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

tel. 501 605 901

 

OKULARY PRZECIWSŁONECZNEOKULARY PRZECIWSŁONECZNE

CIECHANÓW, 
UL. ARMII KRAJOWEJ 15

(PASAŻ KAUFLAND)
TEL. 23 674 71 13
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Kolejne wydanie
magazynu „PULS” ukaże się

we wtorek - 21 września
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ZZAAKKŁŁAADD  FFRRYYZZJJEERRSSKKII
DAMSKO - MĘSKI u PawłaPaweł Litner
Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

(na terenie szpitala)

tel. 784 008 401

nauka gry na gitarze,

perkusji, pianinie  

oraz śpiewu

stacjonarnie 

lub on-line
Zajęcia 

indywidualne!

ogłoszenie własne wydawcy
reklama

Ciechanów, ul. Niechodzka 5ZAPRASZAMY

LETNIE PRZECENY 
I PROMOCJE

LETNIE PRZECENY 
I PROMOCJE

wyprawki szkolnewyprawki szkolne

Prezydent Ciechanowa Krzysztof 
Kosiński otrzymał drogą mailową groźby 
pozbawienia go życia. Sprawę zgłosił 
Policji, która prowadzi działania 
zmierzające do ustalenia ich autora.

Kto grozi 
prezydentowi 
Kosińskiemu?

Kto grozi 
prezydentowi 
Kosińskiemu?

Więcej na str. 4.
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Teraz w wakacje 2029 roku wydarzyło się w 
Ciechanowie i powiecie coś niesamowite-
go. Otóż w przestrzeni publicznej jak deus 
ex machina zaczęło pojawiać się z dnia na 
dzień coraz więcej ludzi brudnych na twa-
rzach, rękach i za uszami.

Wyglądali jakby najpierw wy-
smarowali się starym olejem i poszli 
w obłok pyłu na składzie opałowym 
gdy wywalają węgiel z wagonów. Na 
nic zdawały się mycia ciepłą wodą z 
mydłem, moczenie w wannie, sma-
rowanie kremami i maściami. Brud 
w ogóle nie schodził. Nie pomagały 
też wizyty u dermatologów, nikt nic 
brudowi nie mógł zaradzić. Sprawa 
stała się sensacyjna, gdy okazało się, 
że wśród ubrudzonych byli wszyscy 
radni oraz inni ludzie niechętni naszej 
pani staroście i naszemu panu prezy-
dentowi oraz naszej pani wójt w Re-
giminie. I co niedzielę w kościołach 
prawie połowa też była brudna. Co 
się dzieje? – pytali przerażeni miesz-
kańcy. Padały też pytania dlaczego ja 
jestem brudny lub brudna i nie mogę 
się domyć, a taka owaka, albo ten 
goguś pieprzony, wcale nie są brudni 
tylko czyści, i jaka to sprawiedliwość.

Aż w trzecim tygodniu przyjechał 
do Ciechanowa old preacher man 
z songu mike curb congregation z 
Ameryki i ukazał prawdę.

– Tak to jest gdy za dużo ludzi ma 
nieczyste sumienia i nie robi rachun-
ków sumienia. Nie chce się zmienić i 
żyć z czystym sumieniem. Wtedy nie-
czystość sumień powszechnie prze-
chodzi im na twarze, ręce i za usza-
mi – wyłożył miejscowym mediom 
preacher man, a media przekazały 
populacji lokalnej. – Wiele razy tak 
się dokonało. Na przykład w Sodo-

mie i Gomorze. Wtedy zlekceważono 
ostrzeżenie, a sodomici i gomorianie 
masowo polubili swoje nieczyste su-
mienia. I co było dalej? Więc obudź-
cie się tu w mieście i powiecie, oczyść-
cie sumienia wasze i brud zaraz wam 
zniknie z twarzy, rąk i za uszami – po-
instruował preacher man.

I ludzie od razu zaczęli robić 
rachunki sumienia, wynagradzać 
krzywdy skrzywdzonym. Dobroć po-
wszechnie zawitała w serca ludzkie i 
jeden po drugim, jedna po drugiej, 
doznawali czystości jak za dotknię-
ciem cudownej różdżki. Nie chcąc 
być znowu brudnymi, przyrzekali 
życie w cnocie i czystości oraz służbę 
dobru.

Na przykład ludziowie i ludźki, 
którzy bluźnili przeciw pani staroście 
i panu prezydentowi oraz pani wójt 
Regimina, nagle przestali urągać i za-
raz brud opadł z nich i zajaśniali czy-
stością. Wracając na drogę ku światłu, 
obiecali oni nie startować w najbliż-
szych wyborach samorządowych, by 
swą nieroztropnością nie mieszać wy-
borcom w głowach, bo ci co rządzą 
teraz miastem i powiatem oraz gminą 
Regimin, dobrze znają się na robocie 
i nikt lepiej nie pokieruje lokalnymi 
sprawami jak oni właśnie. Jednocze-
śnie postanowili włączać się w pracę 
zarządów osiedli i rad sołeckich, gdzie 
będą pomagać panu prezydentowi, 
pani staroście i pani wójt w Regimi-
nie w jak najlepszym rozwiązywaniu 
problemów mieszkańców.

Ta nagła odmiana zadziwiła old 
preacher mana i wywołała niepokój 
o trwałość tych słusznych decyzji. – 
Lecz gdy nagle się wam odchyli zno-
wu w drugą stronę i porzucicie swoje 

sumienia, zaraz na powrót staniecie 
się nieczyści a brudni na twarzach, 
rękach i za uszami. I na nic będzie 
maskowanie wielkimi okularami, 
chustami i rękawiczkami, bo zaraz też 
każdej i każdemu z was, do czubka 
nosa na trzy lata przyrośnie kiełbasa, 
i wszyscy będą widzieć co wy za pti-
cy jedne. Więc żyjcie w zgodzie z su-
mieniem, róbcie rachunek sumienia i 
nie bądźcie sobie wzajemnie jako te 
psy wściekłe wobec bliźnich swoich, 
bo urosną wam kiełbasy na czubkach 
nosów i na pośmiewisko się wystawi-
cie wśród ludzi poczciwych. I na nic 
się zda latanie do kościoła i puszenie 
się tam z buzią jak plaster miodu. O 
tym kim jesteście decyduje wasze su-
mienie, a nie nadymanie się w kościo-
łach. Dbajcie o swoje sumienia – na-
pominał na pożegnalnej konferencji 
prasowej preacher man z Ameryki.

A teraz bieżące informacje w 
sprawie opublikowania treści roz-
mowy hrabiów Kicińskiego i Kra-
sińskiego w dzwonnicy w Kraszewie. 
Otóż zgodnie z zapowiedzią dotarł 
do redakcji zapis rozmowy na papie-
rze z anielskiego włosia, przekazany 
naszej redaktorce śledczej we śnie 
przez hrabiego Cieszkowskiego, ale 
naczelny redaktor nie zdecydował się 
na jego publikację bez sprawdzenia 
autentyczności dokumentu. Dlatego 
próbki papieru pilnie zostaną wy-
słane do Jerozolimy celem fachowej 
ekspertyzy. Kontrowersje budzą też 
wypowiedzi hrabiów, więc należy się 
zastanowić czy ich opublikowanie 
nie naruszy poprawności politycznej, 
która króluje w ciechanowskich me-
diach. Czy można bez cenzury, czyli 
wykreśleń i zmian, opublikować na 

przykład takie słowa hrabiego Zyg-
munta? „– Drogi Hrabio Brunonie! 
Jak oni mogli mi postawić taki po-
mnik w gminie Opinogóra Górna. 
Że siedzę na ławce i jak wymoczek 
łzawy gapię się w portrecik dziewicy, 
mając taki wyraz twarzy jakby mnie 
ciupało w dołku. Przecież ja byłem 
zupełnie normalny mężczyzna. Gdzie 
ja bym się podniecał portrecikiem, 
jak miałem tyle kobiet ile mi było 
trzeba. Nawet jak się ożeniłem to za-
chowałem konkubinę i żyłem z nią 
i nową żoną w trójkącie miłosnym. 
Niech oni tego pomnika nie burzą, 
bo tyle pieniędzy kosztował, ale niech 
wyjmą mi z rąk ten portrecik i włożą 
tam smartfona, to młodzież od razu 
zobaczy, że ja nowoczesny człowiek, a 
nie jakaś romantyczna meduza”.

Poza tym wyjątkowo kontrower-
syjnie brzmi, że Hrabia Opinogór-

ski spędził sto siedemdziesiąt lat w 
Czyśćcu, dlatego redaktor naczelny 
kazał sekretarzowi redakcji dowie-
dzieć się od badaczy Romantyzmu 
czy to prawda, a jak tak, to za co Hra-
bia przesiedział w Czyśćcu aż tyle lat. 
Do tematu wrócimy niebawem.

A na koniec coś z życia wzięte. 
Ludzie mają już dosyć żeby wszystko 
było takie sieriozne i nastojaszcze, od-
ruchowo pragnąc życia humanistycz-
nego. – Dzieńdoberki, dzieńdoberki! 
Co tam redaktorku? Wakacje się koń-
czą, trzeba kupić wódki i kiełbasy i 
zrobić grilika w ogródeczku, redaktor-
ku – sympatycznie wyraziły miłe pa-
nie Wandusia i Danusia, przypadko-
wo spotkane przez naszego redaktora 
na Strażackiej vis-a-vis lądowiska dla 
helikopterów na tarasie nowego skrzy-
dła Powiatowego Domu Kultury.

IWO „GAGUŚ” GAWLICA

Wspomnienia z przyszłości

Dbajcie o czyste sumienia
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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:

Noclegi długoterminowe  

w atrakcyjnej cenie!

Pokój 2-osobowy 

już od 60 zł za dobę!

Noclegi długoterminowe  

w atrakcyjnej cenie!

Pokój 2-osobowy 

już od 60 zł za dobę!

Łaguny 1
Przy trasie: 

Ciechanów - Przasnysz

Łaguny 1
Przy trasie: 

Ciechanów - Przasnysz

* NOCLEGI * DUŻY PARKING * MIEJSCE NA GRILLA * MOŻLIWOŚĆ ŁOWIENIA RYB

TEL: 600 449 198TEL: 600 449 198

Planujesz Wesele, Chrzciny lub urodziny?

Możesz zorganizować imprezę samodzielnie

wynajmując Karczmę na Złotym Polu w Łagunach!
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STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
Oddział Okręgowy w Warszawie, Oddział w Ciechanowie

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

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

ZAPRASZA NA:ZAPRASZA NA:

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

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

KURSY Z ZAKRESU 
RACHUNKOWOŚCI, 
PODATKÓW I PŁAC

KURSY Z ZAKRESU 
RACHUNKOWOŚCI, 
PODATKÓW I PŁAC

Terminy 

rozpoczęcia kursów: 

wrzesień-grudzień

 2021 r.

Nowym sekretarzem Powiatu Cie-
chanowskiego w ramach awansu we-
wnętrznego została Monika Gwoździk 
- dotychczasowa Kierownik Wydziału 
Pozyskiwania Funduszy i Wspierania 
Rozwoju. 

- Pani Monika ma wieloletnie 
doświadczenie w jednostkach samo-
rządu terytorialnego, w tym również 
na stanowiskach kierowniczych. Bar-
dzo dobre przygotowanie meryto-
ryczne, doświadczenie i predyspozy-
cje osobowościowe oraz umiejętność 
współpracy zadecydowały o awansie 
wewnętrznym – napisała  w mediach 
społecznościowych – Joanna Potoc-
ka-Rak – starosta ciechanowski. 

Monika Gwoździk jest również 
prezesem zarządu MUKS „Czarni” Regimin. 
Udziela się także w Stowarzyszeniu „Za-
Dyszka”, które corocznie organizuje zawody 
biegowe „Leśna ZaDyszka” w Szulmierzu w 
gminie Regimin. 

Na stanowisku sekretarza powiatu za-
stąpiła Bernadettę Markowicz, która pełniła 
tę funkcję od początku września ubiegłego 
roku zastępując przechodzącą na emeryturę 
Joannę Pszczółkowską. 

- Dziękujemy za dotychczasową współ-
pracę, ogromne zaangażowanie i poświęcenie 
w wykonywane obowiązki zawodowe. Do-
skonałe przygotowanie merytoryczne i wyso-
ka kultura osobista, pozwalała na realizację 

wielu wymagających zadań stawianych przed 
Panią Sekretarz, niejednokrotnie wykraczają-
cych poza podstawowy zakres obowiązków. 
Składam Pani ogromne podziękowania za 
dotychczasową pomoc i współpracę – staro-
sta mówiła Joanna Potocka-Rak.

Markowicz zakończyła pracę na sta-
nowisku sekretarza 30 czerwca. W dalszym 
ciągu zawodowo związana jest z naszym 
powiatem. Na początku lipca objęła stano-
wisko zastępcy dyrektora w Domu Pomocy 
Społecznej w Ciechanowie przy ul. Kruczej, 
który jest jednostką organizacyjną powiatu 
ciechanowskiego.

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 

Zmiany personalne 

Monika Gwoździk nowym 
sekretarzem powiatu 

Od lewej: Wojciech Rykowski – członek zarządu powia-
tu, starosta Joanna Potocka-Rak, Monika Gwoździk – 
nowa sekretarz powiatu, wicestarosta Marek Marcin-
kowski oraz Hanna Dworecka – skarbnik powiatu.
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W połowie lipca w Kałkach (gmina Ojrzeń) od-
było się Forum Kół Gospodyń Wiejskich z Powia-
tu Ciechanowskiego. Była to już druga edycja 
tego wydarzenia organizowanego przez Sta-
rostwo Powiatowe w Ciechanowie, z inicjatywy 
starosty Joanny Potockiej-Rak. 

Spotkania tego typu są doskonałą 
okazją do integracji środowiska członkiń 
Kół Gospodyń Wiejskich oraz wymiany 
doświadczeń. 

Uczestniczki miały możliwość uzy-
skania informacji dotyczących wpisania 
potraw na listę produktów regionalnych 
oraz wskazówek na temat profesjonalnej 
fotografii kulinarnej. 

Forum Kół Gospodyń Wiejskich 
stanowiło także okazję do podziękowań 

kobietom za ich 
codzienną działal-
ność, za wspieranie 
przedsiębiorczości 
na wsi, aktywną 
działalność na rzecz 
środowisk wiej-
skich oraz integracji 
mieszkańców lokal-
nej społeczności.

Panie otrzy-
mały w prezencie 
chusty z motywem 
regionalnym. Im-
prezę uświetnił 
swoim występem 
muzycznym gość 

specjalny – wokalista i aktor Rafał 
Szatan.

- Było to wyjątkowe popołudnie i 
wieczór. W spotkaniu wzięło udział ponad 
200 kobiet z terenu całego powiatu, które 
aktywnie działają w KGW. Była to niezwy-
kła okazja do wymiany doświadczeń i wie-
dzy. Panie poznały również tajniki zwią-
zane z rejestracją potraw regionalnych, 
fotografii kulinarnej czy elementów samo-
obrony – relacjonowali organizatorzy. 

Spotkanie było współfinansowane ze 
środków Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego. W jego realizacji pomogli pra-
cownicy Powiatowego Centrum Kultury i 
Sztuki w Ciechanowie. 

PP 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Forum Kół Gospodyń Wiejskich
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ogłoszenie własne wydawcy

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

Dyrektorowi
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego 

w Ciechanowie
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Dyrekcja i Pracownicy

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie

składają

Szanownemu Panu

Cezaremu Chodkowskiemu

Mamy

oferuje: kursy przygotowawcze,

szkolenia i egzaminy 

Eksploatacji i Dozoru 
sieci, urządzeń i instalacji:

elektroenergetycznych, 
cieplnych i gazowych.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich 
Oddział w Ciechanowie 

Ciechanów, ul. Mławska 3, tel. 577 407 762
www.ciechanow.sep.com.pl   sep.ciechanow@sep.com.pl

Ciechanów, ul. Gostkowska 77A         

PIECZARY BETONOWE 
REALIZACJA W 24 GODZ. 

POMNIKI 

UKŁADANIE KOSTKI 
BETONOWEJ

PODNOSZENIE ZAPADNIĘTYCH 
NAGROBKÓW 

CZYSZCZENIE 
I MYCIE 

POMNIKÓW

798  273 949798  273 949

reklama

Gabrysia Borkowska - piętnastoletnia 
uczennica śpiewu w Akademii Dźwięku – 
ciechanowskiej szkole muzycznej, nagrała 
swój pierwszy autorski utwór pt. ,,Hejter”. 

Gabrysia pasjonuje się śpiewem od 
najmłodszych lat. Swój talent zaczęła 
rozwijać w szkole podstawowej, repre-
zentując placówkę na festiwalach wo-
kalnych. Na jednym z takich konkur-
sów poznała instruktora śpiewu - Pawła 
Stawińskiego. Od tego czasu szkoli 
swój wokal pod jego czujnym okiem. 
Gabrysia oprócz śpiewu, pisze rów-
nież teksty. Pierwszy jej autorski utwór 
poświęcony jest tematyce wszech-

obecnego hejtu w mediach społeczno-
ściowych. Tekst piosenki powstał na 
potrzeby projektu realizowanego przez 
szkołę pn. „Bezpieczeństwo w sieci”. 
Muzykę skomponował Paweł Stawiń-
ski. Teledysk wyprodukowało: Studio 
J&D Dariusz Wichowski. 

Gabrysia pochodzi z Przasnysza, 
jednak na lekcje śpiewu przyjeżdża do 
Ciechanowa, gdzie szkoli swoje umiejęt-
ności pod okiem instruktora w Akade-
mii Dźwięku. Zachęcamy do wysłucha-
nia piosenki w serwisie YouTube, link do 
nagrania dostępny jest również na profi-
lu Facebook Akademii Dźwięku. 

PP

Uczennica Akademii Dźwięku 

Hejter - teledysk Gabrysi Borkowskiej
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Prezydent Ciechanowa Krzysz-
tof Kosiński otrzymał drogą 
mailową groźby pozbawienia 
go życia. Sprawę zgłosił Policji, 
która prowadzi działania zmie-
rzające do ustalenia ich autora.

„Skierowanie do mnie 
groźby śmierci jest nieprzy-
jemną nowością. Dzisiaj 
musiałem odwołać spo-
tkania i swoje aktywności, 
żeby zgłosić sprawę policji 
i prokuraturze. „Krzysztof, 
na mieście mówią, że twój 
koniec jest bliski i wiesz co? 
To JA dokonam tego za-
szczytu i zabiję cię, usunę z 
powierzchni ziemi takiego 
pasożyta…”. Dalszej czę-
ści tej ohydnej wiadomości 
e-mailowej, która 1 sierp-
nia późnym wieczorem tra-
fiła na skrzynkę pocztową 
Urzędu Miasta Ciechanów 
nie będę cytował. Wszyst-
ko przekazałem policji. 
(…) Chcę wyraźnie powie-
dzieć, że nikt mnie nie prze-
straszy. Dalej będę pracował na rzecz 
mieszkańców, którzy w ostatnich wy-
borach obdarzyli mnie blisko 85% 
poparciem. Dalej będę uczestniczył 
w bezpośrednich i otwartych spotka-
niach. Nie zrezygnuję też ze swojej 
prywatnej aktywności, chociażby tej 
sportowej. Podczas przesłuchania zo-
stałem poinformowany o możliwości 
przydzielenia mi ochrony policji. Na 
ten moment nie skorzystałem z tej 
propozycji. Złożyłem wniosek o usta-
lenie i ściganie autora wiadomości. 
Liczę, że szybko trafi przed sąd” – na-
pisał prezydent Krzysztof Kosiński na 
swym profilu na Facebooku.

