawda nie był in-
ternowany, ale cały czas wykazywał 
się sporą aktywnością. Miał duże 
wyczucie polityczne. Potrafił skupiać 
wokół siebie ludzi. Ze swojego do-
świadczenia wiem, że wcale nie jest 
to takie proste. Ludzie potrafią być 
niewdzięczni, zawistni i zazdrośni. 
Nicman sporo pisze o takich posta-
wach. Opiera się na swoich nieła-
twych doświadczeniach.

Oczywiście Pan Waldemar nie 
jest bohaterem bez skazy. Każdemu 
można przyczepić jakąś łatkę. Nawet 
takie kultowe postacie jak Józef Pił-
sudski czy Tadeusz Kościuszko miały 
swoje wady. Zatem Nicman też pew-
nie je ma. Jednak jego wkład w budo-
wę wolnego, demokratycznego i spra-
wiedliwego państwa jest bezsporny. 
Gdy inni chowali głowę w piach albo 
udawali niezainteresowanych polity-
ką, Nicman walczył, woził bibułę, na-
rażał się. Po 1989 r. „bohaterów” się 
namnożyło. Wielu dopisywało sobie 
kombatancką legendę. Dodajmy – 
często całkowicie fałszywą legendę. A 
Nicman niczego nie musi fałszować. 
Jego książka jest do bólu szczera i rze-
telna. Czasem nawet brutalna, bez-
kompromisowa i obrazoburcza.

We wspomnieniach zabrakło mi 
odniesienia się autora do wydarzeń z 
lat 90-tych, gdy zakłady przemysło-
we i PGR-y padały jeden za drugim. 
Miliony ludzi straciły zatrudnienie i 
dochody albo zostały wypchnięte na 
głodowe renty. Mit „Solidarności” po-
woli pękał. W Ciechanowie wszystkie 
większe przedsiębiorstwa przestały 
funkcjonować. Sprzęt i maszyny po-
przejmowali różnej maści cwaniacy. 
Opuszczone budynki najczęściej po-
padły w ruinę. Bezrobocie osiągnę-

ło pułap 20%. Robotnicy, wówczas 
już bezrobotni, przeżywali tragedie. 
Wiele rodzin popadło w nędzę. To 
był prawdziwie smutny czas. Ludzie 
poczuli się zdradzeni przez elity „So-
lidarności” .Większość firm już się 
nie odrodziła. Na ich miejsce przy-
szły co prawda inne przedsiębiorstwa 
- ale trwało to prawdziwą wieczność. 
Nicman w swych wspomnieniach 
ten trudny okres zupełnie pomija. A 
przecież to także spuścizna przełomu 
lat 1989/1990. Przykra i gorzka – ale 
nie można jej zapominać. Zwycięstwo 
lewicy w wyborach parlamentarnych 
w 1993 r. nie było przypadkowe. Lu-
dzie tęsknili wówczas za bezpieczeń-
stwem, pracą i stabilnością. Zupełnie 
inną kwestią jest – czy lewica potrafiła 
wywiązać się ze swych obietnic; czy 
spełniła nadzieje. To już zagadnienie 
na odrębny artykuł.

Na koniec - czysto prywatna re-
fleksja. Waldemar Nicman wylewa 
w swej książce pomyje na głowę re-
daktora Stefana Żagla. Bardzo gorą-
ce i brzydko pachnące pomyje. Tak 
się akurat składa, że Żagiel był przez 
wiele lat dobrym znajomym mojego 
Ojca. Przez chwilę nawet razem pra-
cowali. O Żaglu Ojciec wyrażał się i 
nadal to robi – tylko dobrze. Ja także 
miałem okazję spotkać Pana Stefana. 
Dla mnie jest ok - idealista i wyznaw-
ca lewicowych wartości. Żagiel ma też 
świetne, cięte pióro. Widać Panowie 
Żagiel i Nicman mają sobie wiele 
do powiedzenia i wyjaśnienia. Może 
też do wybaczenia? Podzieliła ich hi-
storia. Mam nadzieję, że kiedyś wy-
piją na zgodę po szklaneczce dobrej 
whisky. Problem w tym, że Waldemar 
Nicman od wielu lat nie bierze kie-
liszka do ust. Może więc wystarczy 
szczera rozmowa? Różne cuda już na 
tym świecie widziałem.

Waldemar Nicman był świadkiem 
i uczestnikiem wielkiej historii. Do-
brze, że opisał wszystko w swych wspo-
mnieniach. Dla historyków i lokalnych 
patriotów książka jest i będzie źródłem 
wiedzy. Może warto byłoby zaintereso-
wać nią szerzej młodzież licealną? W 
końcu to pouczająca lektura.

CEZARY SZESKI
HISTORYK

PREZES CIECHA-
NOWSKIEJ LEWICY 

SAMORZĄDOWEJ

Waldemar Nicman: „Burzliwy romans z Solidarnością”

Nicman niczego nie musi fałszować

Warto przypomnieć, że książka 
Waldemara Nicmana nie mogłaby 
się ukazać gdyby nie dofinanso-
wanie przyznane przez Zarząd CE-
DROB S.A. i osobiste wsparcie ze 
strony Mirosława Koźlakiewicza 
– Przewodniczącego Rady Nad-
zorczej Spółki. Nasz Magazyn jest 
patronem medialnym tego przed-
sięwzięcia.
Publikacja liczy 224 strony (w tym 
16 kolorowych). Zawiera liczne do-
kumenty i zdjęcia. 
Jej cena to 30 zł. Można ją zamówić 
pod numerem tel. 664 364 924.
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Mój prawie rówieśnik (5 miesięcy różnicy) 
Adaś Michnik vel Szechter był przez ostatnie 
ćwierćwiecze minionego wieku moim hero-
icznym bohaterem opozycji wobec PRL, a tak-
że pierwszej dekady polskiej transformacji. 
Był czas kiedy bym się dał za niego żywcem 
pokroić.

Dla mnie, chłopaka z powiatowego 
miasteczka, niedoinformowanego przez 
kłamliwą, szkolną historię i oszukiwane-
go przez medialną propagandę jawił się 
on jako samotny wojownik z niechcia-
nym systemem. Mimo wady wymowy 
(jąkanie) wygadany i doskonale sobie ra-
dzący we wszelakich dyskusjach. Można 
rzec błyskotliwy i niezwykle inteligentny.

Dopiero na początku wieku XXI , 
kiedy to moja wiedza znacznie wzrosła, 
na moim zauroczeniu zaczęły pojawiać 
się pierwsze rysy i wątpliwości. Coraz 
większe z każdym rokiem. Zobaczyłem 
po dwu dekadach, że jego wizja Polski 
zdecydowanie różni się od moich marzeń 
i snów o Naszej Ojczyźnie. Wiem teraz, 
że jemu nie zależało na wolnej i suwe-
rennej Polsce. Chciał tylko zreformować 
dzieło swych przodków i budować socja-
lizm z ludzką twarzą. Z wielkiego opo-
zycjonisty stał się z czasem liberalnym 
lewakiem.

Walczy ze wszech sił z demokratycz-
nie wybraną władzą w swym prasowym 
organie „Gazecie Wyborczej”, którą to 
otrzymał za zasługi od Lecha Wałęsy – 
„Bolka”. Ja, tak jak kiedyś go uwielbia-
łem, tak teraz delikatnie rzec określając 
nie jestem zwolennikiem jego poglądów. 
Odczuwam nawet pewien niesmak. Ktoś 
może powiedzieć, że to zmiana zbyt póź-
na i radykalna. Będzie miał rację. Jed-
nak ja wyznaję zasadę, że lepiej późno 
niż wcale. Zresztą człowiek uczy się do 
śmierci. Jak był mi guru Adaś bliski, tak 
teraz jest bardzo odległy. Wręcz nieistnie-
jący.

W pierwszej dekadzie kwietnia tra-
fiła do mnie obszerna biografia Adama 
Michnika pod wieloznacznym tytułem 
„DEMIURG” autorstwa Romana Gra-
czyka. To prawdziwa „cegła” licząca aż 
680 stron, ale niezwykle ciekawa. Pozy-
cja pojawiła się na rynku czytelniczym 
za sprawą przebojowej oficyny FRON-
DA (ZONA ZERO). Wydana jak zwy-

kle z klasą. Nie posiada fotografii, ale 
bohater jest ogólnie znany, więc to nie 
umniejsza jej wartości. Oprawa twar-
da dodaje jakości i wizualnego efektu. 
Na zewnętrznej, szarej okładce młody 
Michnik ubrany na czarno, z nieodłącz-
nym papierosem w ręku i uwodzicielsko 
– kuszącym uśmiechem na twarzy. Na 
końcowej okładce zdjęcia autora i kilka 
zdań o książce. Cena 59,90 zł nie wydaje 
się wygórowana.