Po wpisie prezydenta i podaniu 
tej informacji przez lokalne media 
pojawiła się fala komentarzy Czy-
telników ze słowami wsparcia dla 
Krzysztofa Kosińskiego. Głos w tej 
sprawie zabrał na Facebooku m.in. 
radny miejski Andrzej Bayer (Koali-
cja Samorządowa). - Bardzo zanie-
pokoiły mnie informacje o groźbach 
kierowanych w stosunku do Pana 
Prezydenta. Postępująca brutalizacja 
życia społeczno-politycznego zeszła 
jak widać także na poziom lokalny. 
Stanowczo sprzeciwiam się tego typu 
metodom walki politycznej. Może-
my dyskutować, a nawet się spierać, 

ale pewna granica została 
przekroczona. Kierowa-
nie gróźb pozbawienia 
życia jest niedopuszczal-
ne. Liczę, że powołane do 
tego służby szybko ustalą 
sprawcę, a sąd wyda su-
rowy wyrok. Wszystkie 
przypadki kierowania 
gróźb, nie tylko te które 
dotyczą osób publicz-
nych, powinny być z całą 
stanowczością ścigane – 
napisał radny Bayer.

Nieliczne osoby jed-
nak kwestionowały po-
trzebę zdecydowanej 
reakcji prezydenta. O 
opinię w tej sprawie po-
prosiliśmy specjalistę z 
zakresu bezpieczeństwa 
Piotra Wrońskiego – puł-
kownika Agencji Wywia-
du w stanie spoczynku. - 
Internet jest dostępny dla 
wszystkich i to oczywiście 
bardzo dobrze. Część hej-

tu czy gróźb jest tworzona 
przez osoby zakompleksione, a czasa-
mi chore psychicznie, którymi łatwo 
jest sterować. I zdarza się, że takie 
osoby są wykorzystywane do walki 
politycznej. Ich zadaniem jest kogoś 
zastraszyć, czy zdeprecjonować. Igno-
rowanie gróźb i hejtu z jednej strony 
pokazuje pewną naszą wyższość, ale z 
drugiej strony ośmiela sprawców. Na 
groźby, a także radykalny hejt, powin-
no się reagować i podejmować kroki 
prawne. Wyznaję taką zasadę, że jak 
się ignoruje robactwo, to robactwo 
tak się rozpleni, że w końcu nas zje – 
powiedział nam płk Wroński.

TM

Policja szuka autora maila

Kto grozi prezydentowi Kosińskiemu?

Prezydent Krzysztof Kosiński
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W związku z przejściem na emeryturę 
Wiesławy Tybuchowskiej – dyrektora Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej w Ciecha-
nowie, Zarząd Powiatu Ciechanowskiego 
powierzył na rok pełnienie obowiązków 
dyrektora Lechowi Zduńczykowi – wice-
dyrektorowi tej placówki.

Wiesława Tybuchowska jako 
bibliotekarka pracowała od 1984 
roku. Najpierw w Wojewódzkiej, a 
później w Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej. – Moją największą pasją są 
książki, dlatego cieszę się że udało mi 
się połączyć pasję z pracą zawodową. 
W Powiatowej Bibliotece Publicznej 
pracowałam w Oddziale Zbiorów 
Specjalnych, Czytelni Regionalnej, a 
od 1 kwietnia 2019 roku jako dyrek-

tor. Dzięki temu doskonale poznałam 
funkcjonowanie jednostki. Dziękuję 
wszystkim współpracownikom. Uda-
ło nam się stworzyć atrakcyjną ofertę 
kulturalną dla Czytelników, bo bi-
blioteka to coś więcej niż samo wy-
pożyczanie książek. Mojemu następcy 
życzę samych sukcesów i realizacji 
wszystkich pomysłów. Teraz przyszedł 
czas na odpoczynek. Często jestem 
pytana co będę robić na emeryturze. 
Wraz z mężem uwielbiamy pracę na 
działce. Na pewno więcej czasu będę 
mogła poświęcić wnukom oraz… 
oczywiście czytaniu książek – powie-
działa nam Wiesława Tybuchowska.

W rozmowie z nami Lech Zduń-
czyk pokreślił, że objęcie stanowiska 
pełniącego obowiązki dyrektora PBP 
uważa za wielki zaszczyt, ale także 
obowiązek. - To placówka z wielo-
letnią tradycją, chlubiąca się dużymi 
osiągnięciami. Wielka w tym zasługa 
także byłej Pani Dyrektor Wiesławy 
Tybuchowskiej, która przed przej-
ściem na emeryturę z życzliwością 
wprowadziła mnie w to cudowne 
„królestwo książki”. Przyszło mi kie-
rować zespołem wspaniałych, pełnych 
zapału i pomysłów ludzi, zaangażowa-
nych i oddanych swojej pracy. Ustalili-
śmy już wiele planów na przyszłość, a 
czeka nas cała gama zmian i nowości. 
Przyświeca nam w tym tylko jeden cel 
– udowodnienie naszym mieszkań-

com, że biblioteka to miejsce, gdzie 
warto przyjść, gdzie każdy znajdzie 
dla siebie coś ciekawego. Książka była, 
jest i z pewnością będzie najpiękniej-
szym sposobem na poznanie świata, 
rozbudzenie wyobraźni, wzbogacenie 
wiedzy i dostarczy wspaniałej rozryw-
ki. Jestem przekonany, że w realizacji 
tych celów wesprą nas władze Powiatu 
Ciechanowskiego, zaś współpraca z 
innymi ośrodkami kultury na terenie 
miasta i powiatu zaowocuje realizacją 
wspaniałych i ciekawych inicjatyw. 
Nie samych chlebem przecież człowiek 
żyje – mówi dyrektor Zduńczyk.

AI

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie

Zmiany kadrowe w Bibliotece

Lech Zduńczyk – po. dyrektora PBP.
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Od lewej: wicestarosta Marek Marcinkow-
ski, Wiesława Tybuchowska – b. dyrektor 
PBP oraz starosta Joanna Potocka-Rak.

Już we wrześniu będziemy mieli niepowta-
rzalną okazję obejrzeć wystawę prac Zdzi-
sława Beksińskiego, a wśród nich niesamo-
wite obrazy, fotografie oraz rzeźby mistrza. 
Dzieła tego artysty są podziwiane na całym 
świecie i skupiają coraz większą uwagę. 
Mają wielką wartość zarówno finansową, 
ale przede wszystkim artystyczną.

Na temat planowanej wystawy 
rozmawiano pod koniec lipca w opi-
nogórskim parku podczas plenerowej 
konferencji. W spotkaniu udział wzię-
li, m.in.: Joanna Potocka-Rak – staro-
sta ciechanowski, dr Jarosław Serafin 
– dyrektor Muzeum Historycznego w 
Sanoku wraz z zastępcą Joanną Przy-
byłą, Roman Kochanowicz – dyrektor 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze 
oraz ksiądz kanonik Jarosław Arbat - 
proboszcz parafii pw. Św. Zygmunta w 
Opinogórze. 

Wystawę będzie można oglądać w 
Opinogórze, przede wszystkim dzięki 
staraniom starosty Joanny Potockiej-
-Rak. Podczas konferencji przyznała, że 
pierwsze rozmowy na jej temat odbyły 
się około czterech lata temu. Beksiński 
musiał jednak poczekać na Opinogórę, 
albo Opinogóra na Beksińskiego. Nie-
mniej jednak wszystkich pasjonatów 
sztuki z pewnością cieszy fakt, że na te-
renie naszego powiatu będziemy gościć 
dzieła tak wielkiego Artysty. 

- Poza prezentacją obrazów, chcemy 
podkreślić rolę żony w życiu artystycz-
nym Beksińskiego – dodała starosta. 

Swoje zadowolenie wyraził dyrek-
tor Muzeum Romantyzmu w Opinogó-
rze. - Liczymy na naszą młodzież, którą 
już teraz zapraszamy na wystawę oraz na 
osoby ze szczególną wrażliwością arty-
styczną i wyważoną wyobraźnią – mó-
wił Kochanowicz. Podkreślał, że prace 
Beksińskiego są szczególne i nie należą 
do łatwych w odbiorze. 

Ksiądz Arbat z wielką pasją opo-
wiadał o dziełach artysty. Jak na osobę 
duchowną przystało, poszukiwał w nich 
wartości chrześcijańskich i Bożego prze-
słania. 

- Sztuka jest rozmową artysty z od-
biorcą. Artyzm Beksińskiego polega na 
tym, że nie sposób przejść obok jego 
dzieł żeby nie „porozmawiać” - podkre-
ślał ksiądz Arbat.

Dzieła, które będą prezentowane w 
Opinogórze należą do Muzeum Histo-
rycznego w Sanoku. - W muzeum mamy 

około 6 tysięcy różnych prac Beksiń-
skiego (obrazów, zdjęć oraz rzeźb). W 
Opinogórze zaprezentowany zostanie 
55 dzieł, które obecnie znajdują się na 
wystawie w warszawskim Koneserze. Po-
nadto wystawa będzie wzbogacona rzeź-
bami i zdjęciami artysty oraz materiałami 
filmowymi – mówił dr Jarosław Serafin 
– dyrektor Muzeum Historycznego w 
Sanoku. Podkreślał również walor wizyj-
ny dzieł artysty oraz wątek wizjonerski. 
- Każdy odbiorca może, a nawet powi-
nien sam indywidualnie przeżywać dzieła 
Beksińskiego – podkreślał dr Serafin. 

O szczegółowym terminie otwarcia 
wystawy poinformujemy na naszym 
portalu www.pulsciechanowa.pl oraz na 
profilu Facebook. Zapraszamy również 
do lektury rozważań na temat twór-
czości Zdzisława Beksińskiego na 6 str. 
tego wydania gazety. 

PP 

Wystawa 

Dzieła Beksińskiego w Opinogórze! 
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Za nami pierwsze zawody dla dzieci na 
rolkowym torze przeszkód Black Wolves 
Race przy Centrum Handlowym Mrówka. 
Zorganizowane zostały w ramach zadania 
finansowanego ze środków Powiatu Ciecha-
nowskiego. 

- Wspieranie działalności Stowa-
rzyszeń to możliwość realizacji cieka-
wych i rozwijających inicjatyw - pod-
kreśla starosta Joanna Potocka-Rak. 

W sierpniowej rywalizacji wzięło 
udział około 40 dzielnych zawodniczek i 
zawodników. Startowali w kilku różnych 
kategoriach wiekowych od 5 do 17 lat. 

Wśród kibicujących była Monika 
Gwoździk - Sekretarz Powiatu Ciecha-
nowskiego, która na zakończenie wraz z 
Radosławem Witkowskim wręczała na-
grody i medale zwycięzcom rolkowych 
zmagań. 

- Serdecznie gratulujemy wszyst-
kim, dla których rolki stały się okazją 
do aktywności i fajnej sportowej rywa-
lizacji. Gratulujemy świetnej inicjaty-
wy i cieszymy się, że mogliśmy dołożyć 
również swoją cegiełkę – napisała w 
mediach społecznościowych starosta 
Joanna Potocka-Rak.

Organizatorem zmagań był Black 
Wolves Ciechanów, przy wsparciu 

sponsorów i partnerów honorowych: 
Centrum Handlowego Mrówka oraz 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Ciechanowie. 

P. 

Zawody przy CH Mrówka 

Mknęli na rolkach 
z dużą prędkością 
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– Cieszmy się każdą chwilą życia póki nie zeżre 
nas nihilizm – wydaje się być najlepszym 
mottem najbardziej znaczącego wątku twór-
czości Zdzisława Beksińskiego, który tyczy po-
wszechnego zjawiska nihilizmu, ujmowanego 
z pozycji filozofii ontologicznej.

Antyczne – heraklitowska „ta panta 
rhei” czyli wszystko płynie, i arystote-
lejska „księga przemian” wg której rze-
czywistość jest permanentnym ruchem 
i nieustającym ciągiem zmian, to świa-
dectwa zauważania od pradziejów prze-
mijania wszystkiego, którego finałem w 
wymiarze jednostkowym jest kasacja. 
Ludzi, zwierząt, roślin, gwiazd, galaktyk. 
Sytuacji, układów, struktur, systemów, 
etc. Co się zaczęło musi się skończyć, bo 
wszystko przemija, na koniec przyjmując 
żałosne formy. O tym mówi filozoficzna 
twórczość plastyczna Zdzisława Beksiń-
skiego, uzmysławiająca nieuchronny finał 
wszystkiego, popadnięcie w niebyt, ni-
cość czyli nihilizm.

Zdzisław Beksiński – filozof sztuk 
plastycznych

Tylko tak z pozycji publicystycznej 
można nazwać Zdzisława Beksińskiego, 
twórcę daleko wybiegającego sensem 
swojego przekazu poza granice typowej 
sztuki plastycznej, która wcale nie musi 
i często nie ma sensu, zachwycając widza 
tylko bezmyślnym epatowaniem estetyką 
form i kolorów.

Zdzisław Beksiński pochodzi w Sa-
noka, ziemi rozwiniętej kulturowo, gdzie 
prądy umysłowe przez wieki płynęły z 
Zachodu, Wschodu, Południa i Północy. 
A dwudziestowieczne oblicze mentalno-
ściowe ukształtował wiek dziewiętnasty, 
ówczesna atmosfera liberalnej intelektu-
alnie Monarchii Naddunajskiej i otwarcie 
na szeroko pojmowaną kulturę obszaru 
języka niemieckiego.

Z tej racji zapewne wrażliwość Arty-
sty na to, co widoczne w Jego pracach, a 
w wielu regionach i środowiskach obecnej 
Polski kompletnie nieuświadamiane. I 
stąd ograniczenia w komentarzach tylko 
raczej do odpowiedzi na pytanie „jak Au-
tor namalował, narysował”. A nie „po co” 
– co jak najświadomiej czynił. Odmawia 
się Twórcy intencji w celowaniu świado-
mością, redukowaniu ejdetycznym i tran-
scendentnym (o czym Jan Paweł II naucza 
w Encyklice „Fides et Ratio”) , a wmawia 
uleganie fantazjom, podprogowym na-
tręctwom i koszmarom sennym. Żeby 
dostrzec o co Beksińskiemu chodziło, do-
brze jest spojrzeć przez obiektyw kultury 
zachodniej, najlepiej filozofii niemieckiej.

Notka genealogiczna

Zdzisław Beksiński (ur. 24 lutego 
1929 w Sanoku, zm. 21 lutego 2005 w 
Warszawie) – polski inżynier, architekt, 
malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i ar-
tysta posługujący się też grafiką kompute-
rową. Rodzina Beksińskiego związana była 
z Sanokiem od kilku pokoleń. Pradziadek 
Zdzisława, Mateusz jako pierwszy przybył 
do miasta i w latach 40. XIX wieku założył 
Zakłady Kotlarskie. Dziadek Władysław 
był architektem miejskim. Ojciec Zdzi-
sława Stanisław, żołnierz armii Hallera i 
działacz TG „Sokół”, był inżynierem geo-

metrą, mierniczym przysięgłym, pracował 
w wydziale budowlanym miejskiego ma-
gistratu. Matką Zdzisława była Stanisława 
(nauczycielka, korepetytorka, tworzyła 
także rysunki i malowała akwarele). (wy-
jątki z pl.wikipedia.org).

Artysta wśród wielu powiązań ro-
dzinnych, skoligacony był ze znanym i 
szanowanym sanockim nauczycielem, 
samorządowcem, w pewnym okresie 
burmistrzem Sanoka, działaczem i sędzią 
sportowym – Stanisławem Potockim.

Kluczyk do Beksińskiego pierwszy

Caspar David Friedrich w najdoj-
rzalszym nurcie twórczości, filozoficz-
nie kodował permanentne przemija-
nie, zmierzanie do końca, sunięcie ku 
upadkowi i ruinie. Czynił to w łagodnej 
manierze, sentymentalnej formie baśnio-
wych widoków, bez wywoływania szoku 
strukturą przekazu. Na przykład w dziele 
„Wędrowiec nad morzem mgły” samotny 
człowiek patrzy na nieustające przemija-
nie sytuacji, gdy mgły, chmury suną i co 
sekundę są gdzie indziej, ułożone inaczej i 
do stanu poprzedniego nie wrócą. Na wi-
dokach Friedricha widać ruiny świątyń, 
groby i trumnę, umierające cmentarze, 
pochylone starością drzewa, ponure zimy 
kończące cykl roczny przyrody. Na obra-
zie „Etapy życia” są dzieci, pan i pani w 
wieku średnim i starzec z laską. Wektor 
zmian jest boleśnie widoczny. Kto spojrzy 
na Zdzisława Beksińskiego przez pryzmat 
Caspara Friedricha, będzie wiedział o co 
Beksińskiemu chodziło. O to samo.

Kluczyk następny - Georg Wilhelm 
Friedrich Hegel

„Hegel postrzega historię jako pro-
ces, w którym mamy do czynienia z nie-
ustannie odnawiającym się konfliktem. 
(…) Filozofia Hegla jest dialektyczna – 
ujmuje rzeczywistość jako permanentną 
grę sprzecznych ze sobą żywiołów. Nigdy 
nie może być mowy o całkowitej jedno-
znaczności, nic nigdy nie osiąga osta-
tecznego kształtu. Wszystko, co istnieje 
– powiedzieć więc można – jest rozdarte 
i chwiejne, nosi w sobie swe własne prze-
ciwieństwo. Żywioły negatywności spra-
wiają, iż wraz z upływem czasu wszystko 
staje się sobie obce.” (Z książki prof. dr. 
hab. Stanisława Filipowicza pt. Historia 
myśli polityczno-prawnej, Arche, Gdańsk 
2003).

Konflikt między życiem 
i śmiercią, która zawsze zwy-
cięża, to częsty leitmotiv dzieł 
Zdzisława Beksińskiego. Śmierć troskli-
wie czai się już nad kołyską, a patronuje 
temu religia – widać na jednym z obra-
zów Mistrza. (Notabene niektóre euro-
pejskie środowiska religijne, chyba zbyt 
lekko głoszące własne wymysły w imieniu 
samego Stwórcy, uwielbiają epatować 
makabrą i śmiercią.) 

Każdy człowiek, który jest młody 
nosi w sobie przeznaczenie starości. Każ-
dy kto sprawny może być zaraz niespraw-
ny. Kto zdrowy może zachorować. Kto 
piękny ma w sobie pierwiastek brzydoty, 
narastający w miarę upływu lat. Beksiń-
ski uświadamia takie naturalne przeci-
wieństwa w ludzkim bycie. Warto wła-
sną fotografię z dzisiaj, poddać działaniu 
programu postarzającego o dwadzieścia, 
trzydzieści, czterdzieści lat. Brrr…

Friedrich Wilhelm Nietzsche i Martin 
Heidegger – kluczyki w sprawie 
nicości

Słowo „nihilizm” jest wieloznaczne, 
a pojęcie nihilizmu podlega ewolucji 
sensu. Wzorem religii wygodnie oprzeć 
się na uznanych prorokach. Komentarze 
Heideggera do Nietzschego w podsumo-
waniu prof. Filipowicza słusznie wprowa-
dzają w rozumienie istoty rzeczy.