Mimo tego, że z niektórymi opinia-
mi autora (niezbyt licznymi) mógłbym 
polemizować to polecam gorąco tę bio-
grafię wszystkim czytającym. Warto bo-
wiem poznać osobę, która to niewątpli-
wie odcisnęła duże piętno na wielu z nas 
w ostatnim półwieczu. Jest niewątpliwie 
osobą kontrowersyjną. Jedni go uwielbia-
ją, a inni nienawidzą. Ja przeszedłem już 
oba etapy i jestem w fazie obojętności do 
guru sporej części naszego społeczeństwa.

Czego dowiemy się z książki

Bardzo trudno w gazecie, biorąc pod 
uwagę ograniczenia miejsca przeznaczone-
go na tę recenzję, opisać książkę szczegó-
łowo. Po prostu nie sposób. Dlatego, tak 
jak wielokrotnie już to czyniłem postaram 
się przybliżyć Czytelnikom jej treść przy 
pomocy tytułów rozdziałów, których jest 
dziewięć i niektórych podrozdziałów, któ-
rych jest wiele. Oto one: I – Dzieciństwo i 
młodość (1946 – 1964). Korzenie – grupa 
przyjaciół – natura buntownika. II – Stu-
dent i więzień polityczny (1964 – 1969). 
Uniwersytet – „Komandosi” – Marzec’68. 
III – Drożdże opozycji (1969 – 1976). Do 
więzienia – szukanie pomysłu – Paryż po 
raz drugi. IV – KOR (sierpień 1976 – li-
piec 1980). Ambasador KOR-u – prawa 
człowieka i polityka – kwestia gustu. V – 
„Solidarność (wrzesień 1980 – grudzień 
1981). Laury i odrzucenie. VI – Interno-
wanie – uwięzienie – wyjście – uwięzienie 
– wyjście (grudzień 1981 – sierpień 1986). 

Głową w mur. VII – Budowanie ugody 
(sierpień 1986 – czerwiec 1989). Światło 
w tunelu. VIII – Od wyborów kontrak-
towych do afery Rywina (czerwiec 1989 
– lipiec 2002). W aureoli. IX – Od afery 
Rywina do drugich rządów PiS-u. (lipiec 
2002 – wrzesień 2019). W cieniu.

Autora kłopot z Michnikiem

Z pewnością Adam Michnik stoi w 
rzędzie najwybitniejszych Polaków naszych 
czasów. To, że wokół jego postaci buzują 
wielkie emocje zwolenników i przeciwni-
ków, nic w tym nie zmienia. Nawoływania 
obu warownych obozów tych kochających 
Michnika miłością bezkrytyczną i tych 
nienawidzących go jako najgorszego wro-
ga – mało mówią o człowieku wprost, cho-
ciaż mówią coś o nim pośrednio, poprzez 
budowanie jego legendy – złotej i czarnej. 
(…) Jak wielu świadków przywoływanych 
na kartach tej książki, znałem jak gdyby 
dwóch Michników; z tym drugim mam 
problem. I wyznaję, że – poprzez rodzaj 
swych politycznych zaangażowań – Adam 
Michnik walnie przyczynił się do tego, że 
aksjologiczne fundamenty nowej Polski 
są rozmyte. Godzi się to podkreślić, żeby 
dla wszystkich było jasne, „kto to mówi”. 
Natomiast mimo zasadniczo krytycznej 
oceny drugiego Michnika nie mogę nie 
dostrzegać formatu człowieka. A format 
przewyższa nieciągłość między oboma po-
staciami bohatera tej książki. (…) Adam 
Michnik doznaje dziś w Polsce pewnej 
formy odrzucenia. Jakkolwiek kryty-
ka jego osoby bywa brutalna, to z kolei 
generalna strategia obrony za pomocą 
pozwów o naruszenie dóbr osobistych za-
szkodziła debacie publicznej, przenosząc 
ją – zwykle ponad zdrowy rozsądek – do 
sali sądowej. Naturalnie, Michnik zacho-
wuje ciągle pewien kredyt zaufania, ale 
porównując jego pozycję w życiu publicz-
nym w późnych latach 80. i jeszcze we 
wczesnych 90. z tą, jaką zajmuje dzisiaj, 
widzimy różnicę skali. (…)

Nieco o autorze i samej biografii

Roman Graczyk (1958) – dzienni-
karz i publicysta, zajmuje się problema-
mi ustrojowymi oraz najnowszą historią 
Polski. Jest między innymi autorem pra-
cy o przemianach ustrojowych w Polsce 
po upadku komunizmu („Konstytucja 
dla Polski”), biografii Wiesława Chrza-
nowskiego („Chrzanowski”) i Tadeusza 
Mazowieckiego („Od uwikłania do auten-
tyczności. Biografia polityczna Tadeusza 
Mazowieckiego”).

DEMIURG. Biografia Adama 
Michnika – jednego z najbardziej zna-
nych architektów przemian polskiej 
rzeczywistości. Roman Graczyk nie 
pisze z pozycji ani „przeciw Michniko-
wi”, ani „za Michnikiem”, lecz z pozy-

cji „o Michniku”. Nie wyklucza to jego 
pozytywnych ani negatywnych ocen, 
ale omija wszystkie założenia a priori w 
stosunku do opisywanej postaci. Jedni 
Adama Michnika kochają, inni - szcze-
rze nie cierpią. Nie da się powiedzieć 
ani jednego, ani drugiego o autorze 
tej książki. Rzetelnie opisuje niepro-
ste koleje życiowe swojego bohatera. 

Przedstawia wyraziste poglądy Adama 
Michnika i mechanizmy tworzenia 
ideowych biegunów rodzimej sceny 
politycznej. Książka ukazuje potężną i 
wpływową osobowość, kogoś, kto ma 
ambicje budowania nie tylko sceny 
politycznej, ale i meblowania głów 
polskiej inteligencji. I komu się to w 
poważnym stopniu udało.

Roman Graczyk: „DEMIURG – Biografia Adama Michnika”

Guru reformatorów socjalistycznej utopii

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

No wo ści Wy daw nic twa FRON DA 

No wo ści Wy daw nic twa EDITIONS SPOTKANIA

„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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W bibliotece Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Ciechanowie odbyło się spotkanie z oka-
zji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i 
Bibliotek, który obchodzony jest 8 maja. 
Bibliotekę odwiedzili uczniowie klas 1-3. W 
spotkaniu uczestniczyły również: Barbara 
Kamińska – dyrektor szkoły oraz wicedy-
rektor Joanna Cywińska. 

Z okazji tego bibliotecznego świę-
ta uczniowie złożyli Annie Mieszkow-
skiej, nauczycielowi bibliotekarzowi 
ciepłe życzenia w postaci samodzielnie 
napisanych wierszy oraz własnoręcznie 
wykonane zakładki do książek, plakaty 
oraz karty okolicznościowe. Dyrektor 
wręczyła kwiaty z sówką. 

Spotkanie było również okazją do 
uroczystego otwarcia czytelni, która 
w ostatnim czasie przeszła gruntowny 
remont. 

- Dzięki zaangażowaniu dyrekcji 
oraz pracowników administracji i ob-
sługi, biblioteka szkolna zyskała nowe 
oblicze. Biblioteka w nowej aranżacji 
jest gotowa i z wielką niecierpliwością 
czeka na powrót wszystkich uczniów 
do szkół. Bardzo duża część księgo-
zbioru biblioteki szkolnej jest wpro-
wadzona do katalogu komputerowe-
go e-biblio. Dzięki komputeryzacji 

użytkownicy mogą sprawdzić, czy 
interesująca ich pozycja znajduje się 
w zbiorach. Dzięki temu biblioteka 
staje się nowoczesnym miejscem po-
szukiwania i pozyskiwania wiedzy. 
Przygotowuje uczniów do korzysta-
nia w przyszłości z katalogów biblio-
tecznych dostępnych dla wszystkich 
użytkowników – powiedziała Anna 
Mieszkowska. 