„Nietzsche skupia uwagę na pro-
blemie nihilizmu. Nihilizm to przede 
wszystkim pewna sytuacja – „długotrwałe 
wydarzenie”, jak mówi Martin Heideg-
ger. W żadnym razie nie należy utożsa-
miać go ze stylem myślenia, postawą, 
z prześmiewczym, bluźnierczym nego-
waniem wartości. Tego typu skłonności 
mogą być, co najwyżej, przejawem nihi-
listycznego „folkloru”. Ale sam nihilizm 
jest czymś o wiele poważniejszym. Jest w 
istocie samoobjawiającą się pustką. (…) 
Problem nie sprowadza się zatem do na-
głego kryzysu wiary, do zwykłego odrzu-
cenia wartości, lecz ma bardziej złowrogi 
charakter. Nihilizm to pustka, która za-
czyna wyzierać z samych wartości. (…) 
Nihilizm – stwierdza Heidegger – każe 
przyjąć za fakt, iż „rozpadły się wszystkie 
dotychczasowe cele bytu”. (Z książki prof. 
St. Filipowicza, jw.)

Każdy byt to wartość. Wartość, któ-
rą jest byt zginie, ulegnie likwidacji. I 
nikt na to nic nie może – trzeba to sobie 
uświadomić.

Anty-nihilizmem w przemijanie
Wobec nieuchronności natural-

nego okrutnego nihilizmu, najlepiej 
przyjąć postawę anty-nihilistyczną. 
Ostrzeżenia o złowrogości nihilizmu 
w twórczości Zdzisława Beksińskie-
go, mogą być punktem wyjścia dla 
wyboru anty-nihilistycznego sposobu 
egzystencji.

Po pierwsze – cieszyć się życiem. 
Być wesołym, radosnym, życzliwym 
dla ludzi i przyrody, żyć z czystym 
sumieniem. To opóźni przemijanie i 
osłabi złowrogość aktu ostatecznego.

Po drugie – kulturą korygować 
naturę. Arnold Gehlen, też filozof nie-
miecki, w polemice z poglądami Jeana 
Jacquesa Rousseau, wyraźnie opowia-
da się za prymatem kultury nad dziko-
ścią i okrucieństwami natury. – W uję-
ciu Arnolda Gehlena kultura przestaje 
być wyrazem zbiorowej świadomości. 
Kultura wywodzi się raczej z natural-
nej egzystencji człowieka. W tej kon-
cepcji wnętrze i zewnętrze człowieka 
są zintegrowane. Człowieka na istnie-

nie kultury skazuje jego biologia. Kul-
tura to natura przetworzona tak, aby 
służyła życiu – przedstawia dr Anna 
Szklarska w rozważaniach pt. Arnold 
Gehlen jako Anty-Rousseau, (w: Stu-
dia Humanistyczne AGH, Tom 14/1, 
Kraków 2015).

W przypadku jednostki ludzkiej 
w swobodnym zasięgu wyboru są pro-
dukty kultury w znaczeniu przymiot-
nika „kulturalny”, z tą w rozumieniu 
„kulturowy” jest inaczej. Trzeba więc 
ile tylko się da korzystać z instytucji 
kultury. Życie z kulturą opóźnia pro-
cesy starzenia, podtrzymuje spraw-
ność intelektualną i fizyczną, czyni 
byt piękniejszym. Warto uczyć się gry 
na instrumentach, śpiewu i tańca. Na 
przykład celowo jest, tak jak w jeden 
z weekendów lipca, posłuchać koło 
Kamienicy Piankiego orkiestry OSP 
Ciechanów, a potem poleżeć na leżaku 
koło Powiatowego Centrum Kultury i 
Sztuki gdy koncertuje Jakub Jeskie z 
ziemi ojrzeńskiej, pięknie na finał sko-
mentowany przez dyrektor PCKiSz 
Annę Smolińską oraz instruktor ds. 
tańca i teatru Edytę Bojkowską-Ko-
lak, gdy przestrzeń wśród zieleni na-
głaśniał inż. dźwięku Jan Lipski. Tego 
typu przeżycia pozwalają starzeć się 
wolniej, i nie żyć tylko w cieniu „me-
mento mori”. Amen.

***

Tekst niniejszy naszkicowany 
został z okazji zapowiedzianej na 
wrzesień wystawy dzieł Zdzisława 
Beksińskiego w Opinogórze Gór-
nej. Choć nie wiadomo z którego 
nurtu twórczości prace zostaną 
przedstawione, naprawdę na wszelki 
wypadek warto obejrzeć w Interne-
cie malarstwo Friedricha, poczytać 
o Heglu, Nietzschem, Heideggerze, 
nawet Gehlenie. Fajniej się będzie 
oglądało.

GRZEGORZ KRAJEWSKI

Co Autor chciał nam powiedzieć?

Friedrich, Hegel, Nietzsche z Heideggerem – kluczyki do Beksińskiego

Wszystkie pyszne świątynie pożre nihilizm – zgodnie zapowiadają Friedrich 
(po lewej) i Beksiński (po prawej).

Nawet ci na najwyższych tronach sczezną na pewno – mówi Beksiński z całą mocą.
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Działalnością deweloperską zajmujemy się od 

2009 roku, gdy na warszawskiej Pradze 

rozpoczęliśmy rewitalizację dawnych Polskich 

Zakładów Optycznych znanych dzisiaj jako 

Soho Factory. Ta wspaniała przygoda przeko-

nała nas o jednym: warto stawiać na dobrą 

architekturę. Dlatego właśnie projekt w Ciecha-

nowie rozpoczął się od wyboru odpowiedniego 

projektanta.

Konkurs ofert wygrała pracownia 4Idea, ponieważ jej 

młody, ale doświadczony zespół doskonale rozpo-

znał nasze intencje: mianowicie w Ciechanowie miał 

powstać budynek apartamentowy na miarę naj-

lepszych realizacji warszawskich. Reakcje miesz-

kańców miasta, podobnie jak wyrazy uznania ze 

strony cenionych architektów, utwier-dzają nas 

dzisiaj w przekonaniu, że cel udało się 

osiągnąć, a godziny poświę-cone na 

pracę koncepcyjną nie poszły na marne.

Monte Carlo Residence to zespół czte-

rech kameralnych budynków przy-

gotowanych z myślą o najbardziej 

wymagających mieszkańcach. Proces 

projektowania rozpoczął się od wni-

kliwej analizy wybitnych realizacji i od 

początku było dla nas jasne, że będzie w 

nim widoczny silny wpływ 5 zasad 

Le Corbusiera. W efekcie bryła i elewacje 

czerpią z najlepszych tradycji Bauhausu, 

doprawionych modnym ryflowaniem, 

boniami i lacobelem. Wstęgowe okna, 

swobodna fasada i ogród na dachu 

pieczętują gen modernizmu.

Nie mniej uwagi poświęciliśmy 

konstrukcji oraz doborowi materiałów 

budowlanych i wykończeniowych. Zakup 

mieszkania to poważna, wieloletnia inwestycja, 

toteż trwałość i solidność wykonania budynku 

nabiera szczególnego znaczenia. Zdecydowaliśmy 

się na rozwiązania droższe od typowo stosowanych 

w budownictwie mieszkaniowym, gwarantujące 

podwyższoną odporność na użytkowanie. Domy, 

które budujemy, niełatwo nadgryzie ząb czasu.

Pandemia nauczyła nas jak ważna w życiu człowieka 

jest odpowiednio dobrana przestrzeń. Dlatego 

właśnie postanowiliśmy się skupić na większych 

metrażach i maksymalnym komforcie mieszkańców. 

Zamiast długich anonimowych korytarzy postawi-

liśmy na kameralne rozwiązanie, w którym na 

każdym piętrze znajdują się zaledwie cztery 

apartamenty. Ich katalog otwiera propozycja trzech 

pokoi o łącznej powierzchni 59 m2 a poszukującym 

większej ilości sypialni możemy zaproponować 4-

pokoje rozplanowane na 65 m2. Całość uzupełniają 

dwa przestronne 4-pokojowe apartamenty o 

powierzchni po 82 m2 każdy, zaprojektowane w 

sposób typowy dla rezydencji na Lazurowym 

Wybrzeżu.

Pokoje wyposażone w poziome panoramiczne 

okna zapewniają niespotykaną ergonomię i 

pozwalają wykorzystać dosłownie każdy metr 

kwadratowy, bez względu na to, czy planujemy w 

nich umieścić sypialnię, pokój dziecięcy czy 

samotnię nastolatka.

Całość inwestycji to cztery budynki i osiemdziesiąt 

apartamentów w tym 20 trzy- i 60 czteropokojowych. 

W ramach I etapu inwestycji powstaną budynki 

w pierwszej linii ulicy Armii Krajowej (A i B) 

natomiast w drugim etapie zrealizujemy budynki od 

strony ulicy Rzeczkowskiej (C i D).

Wszystkie miejsca parkingowe zdecydowaliśmy 

się umieścić w garażach podziemnych, dzięki 

czemu całą przestrzeń osiedla można wyko-

rzystać do rekreacji. Nie zapomnieliśmy również 

o przestrzeni dla najmłodszych rezydentów: plac 

zabaw znajdzie się w najbezpieczniejszej części 

działki i przylega do wózkowni oraz pomieszczenia 

na rowery wyposażonego w stanowisko do drobnych 

napraw. Projektując garaże nie zapomnieliśmy 

o miłośnikach elektromobilności zapewniając 

możliwość ładowania samochodów elektrycznych.

Wiemy doskonale, że udane osiedle to przede 

wszystkim mieszkańcy. Ciechanów oferuje bardzo 

szeroki wybór nieruchomości, dlatego też naszą 

ofertę postanowiliśmy skierować do osób, które 

poszukują nie tylko mieszkania, ale przede 

wszystkim przestrzeni do życia, pracy i relaksu. 

Naszym celem nadrzędnym było zaprojektowanie 

osiedla gdzie po prostu żyje się lepiej, a sąsiedzi 

tworzą wspólnotę wyznającą podobne wartości.

W architekturze wnętrz inspirowaliśmy się naj-

nowszymi trendami: dlatego w każdym aparta-

mencie kuchnia, jadalnia i salon dzienny zostały 

połączone w obszerny living room. Ogromne, 

pełnościenne przeszklenia zapewniają nie-

ograniczony dostęp światła dziennego a przesuwne 

okna w systemie HS doskonale komunikują 

z balkonem powiększając latem przestrzeń do 

relaksu o dodatkowe 20 m2. Zmieszczą się tu nie 

t y lko  meble  wypoczynkowe,  a le  również 

pełnowymiarowy stół zachęcający do posiłków na 

świeżym powietrzu.  O bezpieczeństwo i estetykę 

zadba balustrada ze stali szlachetnej urozmai-

cona szkłem i piaskowcem.

Mieszkańcom parterów zaproponowaliśmy prze-

stronne tarasy, które wraz z przyległą strefą zieleni 

zaoferują niemal 50 m2 dodatkowej przestrzeni do 

relaksu. Precyzyjnie zaprojektowane spiętrzenia 

ziemne wraz z nasadzeniami zapewnią większą 

prywatność oraz izolację od hałasu.

ź komfortowe balkony o powierzchni 

ponad 20 m2

ź podziemny garaż: bezpieczny i chro-

niący auta, zamykany bramą stero-

waną pilotem

ź komórki lokatorskie i miejsce na 

rowery

ź plac zabaw o powierzchni 100 m2 

dla najmłodszych mieszkańców

ź pełnościenne przeszklenia salonów

ź drzwi antywłamaniowe

ź wideofony oraz instalacje umożli-

wiające montaż systemu smart – 

home. 

Co nas wyróżnia:

ź zielona przestrzeń wspólna z wy-

godnymi ławkami, idealnymi do 

odpoczynku na świeżym powietrzu

Nowa inwestycja w Ciechanowie

BIURO SPRZEDAŻY 
Ciechanów, ul. Św. Anny 2
tel. +48 534 820 720
e-mail: office@montecarlo.com.pl
www.montecarlo.com.pl
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ogłoszenie własne wydawcy

Szanownemu Panu

Cezaremu Chodkowskiemu
Dyrektorowi

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

w Ciechanowie

wyrazy współczucia z powodu śmierci

składają

Wydawca i Redakcja

Magazynu Opinii Ziemi Ciechanowskiej PULS

Mamy

www.wsmciechanow.edu.pl

/wsmciechanow

kierunek ZARZĄDZANIE

Filia Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie 

z siedzibą w Ciechanowie

reklama

Rozpoczęły się prace przy budowie ka-
nalizacji sanitarnej w Grzybowie.

Warto przypomnieć, że koszt 
budowy prawie 9.200 m kanali-
zacji sanitarnej to około 3 mln 
700 tys. zł. Środki na ten cel 
włądze gminy pozyskały z  Rzą-
dowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych

- Jak każdy proces inwestycyj-
ny, tak i trwające prace budowlane 
w Grzybowie rodzą pewne utrud-
nienia. Dlatego mieszkańców 
prosimy o wyrozumiałość, a kie-
rowców o ostrożność na drodze – 
mówi Mariola Kołakowska – Wójt 
Gminy Regimin.

TM

Joanna Jóźwik, na Igrzyskach Olimpij-
skich w Tokio, w biegu na 800 metrów 
doszła do półfinałów. W swoim biegu 
zajęła piąte miejsce z czasem 2.02,32. 
To za mało by awansować do finałowej 
ósemki. 

Przypomnijmy, że nasza zawod-
niczka przez ostatnie kilka miesię-
cy walczyła z kontuzją. Udział w 
Igrzyskach był więc też walką z 
samą sobą. Gratulujemy!

Lekkoatletka od kilku miesię-
cy mieszka w naszym mieście, a 
jej trenerem jest ciechanowianin 
Jakub Ogonowski. Jest członkiem 

zarządu Stowarzyszenia Mazovia 
ProActiv Ciechanów.

Joanna Jóźwik jest światowej kla-
sy zawodniczką (AZS-AWF Katowi-
ce) w biegu na 800 metrów. W tej 
konkurencji zajęła m.in. V miejsce 
na Igrzyskach Olimpijskich w Rio 
de Janeiro (2016) oraz III miejsce na 
Mistrzostwach Europy w Zurychu 
(2014). W tym roku zdobyła srebrny 
medal w Halowych Mistrzostwach 
Europy w Toruniu oraz złoty podczas 
World Athletics Relays w Chorzowie 
(sztafeta 2 x 2 x 400 metrów).

AI

Igrzyska Olimpijskie – Tokio 2021

Piąta w półfinałowym biegu

Gmina Regimin

Budowa kanalizacji w Grzybowie

Na placu budowy kanalizacji w Grzybowie praca wre.

Fo
t. T

M

Joanna Jóźwik na ciechanowskim sta-
dionie.

Fo
t. 

AI
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Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Aliny Żmijewskiej
śp.

naszej Pani Dyrektor w II Liceum Ogólnokształcącym 
im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie.

Wspaniałej Kobiety o Wielkim Sercu.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy szczerego współczucia.

Artur Iniarski

Artur Michalski

WWssppaarrcciiee  mmiiaassttaa  ddllaa  zzaaiinntteerreessoowwaannyycchh  
wwyymmiiaannąą  ppiieeccóóww  ii  tteerrmmoommooddeerrnniizzaaccjjąą

Ratusz zaprasza mieszkańców do Punktu konsultacyjno-informacyjnego, w którym można 

dowiedzieć się jak uzyskać dofinansowanie na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz 

przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Punkt jest uruchomiony na podstawie zawartego Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu "Czyste Powietrze".

Punkt znajduje się w budynku urzędu przy ul. Wodnej 1, I piętro, pokój 209 

i udziela mieszkańcom wsparcia osobistego, 

po uprzednim umówieniu terminu (nr tel.: 23 674 92 75, 23 674 92 78).

W punkcie można uzyskać pomoc w:

- uzyskaniu informacji nt. możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła 

   oraz termomodernizację,

- wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, 

- rozliczaniu przyznanego dofinansowania.

Wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

składane są za pośrednictwem Urzędu Miasta Ciechanów.

ogłoszenie

ogłoszenie

W wieku 88 lat zmarła Zofia Morawska-Ty-
buchowska – w latach 1967-75 dyrektor 
Powiatowego Domu Kultury w Ciechanowie.

Była absolwentką Studium Na-
uczycielskiego w Ciechanowie oraz 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kra-
kowie.

Pracowała w naszym mieście, 
m.in. jako nauczycielka języka pol-
skiego w Szkole Podstawowej nr 1 
(1959-67). W latach 1967-75 była 
dyrektorem Powiatowego Domu Kul-
tury, zaś 1976-1978 pełniła obowiąz-
ki zastępcy dyrektora Wojewódzkiego 

Domu Kultury. Pracowała też jako 
wykładowca w Państwowym Studium 
Kulturalno-Oświatowym i Bibliote-
karskim (1970-1975).

W 2007 roku ukazała się książka 
jej autorstwa pt. „Otwieram dom, 
królewski dom... : (historia i wspo-
mnienia 1947-1976)”.

Zofia Morawska-Tybuchowska 
była laureatką nagrody im. Franciszka 
Rajkowskiego za 2014 rok.

Rodzinie i Bliskim składamy wy-
razy współczucia.

AI

Zmarła była dyrektor 
Domu Kultury

Fo
t. 
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W wieku 80 lat zmarła Alina Żmijewska – 
wieloletni dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w 
Ciechanowie.

Była nauczycielką matematyki. 
Uczyła wiele pokoleń – często dzieci 
swoich uczniów. W ZS nr 2 pracowała 
w latach 1977-2017, z czego 30 lat na 
stanowisku dyrektora. Z jej inicjatywy 
m.in. utworzono II Liceum Ogólno-
kształcące im. Adama Mickiewicza i 
wybudowano Warsztaty Szkolne.

Alina Żmijewska aktywnie 
udzielała się społecznie. Była związa-
na z Ruchem Ludowym.

Rodzinie i Bliskim składamy wy-
razy współczucia.

***
Pani Dyrektor Żmijewska po-

zostanie na zawsze we wdzięcznej 
pamięci piszącego te słowa. Gdy 
w 1994 roku rozpocząłem na-
ukę w II LO od razu pojawiła się 
między nami nić sympatii. Lubiła 
uczniów aktywnych, udzielających 
się w organizacjach pozaszkolnych, 
reprezentujących Liceum „na ze-
wnątrz”. Zawsze mogłem liczyć na 

Jej pomoc i wsparcie. Na zrozu-
mienie w pewnych trudnych mo-
mentach życia. Ale kiedy była taka 
potrzeba to potrafiła ostro wyrazić 
swoją opinię i postawić człowieka 
do pionu.

Gdy szła korytarzem milkły 
rozmowy – i to nie ze strachu, a z 
wielkiego szacunku jakim była da-
rzona. Niemalże każdego z uczniów 
znała z imienia i nazwiska, a nawet 
wiedziała, do której klasy chodzi.

Po zakończeniu edukacji w II 
LO nadal utrzymywaliśmy pry-
watne relacje. Pani Dyrektor była 
na moim ślubie i promocji mojej 
książki. Zawsze ciepła, serdeczna 
– niemalże jak członek rodziny. Z 

kolei ja starałem się pamiętać o ży-
czeniach na święta czy imieninach. 
Gdy pracowała jeszcze jako dyrek-
tor, odwiedzałem Ją w „Dwójce” z 
kwiatami. Najczęściej robiliśmy to 
wspólnie z wójtem Markiem Kiwi-
tem – także Jej byłym uczniem. 