W podziękowaniu za miłe biblio-
teczne świętowanie uczniowie otrzyma-
li słodki upominek. 

PC

Uroczystość w wyremontowanej czytelni

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek w SP 4
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Honorowy tytuł asa myśliwskiego zdobywali wybit-
ni piloci, który zestrzelili co najmniej pięć samolo-
tów nieprzyjaciela. Takie miano zyskał pułkownik 
Wacław Król – autor kilkudziesięciu książek o te-
matyce historyczno-lotniczej. Po obowiązkowej dla 
miłośników sił powietrznych lekturze „Mój Spitfire 
WX-L” z 1968 roku przyszła pora na kolejny tytuł: 
„Loty ku zwycięstwu. Polscy myśliwcy 1939 – 1945”. 

Książka jest szczególnie warta odnotowa-
nia, gdyż została odnaleziona po latach i nie 
była nigdy publikowana.

Nieśmiertelny duch narodu polskiego

Najpoważniejsza gazeta angielska „Times” 
pisała w numerze z dnia 1 stycznia 1943 roku, 
że odrodzenie się polskiego lotnictwa po klęsce 
wrześniowej 1939 roku świadczy o nieśmier-
telności ducha narodu polskiego, a lotników 
polskich określono jako „narzędzie sprawiedli-
wości”. Napisano tak po pięćsetnym zwycię-
stwie polskich skrzydeł w Anglii nad niemiec-
ką Luftwaffe. 

Autor podjął ogromny trud aby uwiecznić 
bojową działalność polskich dywizjonów my-
śliwskich na frontach drugiej wojny światowej. 
Skrupulatnie wymienia skład osobowy każde-
go dywizjonu, podaje chronologicznie wyda-
rzenia historyczne, opisuje walkę i męczeństwo 
polskiego żołnierza. Na każdym kroku podkre-
śla zapał do walki polskich myśliwców, którzy 
atakowali wroga z całkowitą odwagą i deter-
minacją.

Osiągali wspaniałe sukcesy budzące sza-
cunek i podziw wśród aliantów, ale też 
ponosili dotkliwe straty. Jakże smutne są 
opowieści o śmierci lotników podczas awa-
rii samolotów, szkoleń, zestrzeleń przez 
nieuwagę, zderzeń z własnymi kolegami. 
Nierzadko błędy dowódców doprowadzały 
do tragedii.

Jakże cenne są zapisy z kronik bojo-
wych a także zapamiętane przez Wacława 
Króla anegdoty. Mnie utkwiła opowieść 
o st. sierż. Michale Muryadzie, młodym 
Amerykaninie polskiego pochodzenia, 
który latał na ochotnika w polskim dywi-
zjonie. Znał język polski ale często brako-
wało mu słów, pomagał sobie więc gestami 
rąk i wstawkami po angielsku. Po jednej z 
akcji rozemocjonowany opowiadał zebra-
nym wokół niego mechanikom: „ Popsie-
wracali się chabety, te dranie szwabskie, 
you know, głową w dół – pokazał rękami 
jakiś młynek. To był cały bigos, wiecie 
chłopy? Co tam się dziać u tych szkopów! 
Cholera, jasny pieron! To być dobra robo-
ta, good job!”.

Uzupełnienie treści przez bogaty ze-
staw czarno-białych ilustracji powoduje, że 
wiemy o czym czytamy. Widzimy na nich 
poszczególnych dowódców, pilotów, samo-
loty oraz codzienne życie w oczekiwaniu 
na alarm. 

Co Czytelnik znajdzie w książce? 
* podsumowanie dokonań polskich my-

śliwców na wszystkich teatrach wojennych II 
wojny światowej;

* opisy walk w wojnie obronnej 1939 roku,
* walki pod niebem Francji w roku 1940,
* Bitwa o Wielką Brytanię i służba pol-

skich lotników pod rozkazami RAF-u,
* dokonania polskich pilotów myśliwskich 

służących w amerykańskich siłach lotniczych
* opisy walk pułku Lotniczego Warszawa 

działającego pod komendą sowiecką.