Gdy otrzymałem wiadomość 
o śmierci Pani Dyrektor, to pierw-
szy telefon wykonałem właśnie do 
wójta Kiwita. Czuliśmy dokładnie 
to samo – że my tracimy „naszą 
Panią Dyrektor”, „Dwójka” – nie-
zapomnianego nauczyciela i me-
nedżera, a Ciechanów – Dobrego 
Człowieka, współtwórcę historii 
miasta.

AI

Wspomnienie

Zmarła dyrektor Żmijewska
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Za nami XIV edycja konkursu o Laur 
Marszałka Województwa Mazowiec-
kiego. Jednym z laureatów nagrody 
jest nalewka z jagody kamczackiej 
produkowana przez Rafała Dzilińskiego 
– prowadzącego w Ciechanowie firmę 
Nalewkarnia Longinus.

W konkursie wzięli udział za-
równo przedsiębiorcy, jak i pro-
ducenci indywidualni, którzy ry-
walizowali w ośmiu kategoriach: 
wyroby piekarnicze, cukiernicze, 
przetwory mięsne (produkty po-
chodzenia zwierzęcego), ryby i 
przetwory rybne, przetwory owo-
cowe i warzywne (produkty po-
chodzenia roślinnego), produkty 
mleczarskie, miody, napoje. Każdy 
uczestnik mógł zaprezentować tyl-
ko jeden produkt, a specjały nagro-
dzone w poprzednich edycjach nie 
mogły być powtórnie zgłaszane. 

W tegorocznej edycji do kon-
kursu zgłoszono 106 produktów, 
z których komisja wybrała 28 naj-
lepszych, a kolejne 4 otrzymały 
wyróżnienia kapituły. – Smaczne, 
zdrowe produkty, często oparte na 
starych, rodzinnych recepturach – 
to wszystko można znaleźć wśród 
przysmaków nagradzanych Laurem 
Marszałka. Ten konkurs pokazuje, 
jak bogatą tradycję kulinarną ma 
Mazowsze. Co roku mazowieccy 
producenci zaskakują mnie nie 
tylko wysoką jakością zgłaszanych 
produktów, ale także wytrwałością 
w poszukiwaniu tradycyjnych re-
ceptur. Sama nagroda to nie tylko 
wyróżnienie dla producenta, ale 
też pewnego rodzaju gwarancja dla 
konsumenta, że nagrodzony pro-
dukt jest wysokiej jakości – podkre-
śla marszałek Adam Struzik.

W powiecie ciechanowskim 
Laur Marszałka trafił do Rafała 
Dzilińskiego, który produkuje 
nalewkę ze świeżych owoców ja-
gody kamczackiej. - Posiada ona 
bardzo ciekawy bukiet smakowy 
oraz intensywną, ciemnoczerwo-
ną barwę. Jest wytwarzana w ści-
słym reżimie technologicznym z 
przestrzeganiem czasu maceracji 
i leżakowania. To jedna z naszych 
sztandarowych nalewek, bardzo 
przyjazna dla zdrowia, szczególnie 
dla naszego układu krwionośnego. 
Używamy starannie wybranych 
jagód, alkoholu bardzo dobrej 
jakości i odrobiny cukru buracza-
nego. A od momentu połączenia 
składników, do momentu kiedy 
nalewka jest gotowa, musi minąć 
minimum rok – mówi Rafał Dzi-
liński.

Jagody użyte do produkcji 
nalewki pochodzą od lokalnych 
ogrodników spod Gruduska oraz 
z Chylin (pow. makowski). Longi-
nus produkuje nalewki o zawartości 
alkoholu na poziomie 18, 30 i 40 
proc. Nagrodzona nalewka należy 

do tej pierwszej grupy. – Owoc jest 
w niej królem. Wyraźnie czuć jego 
smak. Bazą jest 70 proc. spirytus. 
Na każdy jego litr przypadają 2 kg 
owocu. Proces maceracji trwa od 
4 do 6 miesięcy. Później następuje 
zlewanie i wyciskanie owoców. Wy-
tłoki się kompostuje. Dodanie cu-
kru ma dwie funkcje. Po pierwsze 
daje słodycz - dzięki czemu lepiej 
czujemy smak owocu, a po drugie 
wywołuje lepkość - dzięki czemu 
struktura nalewki jest pełniejsza. Po 
kolejnych 6 miesiącach otrzymuje-
my gotowy produkt – wyjaśnia Ra-
fał Dziliński.

Właściciel Longinusa podkre-
śla, że nalewka jest dość popular-
na wśród klientów. – Jeśli chodzi 
o wielkość sprzedaży w sklepach 
stacjonarnych to naszym hitem są 
nalewki z kwiatu czarnego bzu, pi-
gwowca i derenia. Z kolei w sklepie 
internetowym najlepiej sprzedaje 
się nalewka z orzecha włoskiego. 
To właśnie ona zbiera też najwięcej 
nagród w konkursach branżowych 
– mówi Rafał Dziliński.

Przedsiębiorca po raz pierwszy 
otrzymał Laur Marszałka za jeden 
ze swoich produktów w 2009 roku. 
– Konkurs jest coraz bardziej roz-
poznawalny. Cieszę się z Lauru za 
kolejną nalewkę, bo to doskonała 
promocja. Cały czas się rozwijamy. 
Aktualnie jesteśmy na etapie budo-
wy zakładu w Rydzewie w gminie 
Ciechanów – powiedział nam Rafał 
Dziliński.

Gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów.

AI

Wybrano Najlepsze Smaki Mazowsza 

Nalewka z ciechanowskiej 
Nalewkarni Longinus z 
Laurem Marszałka

Rafał Dzililiński – właściciel firmy Nalew-
karnia Longinus – prezentuje nalewkę z 
jagody kamczackiej, która została nagro-
dzona Laurem Marszałka Województwa 
Mazowieckiego.

Fo
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CEDROB znalazł się na 11. miejscu rankingu 
100 największych firm rodzinnych w Polsce 
w 2020 roku, opublikowanym przez presti-
żowy magazyn biznesowy „Forbes”.

CEDROB jest największym pol-
skim producentem mięsa drobiowe-
go, którego działalność oparta jest na 
30-letniej tradycji. Firma jest aktyw-
nym uczestnikiem życia społecznego w 
miastach i wsiach, w których prowadzi 
działalność. Wspiera lokalne inicjatywy 
kulturalne, naukowe czy sportowe i 
przyczynia się do aktywizacji społecz-
nej. Nie zapomina o wsparciu najuboż-
szych i najbardziej wykluczonych.

- Doskonały wynik finansowy 
spółki za ubiegły rok potwierdził na-
szą pozycję jako lidera w branży mię-

snej. Jesteśmy dumni z pracy całego 
zespołu oraz zrealizowanych celów i 
osiągnięć – czytamy w komunikacie 
Firmy.

Gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów.

TM

Biznes

Kolejny sukces CEDROBU

Zakład CEDROBU w Ujazdówku (gm. Ciechanów)
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promocja

22 sierpni (nieziel) 2021 r.22 sierpni (nieziel) 2021 r.

zapraszają nazapraszają na

WÓJT MAREK KIWIT
RADA GMINY CIECHANÓW

OSP RYDZEWO

WÓJT MAREK KIWIT
RADA GMINY CIECHANÓW

OSP RYDZEWO

PLAC PRZED STRAŻNICĄ OSP 
ORAZ 

STADION SPORTOWY 
W RYDZEWIE

PLAC PRZED STRAŻNICĄ OSP 
ORAZ 

STADION SPORTOWY 
W RYDZEWIE

B-QLLB-QLL

W PROGRAMIE:

ACTIVE

KLUB SENIOR+  W GUMOWIEKLUB SENIOR+  W GUMOWIE

ANTONINA 
FALKOWSKA
ANTONINA 
FALKOWSKA

Podczas Dożynek będzie prowadzona 
kwesta na leczenie 4-letniej LENY 

WOJTCZAK z Ciechanowa - chorej na 
lewostronny połowiczy przerost ciała.

POMÓŻMY LENIE!POMÓŻMY LENIE!

ogłoszneie
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Ks. kan. Krzysztof Kozłowski, który przez 
ostatnie 31 lat pełnił posługę proboszcza 
Parafii św. Wojciecha w Malużynie (gm. 
Glinojck), z końcem czerwca przeszedł na 
emeryturę.

Ks. Krzysztof urodził się 13 sierp-
nia 1951 roku w Makowie Mazowiec-
kim. Pochodzi z miejscowości Boruty 
(gm. Rzewnie), gdzie ukończył Szkołę 
Podstawową. Następnie kształcił się w 
Niższym, a później Wyższym Semina-
rium Duchownym. Podczas studiów 
odbył dwuletnią zasadniczą służbę woj-
skową w tzw. „jednostce kleryckiej” w 
Bartoszycach (Batalion Ratownictwa 
Terenowego).

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk 
biskupa Bogdana Sikorskiego, który 
skierował go do Dobrzynia nad Wisłą, 
gdzie jako wikariusz pracował przez 
rok. Później był wikariat, m.in. w: 
Świedziebni k. Rypina, Płońsku, Wy-
szogrodzie, Zagrobie, Goworowie, a 
także w Parafii Św. Piotra Apostoła w 
Ciechanowie.

W 1990 roku ks. Krzysztof Ko-
złowski został mianowany probosz-
czem w Malużynie. W ciągu 31-letniej 
posługi, dzięki bardzo dobrej współpra-
cy z parafianami, udało mu się m.in. 
przeprowadzić generalny remont świą-
tyni (malowanie, nowa wieża i dach). 
Wybudowano plebanię, budynek go-
spodarczy i parking. Uporządkowano 
cmentarz (nowe ogrodzenie, usunię-

cie stwarzających niebezpieczeństwo 
drzew).

Największym sukcesem uwielbia-
nego przez wiernych proboszcza było 
stworzenie autentycznej wspólnoty pa-
rafialnej. Wynika to zapewne z charak-
teru ks. Krzysztofa. To mądry kapłan, o 
wielkiej wierze i zaufaniu w Boże pro-
wadzenie. Jasno głoszący Słowo Boże. 
O konserwatywnych przekonaniach w 
kwestiach moralno-etycznych, podkre-
ślający ich niezmienność w nauce Ko-
ścioła. Potępiający grzech ale nie grzesz-
nika. Tym zdobył szacunek u parafian. 
W Malużynie działa aktywie Grupa 
Kościoła Domowego, a w szczytowym 
momencie służbę liturgiczną pełniło 
około 60 ministrantów.

Ks. Kozłowski pełni funkcję kape-
lana ciechanowskiego okręgu Polskiego 
Związku Łowieckiego oraz Diecezjal-
nego Referenta ds. Myślistwa. Będąc 
proboszczem pełnił też funkcję kapela-
na Ochotniczej Straży Pożarnej w Ma-
lużynie oraz gminnego kapelana OSP 
w Glinojecku. 

Ks. Krzysztof jest zaprzyjaźniony 
z Państwową Uczelnią Zawodową im. 
Ignacego Mościckiego w Ciechanowie. 
Niejednokrotnie przewodził modlitwie 
podczas uczelnianych uroczystości. Z 
kolei społeczność akademicka ufun-
dowała do kościoła parafialnego obraz 
Świętego Wojciecha. W świątyni wystę-
pował też chór uczelniany.

Warto podkreślić, że ks. Kozłowski 
to bardzo sympatyczny człowiek. Nie-
samowicie skromny. Gdy zapytaliśmy 
go o receptę na tak dobrą współpracę 
z parafianami odpowiedział krótko: 
„Przez te 31 lat po prostu szukałem lu-
dzi…”.

Po przejściu na emeryturę ksiądz 
kanonik zamieszkał w Płońsku, gdzie 
służy pomocą duszpasterską w tamtej-
szych parafiach. Życzymy Mu błogo-
sławieństwa w dalszej służbie Bogu i 
Ludziom.

***

Nowym administratorem Parafii 
pw. św. Wojciecha w Malużynie został 
mianowany ks. Robert Kamiński – do-
tychczasowy wikariusz Parafii pw. św. 
Stanisława BM w Glinojecku.

AI

Wójt Gminy Ciechanów Marek Kiwit oraz poseł 
ziemi płocko-ciechanowskiej Arkadiusz Iwa-
niak, we współpracy z TKKF Promyk Ciechanów 
i Klubem Sportowym Gryf Kownaty Żędowe, 
zorganizowali w tej miejscowości Turniej Piłki 
Nożnej pn. „Turniej dobrych serc dla Filipka”.

Wzięło w nim udział 8 drużyn. A oto 
wyniki: I miejsce – PESTO, II – GRYF 
KOWNATY ŻĘDOWE, III – NUŻEW-
KO. 

Koordynatorami rozgrywek byli Sła-
womir Betliński i Sebastian Andrzejczak. 
– Poziom gry był bardzo wysoki. Widać 
było duże zaangażowanie zawodników i 
zdrowego ducha rywalizacji – mówi Sła-
womir Betliński. – Dziękujemy wszyst-
kim, którzy pomogli zorganizować Tur-
niej. Byli to m.in.: Katarzyna Kaliszewska 
– sołtys Kownat Żędowych, OSP Modła, 
Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet 
KOWNATY, Koło Gospodyń Wiejskich 
PRO QLTURA z Rydzewa, Firma HYD-
-MET, P.P.A. Nałęcz oraz Mirosław Płoski 
– dodaje Sebastian Andrzejczak.

Władze Gminy Ciechanów już po raz 
kolejny zaangażowały się w charytatywną 
akcję wspierającą Filipka. – Jestem dum-
ny z naszych mieszkańców. Po raz kolejny 
otworzyli swoje serca i portfele by pomóc 
choremu dziecku. Dziękuję wszystkim 
osobom, firmom, organizacjom i instytu-
cjom za wsparcie w przygotowaniu Tur-
nieju – powiedział nam Artur Frączkow-
ski – zastępca wójta Gminy Ciechanów.

Zadowolony z Turnieju jest także 
poseł Arkadiusz Iwaniak. – Aż miło pa-
trzeć jak osoby z różnych środowisk, o 
odmiennych poglądach czy profesjach, 
potrafią się zjednoczyć i pomóc choremu 
dziecku. Wtedy nie liczą się spory poli-
tyczne czy światopoglądowe. Liczy się 
dobro człowieka w potrzebie – podkreśla 
poseł Iwaniak.

Łącznie (z wpisowego, licytacji, itd.) 
na leczenie Filipka Bugajewskiego z Cie-
chanowa, chorego na artrogrypozę, zebra-
no 3.318,20 zł.

AI

15 lipca zakończyła się zbiórka pieniędzy na 
serię operacji 6-letniego Filipka Bugajew-
skiego z Ciechanowa chorego na artrogry-
pozę. Gdy się zaczynała wiele osób powąt-
piewało czy uda się zgromadzić ponad 900 
tysięcy złotych.

Na początku było ciężko. 1,5 roku 
temu zbiórka nabrała rozpędu, gdy 
ponad 60 tysięcy zebrano podczas III 
RODZINNYCH MIKOŁAJEK” zor-
ganizowanych w grudniu 2019 roku 
przez Stowarzyszenie „Mazovia ProAc-
tiv Ciechanów”. I poleciało… Później 

duże kwoty przyniosły zbiórki SMS-
-owe Caritas Polska we współpracy 
z programem „Sprawa dla reportera” 
- prowadzonym przez red. Elżbietę Ja-
worowicz.

W ostatnich miesiącach do 
GWARDII FILIPA dołączyła wspania-
ła grupa wolontariuszy, która wcześniej 
pomagała Laurze i znowu kwesta ruszy-
ła z kopyta. Licytacje internetowe, kier-
masze, stoiska na piknikach, itd.

14 lipca były urodziny Filipka. 
Gdy wszedł do Sali w LUKALU i zo-

baczył swą ekipę z tortem i prezentem, 
śpiewającą STO LAT... po prostu onie-
miał. Nie da się tego opisać słowami. 
To trzeba było zobaczyć…

Na urodziny oprócz członków 
GWARDII FILIPA z Ciechanowa i są-
siednich powiatów przybyła też młodzież 
z OSP Krubin (powiat legionowski), 
która przewiozła mu Misia Strażaka. 

W imieniu Filipa dziękujemy wła-
ścicielom LUKALU za zasponsorowa-
nie urodzinowej imprezy, a firmie BA-
LON I SPÓŁKA za przekazane balony.

Największy prezent do Filipka do-
tarł dzień po urodzinach. Pasek na Sie-
pomaga.pl stał się zielony co świadczy 
o tym, że zgromadzono 100% potrzeb-
nych na serię operacji środków. Ale nie 
zapominajmy o Filipku – operacje to 
jedno, ale będą też potrzebne pieniądze 
na długotrwałą rehabilitację.

A teraz czas na podziękowania:
- Przede wszystkim należą się one 

Bogu, który poprzez poruszenie serc i 
umysłów wielu osób sprawił, iż się uda-
ło – co dodatkowo jest świadectwem, 
że gdy tylko jest współpraca i bezinte-
resowność można dokonać rzeczy nie-
możliwych. 

- Dla Rodziny Filipka i Jego 
GWARDII - za wiarę i determinację do 
ostatniej chwili zbiórki.

- Dla wszystkich, którzy w jakikol-
wiek sposób – organizacyjnie czy finan-
sowo - wsparli zbiórkę.

Niech uśmiech Filipka będzie dla 
Was największą nagrodą!

Cieszymy się, że PULS i nasi wspa-
niali Czytelnicy byli z Filipkiem przez 
ostatnie półtora roku. I będziemy z 
Nim nadal…

AI

Ciechanowski sprinter Damian Trzaska 
wziął udział w Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Europy U23, które odbyły się w dn. 
8-11 lipca w stolicy Estonii – Tallinnie.

W biegu na 200 m w elimina-
cjach zdobył najlepszy wynik - 21.12 
sek., w półfinale - 20.95 sek. (rekord 
życiowy), a w finale - 21.09 sek. Z 
kolei drużynowo w sztafecie 4x100 
m - 39,67 sek.

- Indywidualnie zająłem 8. miejsce 
w Europie w biegu na 200 m, osiągając 
nowy rekord życiowy, z czego jestem 
ogromnie zadowolony. Wraz z chłopa-
kami ze sztafety 4x100 m udało nam 
się awansować do finału, w którym 
zajęliśmy 4. miejsce – powiedział nam 
Damian Trzaska.

Zawodnik reprezentuje Międzysz-
kolny Klub Sportowy Bank Spółdziel-
czy w Płońsku. Jego trenerem jest cie-
chanowian Zbigniew Majewski.

AI

Z życia Kościoła

Szukałem ludzi…

Pomogliśmy Filipkowi

UDAŁO SIĘ!!!

Lekkoatletyka

Estoński rekord życiowy 
Damiana Trzaski

Pomogli Filipkowi

Turniej dobrych serc dla Filipka
Fo
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Filipek na urodzinowym przyjęciu wraz ze swoją GWARDIĄ.
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Damian Trzaska na Młodzieżowych Mi-
strzostwach Europy U23 w Tallinnie.
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Od prawej: Artur Frączkowski, Arkadiusz Iwaniak, Sławomir Betliński oraz Flip Bugajew-
ski z Rodzicami – Julitą i Danielem.
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parlamentarzyści

Senator dr Jan Maria Jackowski złożył do 
ministra zdrowia Adama Niedzielskiego 
oświadczenie (odpowiednik poselskiej in-
terpelacji) w sprawie potrzeby stworzenia 
celowego funduszu w ramach NFZ, z które-
go finansowane byłoby leczenie artrogry-
pozy i innych rzadkich chorób.

Na problem ten zwróciliśmy uwagę 
naszemu senatorowi w trakcie współre-
alizowanego przez PULS dyżuru on-li-
ne. Jako przykład wskazaliśmy Filipka 
Bugajewskiego z Ciechanowa - chorego 
na artrogrypozę. Środki na jego lecze-
nie udało się zebrać tylko dzięki zbiórce 
publicznej.

- Ciężkie choroby to wielkie wy-
zwanie dla chorych, ich rodzin i lekarzy. 
Szczególnie dotkliwie jest to odczuwal-
ne wtedy, kiedy choroba taka dotyka 
dzieci i młodzież. Wśród tej grupy wie-
kowej zdarzają się choroby rzadkie takie 
jak artrogrypoza. Leczenie tego schorze-
nia nie jest refundowane, co zmusza bli-
skich chorego dziecka do organizowania 
akcji charytatywnych, aby zgromadzić 
olbrzymie sumy pieniędzy na leczenie. 
Jest to działanie bardzo trudne, wyma-

gające zebrania środków w krótkim cza-
sie, co nierzadko jest niewykonalne. W 
związku z tym proszę o informację, czy 
w ramach dofinansowania służby zdro-
wia jest możliwe utworzenie celowego 
funduszu w NFZ, wspomagającego le-
czenie wspomnianej choroby – czytamy 
w oświadczeniu senatora Jackowskiego.

W imieniu ministra Niedzielskiego 
odpowiedzi udzielił Maciej Miłkowski 
- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Zdrowia, który poinformował że trwają 
prace nad „Planem dla Chorób Rzad-
kich”. – W ramach tego Planu będą 
realizowane prace nad rozwiązaniami 
w zakresie istotnych obszarów chorób 
rzadkich, zmierzające do: poprawy dia-
gnostyki i leczenia chorób rzadkich w 
Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie ze 
standardami przyjętymi w Unii Euro-
pejskiej; zapewnienia dostępu do wyso-
kiej jakości innowacyjnych świadczeń 
opieki zdrowotnej; rozwoju i szerzenia 
wiedzy o chorobach rzadkich. Plan bę-
dzie realizowany przez okres trzech lat, 
przy czy powołanie specjalistycznych 
ośrodków eksperckich przewidziane 

jest na połowę 2022 roku – napisał wi-
ceminister Miłkowski.

TM

Poseł ziemi płocko-ciechanowskiej Arka-
diusz Iwaniak (LEWICA) zaprosił dzieci z 
gminy Regimin do Płocka.

Grupa 44 dzieci oraz 12 opie-
kunów (członkinie Kół Gospodyń 
Wiejskich z terenu gminy Regimin) 

zwiedziła płockie ZOO oraz ORLEN 
ARENĘ. Spotkała się też z Arkadiu-
szem Iwaniakiem w jego Biurze Po-
selskim. – Takie spotkania są chyba 
dla każdego parlamentarzysty naj-
przyjemniejsze. Cieszę się, że mogłem 

gościć dzieci z Regimina w moim ro-
dzinnym mieście. A że mamy wakacje 
to i formuła wizyty miała charakter 
wycieczki. Każdy z jego uczestników 
otrzymał w prezencie oprawione pa-
miątkowe zdjęcie, które wykonaliśmy 
w ZOO – powiedział nam poseł Iwa-
niak.

Organizatorami wyjazdu byli Seba-
stian Andrzejczak – asystent społeczny 
posła Iwaniaka oraz regimiński radny 
gminny Paweł Betliński, we współpra-
cy z OSP Klice.

- Wsparli nas też przedsiębiorcy 
– P.P.A. Nałęcz, Andrzej Smoleński i 
Paweł Dębiec. W imieniu dzieciaków 
bardzo im dziękuję. To pierwsza część 
wakacyjnych przygód dla dzieci z gmi-
ny Regimin. Planujemy jeszcze zorga-
nizować wycieczkę do Warszawy. W 
ten sposób chcemy wywołać uśmiech 
na twarzach dzieci, w tym kolejnym 
trudnym pandemicznym roku – mówi 
Sebastian Andrzejczak.

TM

Z pracy parlamentarzystów

Senator o leczeniu dzieci z artrogrypozą

Z pracy parlamentarzystów

Poseł Iwaniak zaprosił dzieci do Płocka

Senator ziemi ciechanowskiej dr Jan Maria 
Jackowski przekazał na licytację dla Filip-
ka pięknie wydany album pt. „Senat Rze-
czypospolitej Polskiej. Tradycja i współcze-
sność”.
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Pamiątkowe zdjęcie uczestników i organizatorów wycieczki w płockim ZOO.
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Poseł ziemi płocko-ciechanowskiej, 
a zarazem Wiceminister Spraw We-
wnętrznych i Administracji, Maciej 
Wąsik (PiS) spotka się z mieszkańcami 
regionu by omówić założenia progra-
mu „Polski Ład” oraz Krajowego Planu 
Odbudowy.

Spotkanie odbędzie się 10 
sierpnia o godz. 16:00 (sala konfe-
rencyjna Mazowieckiego Ośrodka 
Doradztwa Rolniczego – Oddział 
Poświętne w Płońsku – ul. Sienkie-
wicza 18).

TM

Z pracy parlamentarzystów

Minister Wąsik  
o Polskim Ładzie
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W trakcie Kongresu Prawa i Sprawiedliwości pod-
jęto bardzo ważną uchwałę, która ma wykluczyć 
przypadki nepotyzmu wśród członków tej partii. 
Na naszym terenie miała ona zastosowanie w 
przypadku syna poseł Anny Cicholskiej, który 
jeszcze do niedawna zasiadał w radzie nadzorczej 
ENEA CENTRUM Sp. z o.o., będącej w 100 proc. 
własnością ENEA S.A., w której to Skarb Państwa 
posiada większościowy pakiet akcji.

Warto podkreślić, że kongresowe 
wystąpienie prezesa  Jarosława Kaczyń-
skiego zostało przez obserwatorów sceny 
politycznej bardzo dobrze przyjęte. Ostro 
skrytykował on przypadki nepotyzmu 
mające miejsce wśród parlamentarzystów 
i działaczy partii. 

W podobnym duchu brzmi swoista 
preambuła do uchwały przyjętej przez Kon-
gres: „Przypadki nepotyzmu w naszych sze-
regach rzucają cień na całą naszą formację. 
Podważają jej wiarygodność. Kwestionują 
fundamentalną dla Prawa i Sprawiedliwości 
zasadę, że uprawianie polityki rozumiemy 
jako służbę w interesie dobra wspólnego, 
jako pracę na rzecz pomyślności Rzeczpo-
spolitej i jej obywateli, a nie jako sposób na 
osiągnięcie własnych korzyści”.

W cytowanej uchwale zapisano, że 
„współmałżonkowie, dzieci, rodzeństwo 
oraz rodzice posłów i senatorów Prawa i 
Sprawiedliwości nie mogą zasiadać w radach 
nadzorczych spółek Skarbu Państwa”.

Na nasze pytanie o funkcję pełnioną 
przez syna Anna Cicholska odpowiedziała, 
że już złożył rezygnację. Unikała odpowie-
dzi na pytanie kiedy to zrobił. Tymczasem 
zarówno my, jak i FAKTY TVN, chcieliśmy 
sprawdzić czy zrobił to przed, czy po ostrym 
wystąpieniu Jarosława Kaczyńskiego na 
Kongresie PiS.

„Gdzieś nasze dzieci muszą pracować” 
- powiedziała poseł Anna Cicholska w mate-
riale FAKTÓW TVN. Na koniec rozmowy 
z dziennikarką tej stacji posłanka wypaliła: 
„Może wskażecie nam, gdzie nasze dzieci 
mogą pracować?”. Końcowy komentarz 
FAKTÓW raczej się jej nie spodobał: „Poza 
spółkami skarbu państwa jest cały wielki 
świat biznesu. Tyle, że ten weryfikuje wie-
dzę i umiejętności” – powiedział red. Paweł 
Płuska na zakończenie materiału.

- Ta wypowiedz Pani Poseł Cicholskiej 
nie jest niefortunna. Ta wypowiedź jak w so-
czewce pokazuje jak PiS i jego posłowie trak-
tują państwo polskie. „Wygraliśmy wybory, 
bierzemy łupy w postaci spółek, rad nad-
zorczych. Kto jak nie my ma się uwłaszczyć 
na majątku państwa”. I to nie jest pytanie a 
oczywiste stwierdzenie.  Kiedyś mówiło się 
o tym TKM – powiedział poproszony przez 
nas o komentarz poseł ziemi płocko-ciecha-
nowskiej Arkadiusz Iwaniak (LEWICA).

Jak się później okazało ostra reprymen-
da prezesa Kaczyńskiego i zapisy uchwały 
„sanacyjnej” przyjętej w dn. 6 lipca skłoniły 
poseł Annę Cicholską i jej syna do zaprzesta-
nia stosowanych praktyk. Jak nas poinfor-
mował Mateusz Pilarczyk z Departamentu 
Public Relations i Komunikacji ENEA S.A., 
syn posłanki złożył rezygnację z zasiadania w 
radzie nadzorczej ENEA CENTRUM Sp. 
z o.o. w dn. 14 lipca, a więc 8 dni po Kon-
gresie PiS…

***

Zaistniała sytuacja wywołała dużo ko-
mentarzy w środowisku ciechanowskich 
działaczy PiS. Większość z naszych rozmów-
ców z szeregów tej partii nie wiedziała wcze-
śniej o zasiadaniu syna posłanki w radzie 
nadzorczej ENEA CENTRUM Sp. z o.o. 
– Nam często najzwyklejszej pracy nie jest 
w stanie pomóc znaleźć, a synowi to radę 
nadzorczą aż w Poznaniu potrafiła załatwić 
– powiedział nam rozżalony działacz PiS z 
jednej z gmin powiatu ciechanowskiego.

Polityków szczebla okręgowego zde-
nerwował popis posłanki w FAKTACH 
TVN. – Przez nią zawsze jest jakieś zamie-
szanie w ogólnopolskich mediach. Jak nie 
pretensje o teksty satyryczne, to chęć de-
cydowania kto może w kościele rozdawać 
Komunię Świętą, a teraz ten wyskok… 
Mam nadzieję, że władze klubu parlamen-
tarnego zakażą posłance występowania w 
mediach. W czasie gdy pozostali posłowie 
i senator z naszego okręgu wyborczego 
ciężko pracują, to pani poseł przez takie 
wyskoki uprawia szkodnictwo partyjne – 
powiedział nam jeden z nich.

TM

Polityka

Prezes Kaczyński 
ukrócił nepotyzm

Poseł Anna Cicholska i prezes Jarosław Kaczyński.
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ySiedziba DOMU UBEZPIECZENIOWEGO
SPECTRUM Oddziału w Ciechanowie

ubezpieczenia

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

Trwają żniwa! Dlaczego warto mieć ubezpieczenie maszyn rolniczych?

Czym jest ubezpieczenie Agrcasco?

Towarzystwa ubezpieczeniowe stworzyły ofertę dedyko-

waną dla rolników. Produkt pod nazwą Agrocasco nawiązuje 

do ubezpieczenia autocasco, gdyż pełni dokładnie takie same 

funkcje, tylko że względem maszyn rolniczych. Agrocasco 

jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów, maszyn i 

sprzętów rolniczych. Polisę można wykupić zarówno dla 

pojazdów poruszających się po drogach, jak i maszyn, które 

nie wymagają rejestracji.

Agrocasco chroni maszyny rolnicze w wielu różnych sytua-

cjach. Zabezpiecza sprzęt nie tylko w momencie jego 

przechowywania, ale także podczas wykonywanej pracy. 

Polisa ubezpieczeniowa chroni sprzęt od szkód spowodo-

wanych m.in. przez: pożar, grad, deszcz nawalny, huragan, 

uderzenie pioruna oraz upadek statku powietrznego. 

Dodatkowo jest możliwość rozszerzenia ochrony ubezpie-

czeniowej o kradzież i rabunek.

Kombajny, traktory i inne specjalistyczne maszyny rolnicze to 

nowoczesne i kosztowne sprzęty, których użytkowanie 

wiąże się z odpowiedzialnością za ewentualne szkody. 

Podczas prac w gospodarstwie czy na polu powstaje duże 

ryzyko uszkodzenia na skutek różnych nieprzewidzianych 

zdarzeń losowych. Zbliża się sezon natężonych prac po-

lowych, dlatego warto już teraz pomyśleć o odpowiednim 

ubezpieczeniu.

Ubezpieczenie maszyn rolniczych Agrocasco jest dobro-

wolne i nie należy do grupy ubezpieczeń obowiązkowych. 

Jednak posiadając taką polisę, uzyskasz pomoc ubezpie-

czyciela w przypadku awarii, czy innego zdarzenia losowego. 

Jeśli przytrafi Ci się kradzież ciągnika lub innego sprzętu 

rolniczego objętego ubezpieczeniem, otrzymasz odszko-

dowanie, dzięki któremu będziesz mógł zakupić nową 

maszynę. Dodatkowo polisa może zapewnić pojazd lub 

sprzęt zastępczy, dzięki czemu szkoda nie spowoduje 

dalszych problemów w pracy na polu. 

Jakie maszyny rolnicze mogą być objęte ubezpieczeniem 

Agrocasco?

Zabezpieczenie sprzętu rolniczego przed kradzieżą

Dlaczego warto mieć Agrocasco?

Po więcej szczegółów zapraszamy do DOMU UBEZPIECZE-

NIOWEGO SPECTRUM przy ulicy Dolnej 9 w Ciechanowie.

Ubezpieczenie Agrocasco można wykupić między innymi na 

takie maszyny jak: kombajny, ciągniki, glebogryzarki, siew-

niki, agregaty, kosiarki, środki transportu bez własnego 

napędu, np. przyczepy.

Ubezpieczenie maszyn rolniczych Agrocasco – co obejmuje?

W przypadku posiadania ubezpieczenia od kradzieży trzeba 

pamiętać o odpowiednich zabezpieczeniach. Aby spełnić ten 

warunek, należy np. trzymać sprzęt rolniczy w budynku, w 

którym zamykane drzwi stanowią zabezpieczenie przed 

wejściem do środka nieproszonych osób. Niekiedy maszyny 

rolne objęte ubezpieczeniem są składowane poza budyn-

kiem (np. na placu, podwórzu). Taki obszar powinien być 

przynajmniej częściowo ogrodzony.

Po więcej szczegółów 
zapraszamy do naszego
oddziału w Ciechanowie

przy ul. Dolnej 9. 

Judyta Osiecka
Kierownik Oddziału 

Regionalny Kierownik Sprzedaży

Zapraszamy serdecznie do udziału w grach 
i konkursach, które organizowane są w ra-
mach obchodów 30-lecia Mazowieckiej Izby 
Gospodarczej. Na zwycięzców i uczestników 
czekają atrakcyjne nagrody.

Gra miejska

Jeśli masz wolną sobotę, 21 
sierpnia 2021 roku w godzinach 
9.30-14.00, skompletuj druży-
nę, która będzie się składać od 2 
do 5 osób wspólnie zamieszkują-

cych lub też z osób powiązanych 
ze sobą towarzysko albo służbowo 
i weź udział w Grze Miejskiej na 
terenie Ciechanowa pod hasłem 
„PRZEDSIĘBIORCZY Ciecha-
nów MIGiem” pod patronatem 
Krzysztofa Kosińskiego - Prezy-
denta Miasta Ciechanów. Gra 
będzie polegać na odnalezieniu 
ok. piętnastu firm członkowskich 
Mazowieckiej Izby Gospodarczej 
i wykonaniu na terenie każdej z 
nich jednego zadania stacjonarne-

go celem zebrania jak największej 
liczby punktów.

Formularz zgłoszeniowy znaj-
duje się na stronie internetowej: 
migciechanow.pl, do pobrania lub 
zgłoszenia automatycznego. Po-
brane formularze należy przesłać 
na adres mazowieckaizbagospo-
darcza@gmail.com lub dostarczyć 
do siedziby biura Mazowieckiej 
Izby Gospodarczej, ul. 17 Stycznia 
7 (pokój 404), 06- 400 Ciecha-
nów (budynek Starostwa Powia-
towego).

Konkurs fotograficzny

Jeśli masz ukończone 18 lat i lubisz 
fotografować, weź udział w konkursie 
„Wakacje minęły MIGiem”. Wystar-
czy, że na adres: Mazowiecka Izba 
Gospodarcza, ul. 17 Stycznia 7 (pokój 
404), 06-400 Ciechanów, prześlesz 
maksymalnie trzy wybrane zdjęcia z 
wakacji (w formacie A4) na odwrocie 
opatrzone własnym logo lub hasłem, 
załącz kopertę z tym samym logo czy 
hasłem i w środku koperty umieść 
dane autora zdjęć. Dołącz również te 
same zdjęcia w formie elektronicznej. 

Przyjmowanie prac fotograficz-
nych do konkursu od 1 do 15 wrze-
śnia 2021 r.

MIG

Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie

Gra miejska i konkurs fotograficzny

reklama
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ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek
Tel./Fax 23 671 60 20, 23 671 60 93

e-mail: ug@golymin-osrodek.pl
www.golymin-osrodek.pl

Urząd Gminy Gołymin - Ośrodek

ADMINISTRACJA

Urząd Gminy Ojrzeń

www.ojrzen.pl

Urząd Gminy Ojrzeń
ul. Ciechanowska 27, 06-456 Ojrzeń
Tel. 23 671 83 20, Fax 23 671 83 10
e-mail: ojrzen@ciechanow.pl,  www.ojrzen.pl

Urząd Miasta Ciechanów
06-400 Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6
Tel. (centrala) 23 674 92 00
e-mail: boi@umciechanow.pl
www.umciechanow.pl    www.facebook.com/umciechanow

ul. Zygmunta Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna
Tel. 23 671 70 85, 671 70 60, Tel./Fax 23 673 61 10

e-mail: ugopinogora@bip.org.pl    https://opinogoragorna.pl/

Urząd Gminy 
w Opinogórze Górnej

06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7

Tel. 23 672 34 85, Fax 23 672 29 45  www.ciechanow.powiat.pl

 www.stciechanow.bip.org.plStrona Biuletynu Informacji Publicznej:

Starostwo Powiatowe 
w Ciechanowie

BIURA PARLAMENTARZYSTÓW

Urząd Gminy Ciechanów
06-400 Ciechanów, ul. Fabryczna 8
Tel./Fax 23 672 26 46
e-mail: urzad@gminaciechanow.pl
www.gminaciechanow.pl

Glinojeck, ul. Płocka 12
Tel. 23 674 00 17, Fax 23 674 28 18
e-mail: sekretariat@e-glinojeck.pl   www.glinojeck.net

Urząd Miasta i Gminy
Glinojeck

06-400 Ciechanów, ul. Mazowiecka 7
Tel./Fax 23 672 54 14, Tel. 23 672 47 47, 23 673 78 15
e-mail: pzd@pzdciechanow.pl   www.pzdciechanow.pl

Biuro Senatorskie Senatora RP
Jana Marii Jackowskiego
Biuro Senatorskie Senatora RP
Jana Marii Jackowskiego

Czynne: pn.-pt. 12:00 - 17:00    Tel. 23 672 22 50
06-400 Ciechanów, ul. Mickiewicza 3

e-mail: biurojmj@gmail.com    www.jmjackowski.pl

Czynne: pn.-pt. 12:00 - 17:00    Tel. 23 672 22 50
06-400 Ciechanów, ul. Mickiewicza 3

e-mail: biurojmj@gmail.com    www.jmjackowski.pl

Urząd Gminy Grudusk
ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk

tel/fax: 23 671 50 12

e-mail: gmina@grudusk.com
www.ug.grudusk.com

06-430 Sońsk, ul. Ciechanowska 20
Tel. 23 671 30 85, Fax 23 671 38 22

e-mail: sekretariat@sonsk.pl    www.sonsk.pl

Urząd Gminy w Sońsku

Ciechanów,	ul.	Warszawska	47	
Tel.	881		521		870,	e-mail:	wasikbiuro@wp.pl

Biuro	czynne:	wtorek	(godz.	9	-	12),	
czwartek	(godz.	10	-	13),	piątek	(godz.	10	-	13)

Biuro	Poselskie
Posła	na	Sejm	RP	

Macieja	Wąsika

Ciechanów, ul. Orylska 3A, 
tel. 608 326 407, e-mail: biuroposelskie.aiwaniak@gmail.com

Czynne w poniedziałki w godz. 16-18.