O autorze

Wacław Król urodził się 25 grudnia 1915 
r. we wsi Krakówka koło Sandomierza. W 
1935 r. trafił do słynnej Szkoły Orląt w Dębli-
nie, gdzie został pilotem. Brał udział m.in. w 
kampanii wrześniowej, kampanii francuskiej, 
bitwie o Anglię oraz kampanii w Tunezji. Za 
walki w kampanii letniej 1940 roku został 
wyróżniony francuskim odznaczeniem Cro-
ix de Guerre. Wykonał 286 lotów bojowych, 
zestrzelił na pewno 9 (niektóre opracowania 
podają 8 1/2) i prawdopodobnie 3 nieprzyja-
cielskie samoloty oraz uszkodził 4. Daje mu to 
12 miejsce na liście polskich asów myśliwskich 
(zajmuje 15. pozycję na Liście Bajana z 8 i 1/2 
zwycięstwami pewnymi, 1 prawdopodobnym i 
1/3 uszkodzonym).

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Virtuti 
Militari, czterokrotnie Krzyżem Walecznych 
i angielskim DFC. As myśliwski, dowódca 
dywizjonu 302 i pilot Cyrku Skalskiego, pod 
koniec wojny objął dowództwo III Polskiego 
Skrzydła Myśliwskiego. Służbę w lotnictwie 
zakończył w polskim stopniu majora i angiel-
skim Wing Commandera. Po wojnie, po po-
wrocie do Polski, pracował jako magazynier. 
Po odwilży w roku 1957 został powołany do 
Dowództwa Lotnictwa Operacyjnego LWP. 
Przesiadł się na samoloty odrzutowe. W latach 
70., przeszedł na emeryturę. Zmarł w Warsza-
wie w roku 1991.

Książka liczy 400 stron, a kosztuje 44,90 
zł. Ukazała się nakładem Wydawnictwa 
FRONDA. 

Wacław Król: „Loty ku zwycięstwu. Polscy myśliwcy 1939 – 1945”

Polskie asy przestworzy

DOROTA SMOSARSKA

„Wicked. Życie i czasy Złej Czarow-
nicy z Zachodu”
Gregory Maguire

Niezwykła historia, która wciąga 
i zmusza do myślenia. Już nigdy więcej 
nie będziecie patrzeć na krainę Oz tymi 
samymi oczami.

Kiedy w klasycznej opowieści L. 
Franka Bauma Dorotka triumfuje nad Złą Czarownicą z Za-
chodu, poznajemy tylko jej część historii. A gdyby tak spojrzeć 
na te wydarzenia z perspektywy tajemniczej Czarownicy? Skąd 
się wzięła? Jaką drogę wybrała? Dlaczego stała się taka zła?

W świecie stworzonym przez Gregory’ego Maguire’a 
zwierzęta mówią i walczą o swoje prawa obywatelskie, Mancz-
kinowie starają się wejść do klasy średniej, a Blaszany Drwal 
pada ofiarą przemocy w rodzinie. W tym świecie mała zielono-
skóra dziewczynka o imieniu Elfaba wyrośnie na osławioną Złą 
Czarownicę z Zachodu. Bystra, zjadliwa i nierozumiana zmusi 
was do ponownego przemyślenia swoich przekonań na temat 
natury dobra i zła.

Liczba stron: 572, Cena: 45,00 zł

„Ognie niebios”
Robert Jordan

Porównywany do „Władcy Pierście-
ni” monumentalny cykl fantasy, który 
pokochało ponad 40 milionów czytelni-
ków na całym świecie.

Wybrani uwalniają się i już planują 
Dzień Powrotu, kiedy Czarny będzie 
znowu wędrował po Ziemi. Rand al’Thor, obecnie Smok 
Odrodzony, ukrywa się w zakazanym mieście Rhuidean na 
Pustkowiu Aiel, nie ujawniając swych planów nawet przed 
Egwene i Moiraine. Zasiadająca na Tronie Amyrlin w Białej 
Wieży Elaida do Avriny a’Roihan zbiera wieści zewsząd, by 
opracować strategię przyszłej walki z siłami zła. Z kolei w luk-
susowej ukrytej komnacie uwolniony Rahvin spotyka się ze 
Sprzymierzeńcami Ciemności, by zapewnić sobie ostateczne 
zwycięstwo nad Smokiem Odrodzonym. Gdy tylko Smok 
kroczy po krainie, ognie niebios spadają tam, gdzie zechcą, aż 
życie wszystkich ludzi stanie w płomieniach. A w swoim za-
pieczętowanym więzieniu w Shayol Ghul budzi się Czarny…

Liczba stron: 1.128, Cena: 69,90 zł

„Intruzi”
Claire McFall

Kontynuacja historii o niezwykłej 
miłości, której udało się pokonać śmierć.