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP

Arkadiusza Iwaniaka

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE - poniedziałki w godz. 16:30 - 18:00

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

daj się poznać w tych stronach... 

Ciechanowa.plwww.

Urząd Gminy w Regiminie
ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin

tel./fax 23 681 17 56   
e-mail: ug@regimin.pl   

www.regimin.pl

tel. (23) 673 63 32

tel./fax: (23) 672 35 40

rd.ciechanow@mzdw.pl

tel. (23) 673 63 32

tel./fax: (23) 672 35 40

rd.ciechanow@mzdw.pl

wwwwww..mmzzddww..ppll

ul. Leśna 30
06-400 Ciechanów

ul. Leśna 30
06-400 Ciechanów

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

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

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

OCHRONA

BARTON AGENCJA OCHRONYBARTON AGENCJA OCHRONY

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

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

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

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

PUK Sp. z o.o. oferuje usługi:

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

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

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

PRZEDSZKOLA

www.akademiakrasnoludkow.pl

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

698 679 312698 679 312
ZAPISY:ZAPISY:

USŁUGI KOMUNALNE

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

Bezpłatn
e	

zajęcia	

wczesnego
	

wspomagania

rozwoju	

dziecka

Bezpłatn
e	

zajęcia	

wczesnego
	

wspomagania

rozwoju	

dziecka

tel. 696 467 329tel. 696 467 329

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

CCiieecchhaannóóww,,  uull..  33  MMaajjaa  33AA

 • Liceum	Ogólnokształcące
• Szkoła	Policealna																
• Kwalifikacyjne	Kursy	Zawodowe

B	E	Z	P	Ł	A	T	N	E		

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

oraz	Kurs	pedagogiczny	dla	instruktorów	praktycznej	nauki	zawodu

SZKOŁY	DLA	DOROSŁYCH

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Spis telefonów: (+48 23)

www.tbsciechanow.pl

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

BEZPIECZEŃSTWO

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszego salonu :

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

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

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

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

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

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

Rektorat: 
06-400 Ciechanów

ul. Narutowicza 9

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

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA 
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

BEZPŁATNIE
BLISKO

SOLIDNIE

EDUKACJA

www.wsmciechanow.edu.pl

z siedzibą w Ciechanowie
ul. Żórawskiego 5

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

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

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

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

ZAPRASZA NA:

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

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

www.wordciechanow.pl

ODDZIAŁ REGIONALNY TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W CIECHANOWIE

P
R

O
W

A
D

Z
I:

 

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

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

*
*
*

*

PROFESJONALNE BADANIE KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ

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

 

Niska temperatura
w Twoim mieszkaniu?

Wysokie rachunki 
za ogrzewanie?

SPRAWDŹ TO!www.pecciechanow.pl

Filia Wyższej Szkoły Menedżerskiej 
w Warszawie

Filia Wyższej Szkoły Menedżerskiej 
w Warszawie
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GASTRONOMIA

HOTELE – RESTAURACJE

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

Kompleks hotelowo-gastronomiczny "OLIMPIJSKI"

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

Restauracja organizuje:    imprezy okolicznościowe  
       usługi cateringowe obiady abonamentowe i inne

ZDROWIE

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

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

PROMOCJA!

UBEZPIECZENIA

ubezpieczenia

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

KLUCZE - PIECZĄTKI

ZAMKI * KLUCZE * KODOWANIE * PIECZĄTKI * GRAWEROWANIE

kom. 508 270 950

Ciechanów, 
ul. Śląska 2
(wejście od 

Pl. Jana Pawła II 14)

tel. 23 673 54 02

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

AGENT UBEZPIECZENIOWY JANUSZ KOWALSKI
W ofercie polisy 20 wiodących towarzystw ubezpieczeniowych

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

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

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

PIELĘGNACJA CIAŁA 

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

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

Poradnia dla Dzieci
tel. 23  673 22 34

PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH

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

POMOC SPOŁECZNA 

 tel. 23 672 55 01
23 673 24 72

fax 23 673 24 84  
e-mail: 

mosir@mosirciech.pl

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

www. mosirciech.pl

SPORT I REKREACJA

BANK

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

centrumpieknegocialafigura

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!

SIERPNIOWA PROMOCJA NA KARNETY

ZDROWA ŻYWNOŚĆ 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA 

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

06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 53

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

06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 53

KREDYTY 
HIPOTECZNE

FINANSE

MAGNEFFIO
MAGNEFFIO

30.000 

IMPULSÓW
30.000 

IMPULSÓW

10 WEJŚĆ + 2 GRATIS
12 WEJŚĆ + 4 GRATIS
10 WEJŚĆ + 2 GRATIS
12 WEJŚĆ + 4 GRATIS
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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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edukacja

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

Okres pandemii dla wszystkich był i jest wy-
jątkowo trudny. Jak poradził sobie Wydział 
Inżynierii i Ekonomii w tak trudnym czasie i 
z jakimi wyzwaniami przyszło się zmierzyć?

Kolejna fala nie była dla nas już za-
skoczeniem, ponieważ wiedzieliśmy o 
niej wcześniej, dzięki czemu mogliśmy 
udoskonalić wypracowane w poprzed-
nim semestrze pewne metody, które 
zapewniły nam prawidłowy przebieg 
procesu dydaktycznego. Na Wydziale 
funkcjonuje 6 kierunków: 1 magister-
ski (Zarządzanie), 1 licencjacki (Eko-
nomia ) i 4 inżynierskie (Informatyka, 
Inżynieria środowiska, Mechanika i bu-
dowa maszyn, Rolnictwo). Ze względu 
na praktyczny profil kształcenia i różną 
specyfikę kierunków metody nauczania 
musieliśmy modyfikować w zależności 
od potrzeb. 

A w jaki sposób wyglądało w tym okresie 
nauczanie?

Na Wydziale wprowadzony został 
hybrydowy system nauczania. Wykłady 
oraz ćwiczenia audytoryjne odbywały 
się zdalnie przy użyciu komunikatora 
Meet oraz Platformy Modle, natomiast 
zajęcia praktyczne stacjonarnie na 
Uczelni w małych grupach z zachowa-
niem pełnego reżimu sanitarnego. Za-
jęcia stacjonarne dotyczyły modułów, 

w których studenci nabywali umiejęt-
ności praktyczne związane z obsługą 
maszyn i urządzeń, programów in-
formatycznych, zajęć laboratoryjnych 
z chemii i biologii, zajęć z rachunko-
wości z wykorzystaniem licencjono-
wanych programów informatycznych 
przypisanych do poszczególnych stano-
wisk komputerowych itp.

W poprzednim roku akademickim ruszyły 
na Wydziale studia magisterskie o kierunku 
Zarządzanie. Jaką popularnością cieszy się 
ten kierunek?

Uruchomienie studiów magister-
skich na Wydziale Inżynierii i Ekono-
mii ułatwiło dostępność do uzyskania 
wykształcenia magisterskiego osobom, 
które z różnych względów (np. miej-
sce zamieszkania, praca, dochody) 
nie mogłyby podjąć nauki w dużych 
ośrodkach akademickich. Kierunek 
Zarządzanie cieszy się dużą popularno-
ścią wśród absolwentów studiów pierw-
szego stopnia, o czym świadczy fakt, że 
prowadzimy studia w systemie stacjo-
narnym (dziennym) i niestacjonarnym 
(zaocznym). W większości są to absol-
wenci naszej Uczelni - szczególnie Eko-
nomi, jak również innych kierunków 
inżynierskich i licencjackich. Ponadto 
znaczną grupę stanowią również ab-

solwenci innych uczelni. W tym roku 
studia magisterskie na kierunku Zarzą-
dzanie ukończyli pierwsi absolwenci.

Poziom kształcenia uczelni wyższych ocenia 
Polska Komisja Akredytacyjna. Czy na Wy-
dziale Inżynierii i Ekonomii któryś z kierun-
ków był w mijającym roku oceniany?

W tym roku akademickim Polska 
Komisja Akredytacyjna oceniała kieru-
nek Mechanika i budowa maszyn. Było 
to dla nas w pewnym sensie nowością, 
ponieważ wizytacja odbywała się zdal-
nie. Podobnie jak przy stacjonarnych 
wizytacjach musieliśmy przygotować 
Raport samooceny wizytowanego kie-
runku, natomiast spotkanie z Zespo-
łem oceniającym odbywało się zdalnie 
przy użyciu komunikatora z udziałem 
kamer (spotkanie z władzami Uczelni, 
nauczycielami, studentami, pracodaw-
cami, hospitacje zajęć dydaktycznych 
itp.). Dodatkowe dokumenty na proś-
bę Zespołu oceniającego były przesy-
łane specjalnie uruchomionymi przez 
PKA kanałami informatycznymi. Pre-
zentacja Uczelni, Wydziału, Biblioteki i 
bazy dydaktycznej ocenianego kierun-
ku odbyła się w formie wirtualnej wy-
cieczki w czasie rzeczywistym zgodnie 
harmonogramem wizytacji. Wizytacja 
kierunku wypadła świetnie, a Mecha-

nika i budowa maszyn otrzymała akre-
dytację na 6 lat.

Rozpoczęła się już rekrutacja na rok akade-
micki 2021/2022. Proszę w kilku zdaniach 
przedstawić ofertę studiów na Wydziale 
Inżynierii i Ekonomii.

Wydział oferuje studia stacjonarne 
(dzienne) i niestacjonarne (zaoczne), 
na kierunkach: Zarządzanie (studia ma-
gisterskie – zakres: zarządzanie przed-
siębiorstwem, zarządzanie finansami), 
Ekonomia (studia licencjackie – zakres: 
zarządzanie i finanse w przedsiębior-
stwie, administracja i finanse sektora 
publicznego, finanse i rachunkowość 
przedsiębiorstw), oraz studia inży-
nierskie na kierunkach: Informatyka 
(zakres: inżynieria systemów oprogra-
mowania, informatyka w procesach 
biznesowych), Inżynieria Środowiska 

(zakres: inżynieria komunalna, sieci i 
instalacje płynowe, technologie energe-
tyczne), Mechanika i budowa maszyn 
(zakres: inżynieria produkcji, mechatro-
nika) oraz Rolnictwo (zakres: agrobiz-
nes, ochrona środowiska rolniczego). 
Szczegółowe informacje na temat re-
krutacji można uzyskać na stronie www.
puzim.edu.pl, lub siedzibie Państwowej 
Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mo-
ścickiego w Ciechanowie, przy ulicy 
Gabriela Narutowicza 9, pok. 18.

Wykładowcami na kierunkach 
studiów są wybitni specjaliści z tytu-
łem profesora, stopniem naukowym 
doktora habilitowanego lub doktora z 
zakresu nauk technicznych, rolniczych, 
ekonomicznych, posiadający imponu-
jący dorobek naukowy, dydaktyczny 
i praktyczny oraz długoletni stażem 
pracy naukowo - dydaktycznej w reno-
mowanych uczelniach akademickich. 
Ponadto wykładowcami są praktycy – 
wysokiej klasy specjaliści posiadający 
wieloletnie doświadczenie, pracujący 
w przemyśle, rolnictwie, administracji, 
bankowości itp.

Czego zatem można życzyć Wydziałowi In-
żynierii i Ekonomii w nadchodzącym roku 
akademickim?

Kandydatów na oferowane przez 
nasz Wydział kierunki, dalszej dobrej 
współpracy środowiska studenckiego z 
lokalną przedsiębiorczością, realizacji 
planów rozwojowych, naukowych, ba-
dawczych i inwestycyjnych. 

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z doc. dr. inż. Robertem Rudzińskim - Dziekanem Wydziału Inżynierii i 
Ekonomii Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Wykładowcami są praktycy
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reklama

Powiatowa Biblioteka Publiczna oraz 
Ciechanowskie Towarzystwo Nauko-
we zapraszają na promocję książki 
Barbary Bielastej pt. „Dembowscy na 
Mazowszu”.

Spotkanie odbędzie się 11 
sierpnia o godz. 17:00 w siedzibie 
Biblioteki przy ul. Warszawskiej 34.

Autorka promowanej książki to 
emerytowana bibliotekarka, regio-
nalistka i publicystka. Absolwent-
ka Instytutu Bibliotekoznawstwa i 

Informacji Naukowej Uniwersytetu 
Warszawskiego. Od 1979 do 2018 
roku pracownik Wojewódzkiej, a 
następnie Powiatowej Biblioteki 
Publicznej w Ciechanowie. Jest 
autorką wielu książek o tematyce 
historycznej i regionalistycznej, 
sześciu tomów  „Bibliografii woje-
wództwa ciechanowskiego za lata 
1975-1998” oraz licznych artyku-
łów w prasie lokalnej i regionalnej.

AI

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie

Promocja książki Barbary Bielastej

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, jest 
nam niezmierni miło poinformować, że 
Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechano-
wie otrzymała dotację ze środków Fundacji 
PZU, którą przeznaczymy na realizację pro-
jektu „Czytanie bez barier – książki z Wielki-
mi Literami i Audiobooki w bibliotece”. 

W ramach projektu nasze zbiory 
wzbogaciły się o specjalne wydania 
książek z powiększoną czcionką, które 
ułatwią czytanie seniorom oraz oso-
bom z dysfunkcjami wzroku. Zakupi-
liśmy również do wszystkich naszych 
placówek bibliotecznych publikacje w 
formie audiobooków. W każdej z nich 
znalazł się odpowiednio oznaczony 
regał z książkami i audiobookami. 
Zapraszamy do wizyt w Bibliotece i 
wypożyczania książek oraz audiobo-
oków. 

Spotkania autorskie w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Ciechanowie 
w sierpniu:

W środę, 11 sierpnia 2021 r.  
o godz. 17.00 

- spotkamy się z krakowską pisarką 
Izabellą Frączyk. Spotkanie odbędzie 
się w przestrzeni przed Krzywą Halą 
(Plac Piłsudskiego 1), a w razie nie-
sprzyjającej pogody w czytelni.

Izabella Frączyk jest pisarką i sce-
narzystką, z wykształcenia ekonomist-
ką. Jest absolwentką Akademii Eko-
nomicznej w Krakowie oraz Wyższej 
Szkoły Handlu i Finansów Międzyna-
rodowych w Warszawie. Przez lata po-
święcone pracy zawodowej zajmowała 
się zarządzaniem i organizacją działów 
sprzedaży w krajowych i międzynaro-
dowych korporacjach, by finalnie zo-
stać samodzielnym doradcą w zakresie 
tworzenia i wdrażania systemów na-
prawczych dla małych i średnich firm. 
Pisarstwem zajmuje się od 2009 roku. 
Po ciepłym przyjęciu pierwszej powieści 
„Pokręcone losy Klary” prawie natych-
miast powstały „Kobiety z odzysku”, 
które już w pierwszych dniach sprzedaży 
trafiły na listę bestsellerów w Empiku. 
Autorka swoje powieści dedykuje nie 
tylko kobietom. Przygody bohaterów 
osadzone w obecnej polskiej rzeczywi-
stości sprawią, że często w czasie lektu-
ry czytelnicy odnajdują samych siebie. 
Twórczość Izabelli Frączyk to głównie 
opowieści o ludzkich relacjach i o ży-
ciu, które w każdej minucie potrafi być 
barwne i zabawne.

***
W czwartek, 19 sierpnia 2021 r.  
o godz. 17.00

- spotkamy się z Katarzyną Zy-
skowską. Spotkanie odbędzie się w 
przestrzeni przed Krzywą Halą (Plac 
Piłsudskiego 1), a w razie niesprzyjają-
cej pogody w czytelni.

Katarzyna Zyskowska (ur. 1979), 
pisarka, absolwentka Wydziału 
Dziennikarstwa i Nauk Politycznych 
Uniwersytetu Warszawskiego. W jej 

dorobku znajdują się doskonale ode-
brane przez czytelników powieści 
międzygatunkowe: „Historia złych 
uczynków” i „Sprawa Hoffmanowej”, 
za którą w 2020 roku otrzymała no-
minację do nagrody literackiej „Złoty 
pocisk”, jak również obyczajowe: „Nie 
lubię kotów” czy „Wieczna wiosna”. 
Jest także autorką zbeletryzowanych 
biografii: Marii Skłodowskiej-Curie 
pt. „Zanim” oraz K.K. Baczyńskiego 
„Ty jesteś moje imię”, nagrodzoną w 
2015 na Festiwalu Literatury Kobiet 
„Pióro i Pazur” tytułem „Książki bez 
granic”.

***
W środę, 25 sierpnia 2021 r.,  
o godz. 17.00

- spotkamy się z Agnieszką Jeż. 
Spotkanie odbędzie się w przestrzeni 
przed Krzywą Halą (Plac Piłsudskiego 
1), a w razie niesprzyjającej pogody w 
czytelni.

Agnieszka Jeż to polska pisarka, 
specjalizująca się w literaturze obycza-
jowej i romansach. Jej książki zyska-
ły szerokie grono odbiorców, dzięki 
uczuciom i emocjom ukazanym z 
dużą wrażliwością oraz wnikliwością, 
a także interesująco poprowadzonej 
fabule i poszczególnym wątkom. Au-
torka ukończyła filologię polską i bał-
tycką na Uniwersytecie Warszawskim. 
Od początku była blisko związana z 
branżą wydawniczą - redagowała 
książki, w międzyczasie publikując 
swoje tytuły. Jej pierwszą wydaną 
pracą była eseistyczna publikacja 
dotycząca międzywojnia, zatytuło-
wana „Kuchnia dwudziestolecia. Co 
i jak jadano”. Za debiut powieścio-
wy uważa się natomiast książkę „Nie 
oddam szczęścia walkowerem”, którą 
Jeż napisała wraz z Pauliną Płatkow-
ską. Dużym zainteresowaniem wśród 
czytelniczek Agnieszki Jeż cieszy się 
szczególnie seria powieściowa „Dom 
pod trzema lipami”. Jest także autor-
ką takich powieści, jak: „Spotkajmy 
się po wojnie”, czy „Zwyczajne cuda”. 
Pisarka ma w swoim dorobku także 
thriller „Szaniec”.

ALICJA WODZYŃSKA 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie 

Co słychać w 
miejskiej bibliotece...
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PULS nastolatków

Gorsze dni to normalna sprawa. Chy-
ba że złe myśli przytłaczają nas tak, iż nie 
potrafimy myśleć o niczym innym. Wtedy 
trafiamy do „dołu emocjonalnego”, a chyba 
każdy z nas przez taki kiedyś przeszedł…

Ma się wtedy wrażenie, że jedyne 
uczucie które nam towarzyszy to pustka 
i naprawdę nie ma się siły na najprost-
sze czynności. To nie tak, że nam się nie 
chce. Po prostu nie potrafimy ich wyko-
nać. Najważniejsze jest żeby kiedyś z tego 
doła wyjść. Wiem, łatwo się to mówi, a 
trudniej to zrobić, ale mam radę która 
może pomóc: „Rozejrzyjcie się”. 

Brzmi banalnie prosto, ale takie 
nie jest. Rozejrzyjcie się i zacznijcie 

widzieć. W złych momentach naszego 
życia mamy wrażenie, że nikogo przy 
nas nie ma, że nikt nam nie pomoże 
- przyjaciel, członek rodziny, czy zna-
jomy. Czujemy jakby nikogo nie ob-
chodziło to jak się czujemy, a uwierzcie 
mi że obchodzi.

Tylko musimy te osoby dostrzegać. 
To nie musi być ta sama osoba, z któ-
rą zawsze rozmawiasz o problemach. 
To może być mama, tata, brat, siostra, 
przyjaciółka albo przechodzień spotka-
ny na przystanku autobusowym. Cho-
dzi o to, że musicie się rozejrzeć żeby 
dostrzec pomoc. Ludzie pomagają lu-
dziom. Nawet obcy.

A jeśli wy czujecie się dobrze to i tak 
patrzcie. Może zobaczycie, że ktoś tej 
pomocy potrzebuje? Patrzcie uważnie, 
to może być każdy. Rozmawiajcie z oso-
bami, które nie mają z kim rozmawiać. 
Bądźcie dla nich wspaniali, a oni się od-
wdzięczą.

Zawsze czegoś Wam życzę, więc tym 
razem nie może być inaczej. Życzę wam 
dostrzegania ludzi i pomagania ludziom. 
A jeśli obecnie tkwicie w dole emocjo-
nalnym, to życzę Wam aby ktoś to do-
strzegł i w odpowiedni sposób pomógł. 
Albo żebyście wy mieli na tyle siły, aby o 
tę pomoc poprosić.

Sposób na emocjonalnego doła

ALICJA NOWAKOWSKA

Pani Dyrektor, proszę dokończyć zdanie: Medycz-
na Szkoła Policealna w Ciechanowie to …?

…najlepsza szkoła w regionie! A tak 
na poważnie: doskonała droga do dobrego 
życia zawodowego. Mury szkoły opuszcza-
ją profesjonaliści gotowi do natychmiasto-
wego podjęcia pracy zarobkowej. Szkoła z 
praktycznym podejściem w kształceniu. 
U nas uczą praktycy, z doświadczeniem 
zawodowym, znający specyfikę zawodu. 
Jesteśmy nowoczesną szkołą Samorządu 
Województwa Mazowieckiego ceniącą ja-
kość w edukacji, profesjonalizm, tworzącą 
klimat sprzyjający uczeniu się.

 

Czym jest szkoła policealna z punktu widzenia wy-
kształcenia i umiejętności? 

Najprościej mówiąc zdobyciem zawo-
du. Stworzeniem własnego stanowiska pracy, 
rozpoczęciem pracy u pracodawcy lub moż-
liwością awansu w trakcie zatrudnienia. Na 
dzisiejszym rynku pracy liczą się umiejętno-
ści zawodowe i gotowość podjęcia pracy. Da-
jemy możliwość usamodzielnienia się. Absol-
wenci z łatwością znajdują zatrudnienie.

Jakie korzyści płyną z kształcenia w ciechanow-
skim Medyku?

Krótki czas zdobycia zawodu w rok lub 
dwa lata. Dobrze wybrany kierunek daje moż-
liwość zdobycia dobrze płatnej pracy. Nauka 
u nas daje szansę zmiany zawodu, przekwali-
fikowanie się, a co za tym idzie zdobycie lepszej 
pracy. Nasz absolwent otrzymuje europejski 
certyfikat umiejętności i nie musi ograniczać 
się do zatrudnienia w Polsce, z powodzeniem 
podejmuje pracę w Unii Europejskiej. Dbamy 
o pozytywne nastawienie, motywację do nauki, 
chęć działania. Wzmacniamy kompetencje za-
wodowe organizując certyfikowane szkolenia. 
Pośredniczymy w zatrudnianiu. Podkreślę: 
jesteśmy szkołą bezpłatną, nie wymagamy 
matury, dla słuchacza w każdym wieku. Kształ-
cimy w systemie dziennym, wieczorowym i za-
ocznym. Z łatwością można pogodzić naukę z 
pracą zawodową i życiem rodzinnym.

Jaki zawód można zdobyć w tym roku w Medyku? 
Można wybrać kierunek technik ma-

sażysta, na którym uczymy masażu czeko-

ladą, gorącymi kamieniami, leczniczego, 
kosmetycznego, sportowego, podstaw 
fizjoterapii. Masażysta znajduje zatrud-
nienie w: gabinetach fizjoterapii, masażu, 
odnowy biologicznej, klubach sporto-
wych, przychodniach rehabilitacyjnych, 
hotelowych SPA. Może prowadzić własny 
gabinet masażu.

Wybierając zawód kosmetyczki po-
zna zabiegi pielęgnacyjne twarzy, dłoni, 
stóp, depilację laserową, tajniki makijażu 
i wizażu, medycyny estetycznej, podologii. 
Kosmetyczka może pracować w salonach i 
firmach kosmetycznych, gabinetach odno-
wy biologicznej.

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

Podejmując naukę na kierunku asy-
stent osoby niepełnosprawnej nauczy na-
wiązywania i podtrzymywania kontaktu z 
podopiecznym i jego rodziną, udzielania 
pierwszej pomocy, korzystania ze sprzętu 
rehabilitacyjnego. Będzie mógł pracować 
w domach pomocy społecznej, dziennych 
domach seniora, warsztatach terapii zaję-
ciowej, prowadzić prywatną opiekę nad 
osobami starszymi. Być asystentem rodzi-
ny w projektach unijnych.

Jest trochę nowości w Medyku w tym roku szkol-
nym? 

Tak. Zaczynamy kształcić opiekuna 
medycznego z kompetencjami medycznymi. 
Opiekun będzie min.: pobierał krew żylną, 
wykonywał iniekcje domięśniowe, pielęgno-
wał wkłucie centralne i rurkę tracheotomij-
ną, karmił przez PEG. 

Jako nowość traktujemy technika ste-
rylizacji medycznej, który dba o czystość 
mikrobiologiczną. Kierunek dedykowany 
kosmetyczkom, fryzjerom, tatuatorom, hi-
gienistkom lub osobom chcącym pracować 
w sterylizatorniach.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z Izabelą Kierską - dyrektorem Medycznej Szkoły Policealnej w Ciechanowie

Mury szkoły opuszczają profesjonaliści 

Medyczna 
Szkoła 

Policealna  
w Ciechanowie

ul. Sienkiewicza 33
06-400 Ciechanów

tel. 23 672 35 81
www.medykciechanow.edu.pl
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Zespół SUCZYSTY dał na schodach Powiato-
wego Centrum Kultury i Sztuki, przed bardzo 
licznie zgromadzoną publicznością, wspania-
ły koncert melodyjnego hard-rocka. 

Zespół wystąpił w składzie: Szymon Ostro-
mecki (wokal), Michał Kamiński (gitara baso-
wa), Paweł Bartczak (gitara), Michał Jędrzejew-
ski (gitara), Marcin Grochowski (perkusja).

Wiele utworów publiczność śpie-
wała wraz z muzykami. Warto podkre-
ślić, że koncerty organizowane przed 
PCKiSz cieszą się bardzo dużą popu-
larnością. Wyraźnie ta formuła imprez 
muzycznych przypadła ciechanowia-
nom do gustu.

AI

Na tarasie Powiatowego Centrum Kultury i Sztu-
ki odbył się bardzo energetyczny event techno 
„KONTRAST”. Wystąpili: Sienn, TAKA oraz Two 
Faces.

- KONTRAST – uwydatniona różni-
ca, przeciwieństwo i nazwa naszego nowego 
eventu. Kontrast między betonem a zielenią. 
Kontrast między przeszłością a tym co pra-
gniemy w naszym mieście zmienić. Muzyka 
elektroniczna to coś więcej. To otwartość i 

tolerancja. Muzyka ta łączy ludzi – napisali 
organizatorzy w zaproszeniu na event.

I tak właśnie było. Muzyka połączyła 
ludzi, którzy wzięli w nim udział. Nieza-
leżnie od wieku, płci czy poglądów. To był 
fajny czas, w trakcie którego można było 
się zresetować i dać ponieść elektronicznym 
rytmom. Świetny event. Miejmy nadzieję, 
że nie ostatni.

AI

W wieku 57 lat zmarł Marek Falkiewicz – le-
genda ciechanowskiego bluesa.

Grał na gitarze rytmicznej. Był 
współzałożycielem zespołu Demobil 
Blues Gang, który później przekształcił 
się w Demobil Blues.

Rodzinie i Bliskim składamy wyra-
zy współczucia.

TM

Przed Kamienicą W18 licznie przybyła pu-
bliczność mogła wysłuchać doskonałego 
koncertu oraz zobaczyć żywiołowy pokaz 
cza-czy.

Z repertuarem, na który złożyły się 
przeboje lat. 60 i 90-tych (m.in. Maryli 
Rodowicz czy Zbigniewa Wodeckiego) 
oraz muzyki filmowej, wystąpiła Miej-
ska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Ciechanowie. Kolejne kon-
certy odbędą się 13 i 20 sierpnia o go-
dzinie 18.30.

Warto podkreślić, że miasto rok-
rocznie dofinansowuje działalność mu-
zyków funkcjonującej od ponad 100 
lat orkiestry. W ramach tej współpracy, 
realizując zadania z zakresu kultury, 
ratusz wspiera prowadzenie naboru 
muzyków, procesu szkolenia, zakup 
instrumentów i umundurowania oraz 
przygotowanie i realizację koncertów.

Po koncercie orkiestry odbył się 
efektowny pokaz cza-czy w wykona-
niu rodzeństwa - Katarzyny i Roberta 
Sadowskich. Para od 5 lat uczestniczy 
w zajęciach tanecznych prowadzonych 
w Ciechanowskim Ośrodku Edukacji 
Kulturalnej „STUDIO” przez Annę 
Chocholską. Widzowie mogli na War-

szawskiej wziąć udział w mini-kursie 
tego latynoamerykańskiego tańca.

W trakcie imprezy funkcjona-
riusze z Komendy Powiatowej Policji 
prowadzili działania w ramach pro-
jektu „Aktywny i świadomy Senior 
w świecie finansów”. Ma on na celu 
zwiększenie świadomości osób star-
szych /65+/ w obszarze finansowym i 
bezpieczeństwa, tj. w codziennym ob-
cowaniu z finansami, bankomatami i 
operacjami finansowymi realizowany-
mi drogą elektroniczną oraz w zakresie 
przestępstw dokonywanych w banko-

wości elektronicznej i przestępstw, na 
które narażeni są seniorzy.

Cykl muzyczno-kulturalny odby-
wa się w ramach współpracy miasta z 
organizacjami pozarządowymi, które 
corocznie realizują w trybie konkurso-
wym zadania publiczne na rzecz cie-
chanowian. Koncerty dofinansowane 
przez Urząd Miasta są organizowane 
jako element przedsięwzięć międzypo-
koleniowych integrujących społeczność 
lokalną z wykorzystaniem przestrzeni 
miejskiej.

AI

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki

SUCZYSTY dał czadu

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki

Energetyczny KONTRAST

Zmarł Marek 
Falkiewicz

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „STUDIO”

Orkiestra i cza-cza na Warszawskiej
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W swoim żywiole ciechanowianka Joanna Rynkowska „TAKA” – wybitna artystka sceny 
techno – LIVE performerka.
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Zespół SUCZYSTY koncertuje przed Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki.
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Pokaz cza-czy w wykonaniu rodzeństwa - Katarzyny i Roberta Sadowskich.

Miejska Orkiestra Dęta OSP Ciechanów koncertuje przed Kamienicą W18.
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Podczas tegorocznej edycji 
zawodów biegowych Leśna 
ZaDyszka w Szulmierzu, naj-
lepsi zawodnicy oprócz medali, 
pucharów i nagród rzeczowych 
otrzymywali pięknie wydany 
album pt. „Leśna ZaDyszka na 
piątkę”.

Publikacja ukazała się 
pod redakcją Ireneusza Ja-
łozy – lidera Stowarzysze-
nia współorganizującego 
leśne zawody biegowe. Jej 
wydanie zostało sfinanso-
wane ze środków otrzyma-
nych od Powiatu Ciechow-
skiego, w ramach realizacji 
zadania publicznego.

W albumie, liczącym 
124 strony, opublikowa-
no zdjęcia z pięciu edy-
cji Leśnej Zadyszki. Na 
fotografiach są nie tylko 
zawodnicy. Zaprezen-

towano też medale, gadżety 
czy statuetki. Znajdziemy w 
nim także wyniki poszczegól-
nych biegów oraz wypowiedzi 
uczestników. 

W albumie opublikowano 
m.in. zdjęcia autorstwa członków 
Redakcji PULSU: Piotra Pszczół-
kowskiego i Andrzeja Bayera.

Album ma piękną szatę gra-
ficzną nawiązującą do „zadyszko-
wych” kolorów. Okładka od razu 
rzuca się w oczy.

Publikacja stanowi kompen-
dium wiedzy na temat imprezy 
sportowej, która co roku przycią-
ga do Szulmierza kilkuset uczest-
ników z całego Mazowsza, a także 
dalszych zakątków Polski. Album 
jest także piękną pamiątką dla za-
wodników.

Wydawcom gratulujemy 
wspaniałej publikacji.

AI

Recenzja

Leśna ZaDyszka na piątkę
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Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.) art. 54 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 ze zm.) oraz Uchwały nr VII/29/19 Rady Gminy Regimin z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jarluty Duże, gmina Regimin

zawiadamiam:

Dyskusja publiczna nas przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 27 sierpnia 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy 
00w Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19,     06-461 Regimin, sala konferencyjna, o godzinie 11 .

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jarluty Duże, gmina Regimin 
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19.08.2021 r. do 09.09.2021 r. w  siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie, ul.  Adama Rzewuskiego 

00 00
19, 06-461 Regimin, piętro 1, pok. nr 12, w godzinach od 8 do 14 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Regimin z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 

nieruchomości, której uwaga dotyczy w  nieprzekraczalnym terminie do  24.09.2021 r. 

Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją „Klauzura informacyjna Urzędu Gminy w Regiminie” zawartą na stronie internetowej 
Urzędu Gminy w Regiminie, na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie, bądź pod numerem tel. 604550133 (kontakt do powołanego 
w Urzędzie Gminy Regimin inspektora danych osobowych)

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Wójt Gminy Regimin
/-/ Mariola Kołakowska

Znak sprawy: BPK.6722.3.2019.2021

Regimin, dnia 10 sierpnia 2021 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Jarluty Duże, gmina Regimin

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Regimin

ogłoszenie

W Ostrołęce zorganizowano bieg przeszkodowy 
Runmageddon 5k by Melvit. Wzięli w nim udział za-
wodnicy Klubu Sportowego „Cross Trening Mazovia 
Ciechanów”.

Ciechanowianie na czele z trenerami - 
Anną i Pawłem Leśniewskimi - podjęli rywaliza-
cję na dystansie 5 km. Do zaliczenia było ponad 
30 różnorodnych przeszkód. Aby je pokonać 
niezbędna była zarówno wystarczająca siła, jak i 
zwinność. Organizatorzy ostrołęckiego Runma-
geddonu pozytywnie zaskoczyli naszych zawod-
ników wysokim poziomem trudności trasy. 

W końcówce biegu jedną z trudniejszych prze-
szkód był sławny „Multiring”, ale wszyscy klubowi-
cze pokonali ją bez większego problemu. - Oglądając 
próby pokonania tej przeszkody zauważyłem, że nie 
jeden z „kafarów” nie dawał sobie z nią rady. Tym-
czasem moja żona, o filigranowej budowie ciała, bez 
problemu sobie z nią poradziła. Jestem z niej dum-
ny i wiem że treningi w Klubie Sportowym „Cross 
Trening Mazovia Ciechanów” to dobry wybór - po-
wiedział nam Arkadiusz Kruszyński - mąż jednej z 
reprezentantek naszego miasta.. 

TM

Ciechanów dołączył do największych miast z 
całego świata, które mają własną edycję MO-
NOPOLY. Swoje wersje tej gry posiadają m.in. 
Nowy Jork, Londyn czy Sydney, a w Polsce m.in. 
Gdańsk, Kraków i Wrocław. Dochód ze sprzedaży 
przez miasto MONOPOLY CIECHANÓW zostanie 
przekazany na Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt w Pawłowie.

MONOPOLY to jedna z najpopular-
niejszych planszówek i bestseller w świecie 
gier, bijący rekordy popularności już od 
prawie 90 lat. Pierwsze MONOPOLY 
wydano w 1935 r. Dotychczas na całym 
świecie sprzedano kilkaset milionów gier.

– Chcieliśmy połączyć nowoczesną, 
atrakcyjną promocję miasta ze szczytnym 
celem, jakim jest wsparcie prowadzonego 
przez miejską spółkę schroniska dla zwie-
rząt. Planszówki to cenna alternatywa dla 
dzieci i młodzieży, która pomaga budować 
więzi i wspólnie spędzać czas w kontrze do 
godzin poświęcanych na komputery. Po-
zwala też integrować rodziny, przyjaciów 
i bliskich, niezależnie od wieku – mówi 
prezydent Krzysztof Kosiński.

Gra została stworzona przez ciechanowski 
ratusz we współpracy z firmą Winning Moves. 
W powstanie planszówki zaangażowali się zna-
ni ciechanowianie: prof. Jerzy Bralczyk, Qu-
ebonafide, Szymon Kołecki, Tomasz Majewski 
i prezydent Krzysztof Kosiński. 

MONOPOLY CIECHANÓW łączy 
dobrą zabawę z edukacją. Gra pozwala na 
bliższe poznanie miasta z przymrużeniem 

oka. Zabawa konwencją umożliwia zazna-
jomienie się zabytkami, atrakcjami tury-
stycznymi i miejską architekturą.

Gracze mogą np. rozgościć się w gabi-
netach neogotyckiego ratusza, a następnie 
pospacerować po dziedzińcu średniowiecz-
nego Zamku Książąt Mazowieckich. Szczę-
śliwy rzut kostką może zapewnić orzeźwia-
jącą kąpiel na kąpielisku Krubin. Każdy 
gracz ma szansę, aby zdobyć całe miasto 
dla siebie, o ile nową stolicą Mazowsza nie 
zostanie Radom i nie należało będzie zapła-
cić nowego podatku. 

Planszówkę można kupić w Parku Na-
uki Torus. Na przełomie sierpnia i września 
gra pojawi się też w sklepie internetowym 
Empik.com oraz w wybranych salonach 
Empiku.