Dylan i Tristanowi udało się zrobić 
coś nieprawdopodobnego – oszukać 
przeznaczenie i uciec z zaświatów. Nie 
mają prawa znajdować się tam, gdzie są: 
Dylan powinna była zginąć w wypadku kolejowym, a Tristan 
dalej pełnić swoją służbę jako przewoźnik zmarłych dusz. Te-
raz, powróciwszy do życia, bohaterowie odkrywają, że łączy ich 
coś mocniejszego niż miłość. Ich dusze są związane ze sobą. 
Oboje umarliby, gdyby się rozdzielili.

Kiedy przekroczyli granicę i wrócili do świata, nie tylko 
złamali odwieczne prawo życia i śmierci, lecz również wskazali 
drogę ucieczki innym. Teraz bohaterowie muszą zmierzyć się z 
konsekwencjami swojego czynu.

Liczba stron: 344, Cena: 39,90 zł

„Dziewczyna z fotografii”
Anna Olszewska

Natasza była świetnie zapowiadającą 
się baletnicą, kiedy zdarzył się wypadek. 
Okaleczona fizycznie i psychicznie musi 
odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Luka jeszcze rok wcześniej miał 
wszystko – asystował w pracowni ce-
nionego paryskiego fotografa i był zakochany w dziewczynie, 
która nie widziała poza nim świata. Jeden wieczór sprawił, że 
stracił i pracę, i miłość.

Kiedy Natasza wsiada do samolotu lecącego do Paryża, 
ścieżki tych dwojga przecinają się po raz pierwszy. Wszystko 
wskazuje na to, że to jedynie przelotna znajomość, ale los chce 
inaczej. W paryskim mieszkaniu Natasza znajduje list stano-
wiący zaproszenie do gry, w którą grała z rodzicami w każde 
urodziny. Natasza podejmuje wyzwanie i przemierza miasto 
w poszukiwaniu kolejnych wskazówek. W jednym z miejsc, w 
którym rodzice pozostawili kolejną kopertę, Natasza ponownie 

spotyka Lukę. Czy poszukujący idealnej modelki Luka będzie 
potrafił dostrzec w niej to, co kryje się pod bliznami? Czy Na-
tasza będzie potrafiła się otworzyć?

Liczba stron: 376, Cena: 39,90 zł

„Trogirskie wakacje”
Hanna Dikta

Sierpień, Trogir. W zabytkowym 
chorwackim miasteczku panuje upał. 
To właśnie tu przyjeżdża Olga. Nie 
jest to jej pierwszy pobyt w tym mie-
ście. Rok wcześniej spędziła tu z córką 
wakacje, teraz wraca już sama, do tego 
samego pensjonatu, tego samego pokoju. Ten rok zmienił 
wszystko, Olga została sama, z mnóstwem pytań bez od-
powiedzi. W Trogirze postanawia zakończyć swoje życie. 
Sprawy komplikują się, kiedy na jej drodze staje Martin, 
młody Chorwat, z którym jej córka zeszłego lata spędziła 
kilka wieczorów. Z pomocą chłopaka i Stanisława – rodaka 
mieszkającego w Niemczech, Olga powoli odkrywa, co wy-
darzyło się rok wcześniej.

Liczba stron: 296, Cena: 39,90 zł

„Pozwól, że ci opowiem… bajki, 
które nauczyły mnie, jak żyć”
Jorge Bucay

Demián jest niespokojnym 
chłopakiem, szukającym prawdy 
o życiu i o samym sobie. Trafia do 
psychoterapeuty Jorge, który poma-
ga mu znaleźć odpowiedzi na nurtu-
jące go pytania w bardzo nietypowy sposób – poprzez 
opowiadanie historii.

Są to zarówno dobrze znane, klasyczne bajki, jak i 
współczesne przypowieści i anegdoty wymyślone przez 
autora – psychiatrę i psychoterapeutę. Pochodzą z różnych 
stron świata i z różnych tradycji. Łączy je jedno – zawarta 
w nich mądrość pomaga zrozumieć swoje lęki i pragnienia 
i uwierzyć w siebie.

Liczba stron: 328, Cena: 49,00 zł

„The Office. Dzień w podstawówce 
Dunder Mifflin”
Robb Pearlman

Kultowy serial o pracy w biurze w 
nowej odsłonie dla dzieci!

Michael Scott zostaje przewodni-
czącym klasy w podstawówce Dunder 
Mifflin. To bardzo odpowiedzialne 
zadanie, ale Michael jest pewny, że mu podoła. Przecież ma 
odpowiedni napis na swojej butelce z wodą! Jest tylko jeden 
problem – Michael tak naprawdę nie wie, jak kierować klasą.

Dorośli czytelnicy znajdą w tej książce zabawne kolo-
rowe ilustracje, dobrze znane postaci i liczne nawiązania do 
kultowych scen, a młodsi nie tylko zapoznają się ze słynnym 
serialem, lecz również nauczą się, że każdy lider potrzebuje 
pomocy zespołu.

Liczba stron: 40, Cena: 34,90 zł

„Kurs na śmierć”
Wojciech Wójcik

Na terenie największej szkoły policyj-
nej kraju dochodzi do brutalnego zabójstwa. 
Ofiarą jest okryty złą sławą komendant, a 
pierwszą wskazówką dla śledczych – zdjęcie 
pięknej dziewczyny z jego portfela.

Wkrótce potem z okna swojego 
mieszkania w modnej warszawskiej dzielnicy wypada Olga 
Burzyńska. Samobójstwo? Wątpliwości wzbudza jej skrzynka 
mailowa. Trzydziestolatka wysyłała zamordowanemu komen-
dantowi erotyczne wiadomości, a dzień po jego śmierci była 
widziana w okolicach miejsca zbrodni.

Policja traktuje tę sprawę priorytetowo. Do grupy 
śledczej zostaje włączony Paweł Łukasik – dawny as ko-
mendy głównej, przed trzema laty przeniesiony dyscypli-
narnie na prowincję. Równolegle zabójcy szuka młodziut-
ka kursantka Agnieszka Jamróz, chcąca pozbyć się łatki 
ofermy. Oboje odkrywają, że pod osłoną nocy w akademii 
dochodziło do dramatycznych wydarzeń. Wśród kursan-
tów i wykładowców są osoby, które zrobią wszystko, by 
prawda nie wyszła na jaw.

Liczba stron: 696, Cena: 45,00 zł

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

ź DUŻY POWIERZCHNIA SAL LEKCYJNYCH POZWALA 
NA ZACHOWANIE ODPOWIEDNIEGO DYSTANSU

ź ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ ON-LINE

ź ZAPEWNIAMY ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI RĄK 

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

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

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

Zapraszamy na lekcje gry lub śpiewu!

ZAPRASZAMY 
NA KURSY WAKACYJNE!

AGROAP  SERWISAGROAP  SERWIS
MASZYN ROLNICZYCH I SAMOCHODÓW WSZYSTKICH MAREK

- DIAGNOSTYKA
- KODOWANIE 
  WTRYSKIWACZY
- CZYSZCZENIE 
  FILTRÓW DPF
- KASOWANIE USTEREK
- KALIBRACJA SKRZYŃ 
  I PODNOŚNIKÓW
- I INNE…

- DIAGNOSTYKA
- KODOWANIE 
  WTRYSKIWACZY
- CZYSZCZENIE 
  FILTRÓW DPF
- KASOWANIE USTEREK
- KALIBRACJA SKRZYŃ 
  I PODNOŚNIKÓW
- I INNE…

Szulmierz 22A
tel. 504  206 348

Szulmierz 22A
tel. 504  206 348

ZAPRASZAMY
NA WIOSENNE PRZEGLĄDY

ogłoszenie własne wydawcy

reklama