Dochód ze sprzedaży przez miasto 
MONOPOLY CIECHANÓW (cenz 
gry to 159 zł) wesprze ważny społeczny 
cel. Zostanie przeznaczony na moderni-
zację budynku Schroniska dla Bezdom-
nych Zwierząt w Pawłowie.

UM/TM

Cross Trening Mazovia Ciechanow

Ciechanowianie na Runmageddonie 
Połączyli zabawę z edukacją

Ciechanowska edycja MONOPOLY 

Od lewej: Paweł Leśniewski, Anna Leśniewska, Przemysław Ruszkowski, Żaneta Kruszyń-
ska, Anna Ruszkowska i Paweł Bialik.
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Prezydent Krzysztof Kosiński prezentuje grę planszową MONOPOLY CIECHANÓW.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 U
M

 Ci
ec

ha
nó

w



24
www.pulsciechanowa.plpowiat

Gminę Regimin odwiedziła Marlena Maląg – Mi-
nister Rodziny i Polityki Społecznej.

W trakcie spotkania z mieszkańcami, 
którego gospodarzami byli wójt Mariola 
Kołakowska oraz Józef Mysiakowski – prze-
wodniczący Rady Gminy Regimin, mini-
ster Maląg omówiła założenia „Rządowego 
Funduszu Polski Ład: Program Inwesty-
cji Strategicznych”. Jego celem jest m.in. 
zwiększenie skali inwestycji publicznych 
porzez bezzwrotne dofinansowanie inwesty-
cji realizowanych przez samorządy.

W swoim przemówieniu minister Ma-
ląg, zwracając się do Seniorów, podkreśliła 
ich ważną rolę w życiu i kształtowaniu pol-
skich rodzin, wyraziła swoją wdzięczność 
a także zapewniła o dalszej opiece nad tą 
grupą społeczną. Po części oficjalnej spo-
tkała się z Seniorami w Klubie Senior+ w 

Lekowie. Odwiedziła również Kościół pw. 
św. Stanisława BM w tej miejscowości, a 
w miejscu upamiętniajcym Adama Rze-
wuskiego złożyła symboliczną wiązankę 
kwiatów.

Wójt Mariola Kołakowska cieszy się, że 
gminę Regimin odwiedzają politycy rangi 
rządowej. – Dzięki temu jako samorządow-
cy możemy podzielić się  z nimi uwagami 
na temat przedkładanych projektów ustaw, 
a mieszkańcy mogą bezpośrednio zadać py-
tania i przedstawić nurtujące ich problemy. 
Z kolei nasi goście mają okazję zobaczyć 
jak wiele dobrych rzeczy dzieje się w tzw. 
terenie. Pokazujemy im, jak zgodne działa-
nie lokalnej społeczności może wpływać na 
poprawę życia mieszkańców – powiedziała 
nam wójt Kołakowska.

TM

Mieszkańcy Skarżynka w gminie Ojrzeń mogą 
poszczycić się bardzo atrakcyjnym miejscem 
służącym rekreacji i integracji. Dla najmłod-
szych wykonano tam także elementy placu 
zabaw.

W ramach gminnej inwestycji na 
ogrodzonej działce zbudowano drewnia-
ną altanę, którą wyposażono w stoły z 
ławkami. Powstała też siłownia zewnętrz-
na oraz elementy małej architektury 
– ławka, stojak na rowery i tablica ogło-
szeniowa. Pomyślano też o ekologii – za-
instalowano kosz do segregacji odpadów, 
a teren oświetlają lampy solarne.

Z kolei najmłodsi użytkownicy naj-
bardziej cieszą się z solidnego stołu do gry 
w piłkarzyki. – Jest super. Mamy gdzie 
atrakcyjnie spędzić czas. Bardzo się cie-
szymy, że powstało to miejsce – powie-
dzieli nam młodzi mieszkańcy, których 
spotkaliśmy odwiedzając Skarżynek.

Wójt Zdzisław Mierzejewski pod-
kreśla, że to nie pierwsza i na pewno 
nie ostatnia tego typu inwestycja na 
terenie gminy Ojrzeń. – Cały czas two-
rzymy tego typu miejsca, a te już ist-
niejące uzupełniamy o nowe elementy 
wyposażenia. W przyszłości planujemy 
także uatrakcyjnić to w Skarżynku. 
Cieszę się, że mieszkańcy są zadowo-

leni. Szczególnie Ci najmłodsi, którzy 
w okresie wakacyjnym zamiast siedzieć 
przed komputerami czy telewizorami 
mają możliwość aktywnego spędzenia 
czasu na świeżym powietrzu – powie-
dział nam wójt Mierzejewski.

Inwestycja kosztowała 69 tysięcy zło-
tych. Sprawnie wykonała ją wyłoniona w 
przetargu firma W & K SPECTRUM z 
Regimina.

AI

Gmina Regimin

Minister Maląg w Regiminie

Gmina Ojrzeń

Wójt Mierzejewski dba o integrację mieszkańców

Od lewej: wójt Mariola Kołakowska, minister Marlena Maląg oraz Józef Mysiakowski – 
przewodniczący Rady Gminy Regimin.
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Nowe miejsce służące rekreacji i integracji mieszkańców powstało w Skarżynku (gm. 
Ojrzeń).
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W Klubie Senior+ w Gumowie (gm. Ciecha-
nów) odbyło się spotkanie podsumowujące 
realizację projektu unijnego pn. „Rozwój 
usług społecznych w Gminie Ciechanów”.

W spotkaniu prowadzonym przez 
Iwonę Łukaszewską - kierownika 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej wzięli udział, m.in.: wójt Marek 
Kiwit, Elżbieta Szymanik – wicedy-
rektor Mazowieckiej Jednostki Wdra-
żania Programów Unijnych, Anna 
Żebrowska – kierownik ciechanowskiej 
delegatury Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego, Marek Marcinkow-
ski – Wicestarosta Ciechanowski oraz 
Dorota Jezierska – wiceprezes Stowa-
rzyszenia Ciechanowski Wolontariat, 
które jest Partnerem Projektu.

Klubu Senior+ w Gumowie powstał 
dzięki otrzymanemu dofinansowaniu 
w wysokości 150 tys. zł z Rządowego 
Programu Wieloletniego Senior+ na 
lata 2015-2020 oraz środków własnych 
Gminy w wysokości 53 tysięcy zł. Re-
mont budynku był także współfinanso-
wany ze środków Funduszu Sołeckiego 
miejscowości Gumowo. Dzięki tym 
wszystkim środkom udało się budynek 
wyremontować i wyposażyć.

Gmina Ciechanów otrzymała rów-
nież dofinansowanie w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego na 
realizację projektu pn. Rozwój usług 
społecznych w Gminie Ciechanów”. 
Wartość projektu, po końcowych aktu-
alizacjach wniosku, wyniosła 962.325,51 
zł, w tym wkład własny Gminy 67.700 
zł. Wnioskowane dofinansowanie wy-
niosło 894.625,51 zł (92,96 %).

Projekt, poprzez zapisane w nim za-
dania, przyczynił się do rozwoju środo-
wiskowych usług społecznych na rzecz 
aktywnej integracji dla 31 jego uczest-

ników, tj. 25 seniorów biorących udział 
w zajęciach stacjonarnych w Klubie oraz 
6 osób niesamodzielnych, dla których 

świadczone były usługi opiekuńcze w 
miejscu zamieszkania.

TM

Gmina Ciechanów

Gmina Ciechanów aktywizuje Seniorów

Seniorzy przygotowali piękny program artystyczny.

Od lewej: Elżbieta Szymanik – zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Projektów Unijnych w Warszawie, Iwona Łukaszewska - kierownik Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Ciechanowie oraz wójt Marek Kiwit 
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Pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a Firmą PLAST-
-BUD z Ciechanowa została podpisana umowa na budo-
wę gazociągu do gminy Sońsk.

Obecny przy podpisaniu umowy wójt Jaro-
sław Muchowski powiedział, że to bardzo ważny 
moment dla gminy. Za pomoc w doprowadzeniu 
do gazyfikacji Gminy Sońsk dziękował naszemu 
ciechanowskiemu posłowi Maciejowi Wąsikowi 
– Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji.

Gazociąg będzie prowadzony od Ciecha-
nowa. W pierwszej kolejności gaz popłynie do 
Gołotczyzny i Sońska. Później do Gąsocina i 
Soboklęszcza. W miarę zainteresowania ze strony 
odbiorców szkielet linii gazowej na terenie gminy 
będzie się rozrastał.

Paweł Włodarczak – kierownik Działu 
Rozwoju w Polskiej Spółce Gazownictwa – za-
powiedział, że podłączenia zawsze rozpoczyna się 

od obiektów użyteczności publicznej, a dopiero 
później pozostałym chętnym. – Gratuluję gminie 
takiego wójta, który bardzo konsekwentnie dzia-
łał na rzecz rozpoczęcia tej inwestycji – powiedział 
kierownik Włodarczak.

Gazociąg o długości 11 km będzie budować 
znana z solidności ciechanowska Firma PLAST-
-BUD. – Działamy już 31 lat. Zatrudniamy w tej 
chwili 167 osób. Nie jest to nasze pierwsze zlece-
nie realizowane dla Polskiej Spółki Gazownictwa. 
Zawsze nam się dobrze współpracowało. Chcemy 
jak najszybciej wykonać prace projektowe. Nieste-
ty, to musi potrwać. Mam nadzieję, że w I kwarta-
le 2022 roku będziemy mieć całą dokumentację. 
Wtedy chcielibyśmy do grudnia 2022, czyli przed 
terminem zapisanym w umowie, przeprowadzić 
prace budowlane – mówi Kazimierz Olszewski – 
współwłaściciel PLAST-BUDU.

TM

Gmina Sońsk

Sońsk rozpoczyna gazyfikację

Od lewej: Kazimierz Olszewski – współwłaściciel Firmy PLAST-BUD Ciechanów, Jarosław 
Muchowski – Wójt Gminy Sońsk oraz Paweł Włodarczak – kierownik Działu Rozwoju w 
Polskiej Spółce Gazownictwa.
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Doskonała współpraca pomiędzy wójtem 
Regimina Mariolą Kołakowską a Kołami 
Gospodyń Wiejskich aktywizuje lokalną 
społeczność oraz służy dynamicznemu roz-
wojowi gminy w kolejnym obszarze.

Efety tej współpracy zostały do-
strzeżone i docenione przez Redak-
cję pisma „Gospodyni”. Pierwsze na 
Mazowszu „Spotkanie z Gospodynią” 
odbyło się właśnie w Regiminie. Or-
ganizowane przez Fundację „Polska 
Gospodyni” spotkania mają na celu nie 
tylko promocję aktywności społecznej i 
zawodowej, ale także zdrowia i aktyw-
nego stylu życia.

- W spotkaniu wzięły udział koła 
gospodyń wiejskich z Regimina, Ra-
domki, Targoń, Szulmierza, Grzybowa. 
Aktywność kół to nie tylko wspaniałe 
potrawy, pod którymi uginały się sto-
iska. KGW z Regimina zaprezentowało 
swoje umiejętności wokalne, a wiele 
pań pokazało przedmioty rękodzieła, 
piękne kwiaty ukręcone z materiału, 
plecione koszyki, ręcznie malowane 
kafelki, zdobione lusterka – czytamy w 
relacji opublikowanej na stonie „Go-
spodyni” na Facebooku.

Wójt Mariola Kołakowska cie-
szy się z aktywności Kół Gospodyń 

Wiejskich funkcjonujących na terenie 
gminy. – Są one nie tylko miejscem 
aktywizacji i integracji ich członkiń. 
Koła wychodzą ze swą działalnością do 
mieszkańców gminy. Zawsze można na 
nie liczyć gdy organizujemy jakąś im-
prezę – dożynki czy „Leśną ZaDyszkę” 
w Szulmierzu. Reprezentują naszą gmi-
nę podczas różnego rodzaju wydarzeń 
kulturalnych, jarmarków czy przedsię-
wzięć charytatytywnych. Jestem im za 
to bardzo wdzięczna. W miarę możli-
wości wspieram tę aktywność – powie-
działa nam wójt Kołakowska.

TM

Na zbiorniku wodnym „Kanały” Koło Pol-
skiego Związku Wędkarskiego Ciechanów-
-Miasto zorganizowało zawody wędkarskie 
o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów 
Krzysztofa Kosińskiego.

W zawodach, które odbywały 
się przy pięknej pogodzie, wzięło 
udział 26 wędkarzy - w tym czte-
rech juniorów. Zawodnicy łącznie 
złowili 39,920 kg ryb. Po zważeniu 
wróciły one do wody. Najwięk-
szą rybę zawodów złowił Mateusz 
Dudkiewicz. 

Puchary i nagrody, które były 
współfinansowane przez Koło PZW 
Ciechanów-Miasto oraz Urząd Miasta 
Ciechanów, zostały wręczone przez 
Prezesa Koła Eugeniusza Nowaka i 
reprezentującego prezydenta radnego 
Piotra Wojciechowskiego – przewodni-
czącego Komisji Rewizyjnej Rady Mia-
sta Ciechanów. 

A oto klasyfikacja zawodów: I 
miejsce – Piotr Butryn, II – Robert Sta-
liński, a III – Janusz Chwaszczewski.

Wśród juniorów pierwsze miejsce 

zdobył Jan Szymańczyk, który w nagro-
dę otrzymał planszową grę edukacyjną 
dla całej rodziny – „Pociąg do Euro-
py. Przystanek Mazowsze” przekazaną 
przez Elżbietę Szymanik - wicedyrekto-
ra Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych w Warszawie.

- Zwycięzcom gratulujemy a 
wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
sportową rywalizację - powiedział nam 
Eugeniusz Nowak – prezes Koła PZW 
Ciechanów-Miasto.

AI

Podczas spływów kajakowych możemy po-
dziwiać nasze miasto i przyrodę z nieznanej 
dotąd perspektywy. Niestety, ale walory 
przyrodnicze są zaburzane przez śmieci, które 
znajdują się w Łydyni. Dzięki społecznej ini-
cjatywie odbył się spływ kajakowy, którego 
uczestnicy sprzątali rzekę.

Na uczestników spływu czekały nagro-
dy - sadzonki truskawek, agrestu i borówek 
oraz torby wielokrotnego użytku.

- Na odcinku od ul. Rybnej na Gost-
kowie do mostu 3 Maja (ok. 4 km) zebra-
liśmy pięć dużych worków na śmieci. Z 
rzeki sprzątnęliśmy m.in. styropian, butelki 
plastikowe i szklane, odzież, obuwie, klapki, 
plastikowe i papierowe opakowania po żyw-
ności, opakowania po papierosach, nakrętki, 
przeterminowaną żywność i wiele innych. 
Widzieliśmy też dywan, wózek dziecięcy i 
opony, które zostaną sprzątnięte przy innej 
okazji. Ciężko uwierzyć, że niektórzy z nas 

tak „dbają” o nasze wspólne dziedzictwo, 
czyli przyrodę... Dziękuję władzom miasta 
za pomoc w zorganizowaniu spływu oraz za 
zapewnienie nagród dla uczestników, Cie-
chanowskiemu Wodnemu Ochotniczemu 
Pogotowiu Ratunkowemu za obsługę spły-
wu i czuwanie nad naszym bezpieczeństwem 
oraz Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych 
za dostarczenie worków, rękawiczek i odbiór 
śmieci. Dziękuję wszystkim zaangażowa-
nym i uczestniczącym w spływie za pomoc i 
życzliwość. To był dobry dzień – powiedział 
nam Paweł Malinowski – pomysłodawca 
projektu „Kajaki na Łydyni”.

Kolejny spływ połączony ze sprząta-
niem Łydyni jest zaplanowany na 28 sierp-
nia na godz. 10.00. Aby wziąć udział w akcji 
należy zadzwonić do WOPR pod nr tel. 515 
967 238 i się zapisać. Przewidywany czas za-
kończenia spływu to godz. 14.00.

AI

Polski Związek Wędkarski

Wędkowali o Puchar Prezydenta

Kajaki na Łydyni

Kajakarska akcja ekologiczna

Gmina Regimin

„Gospodyni” u regimińskich Gospodyń

Organizatorzy i uczestnicy zawodów wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów Krzysztofa Kosińskiego.
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Zbieranie grzybów od wielu lat jest bardzo po-
pularne. Podczas grzybobrania mamy okazję 
do ruchu na świeżym powietrzu i obcowania z 
przyrodą. Ważne jest jednak, by w trakcie zbie-
rania grzybów przestrzegać pewnych zasad.

Grzyby są cenionym składnikiem 
kuchni polskiej i nieodzownym elementem 
wielu tradycyjnych dań, chociażby zupy 
grzybowej, wigilijnych uszek czy pierogów 
z kapustą i grzybami. Przez długi czas krą-
żyła o nich opinia, że są bezwartościowe a 
jedyną ich zaletą są walory smakowe. Nic 
bardziej mylnego! Grzyby zawierają dużą 
ilość witamin zwłaszcza z grupy B, skład-
ników mineralnych – żelazo, wapń, fosfor, 
jod, selen oraz wykazują działanie przeci-
wutleniające. Z jednej strony są więc cen-
nym produktem spożywczym, ale z dru-
giej mogą stać się przyczyną śmiertelnych 
zatruć pokarmowych. Trucizny zawarte w 
grzybach należą do najsilniej działających i 
są odporne na obróbkę termiczną, susze-
nie, zamrażanie, a także działanie soków 
trawiennych. Śmiertelne zatrucie u osoby 
dorosłej może nastąpić już po zjedzeniu 
jednego średniej wielkości trującego grzy-
ba, u dziecka – po zjedzeniu nawet połowy 
owocnika. Najpoważniejsze i w większości 
przypadków śmiertelne zatrucia powoduje 
muchomor sromotnikowy, jadowity i wio-
senny. Gatunki te bardzo często mylone są 
z pieczarką, gąską zieloną czy kanią. 

Na temat zatruć grzybami mówiono i 
pisano już wiele. Okazuje się, że wciąż nie-
wystarczająco, gdyż co roku odnotowuje 
się zatrucia śmiertelne. Aby ich uniknąć, 
należy zastosować się do kilku prostych rad 
dotyczących bezpiecznego grzybobrania:

1. Pamiętaj aby zbierać tylko grzyby, 
co do których nie masz wątpliwości że są 
jadalne. Warto skorzystać z atlasu grzybów.

2. Zbieraj wyłącznie grzyby wyrośnię-
te, gdyż młode owocniki bez wykształco-
nych cech gatunkowych stanowią częstą 
przyczynę pomyłek i zatruć.

3. Zbieraj głównie grzyby rurkowe – 
wśród nich nie ma osobników śmiertelnie 
trujących.

4. Nigdy nie korzystaj z błędnych metod 
rozpoznawania trujących grzybów tj. zabar-
wienie cebuli na ciemno podczas gotowania 
z grzybami, gorzki smak – istnieje wiele ga-
tunków silnie trujących mających słodkawy 
posmak np. muchomor sromotnikowy.

5. Zawsze zbieraj grzyby do prze-
wiewnych koszyków. Nie korzystaj z fo-
liowych toreb, w których grzyby zaparzają 
się i następuje szybki proces ich psucia.

6. Nie zbieraj grzybów z przydroż-
nych rowów, miejsc gdzie w sąsiedztwie 
znajdują się zakłady produkcyjne, drogi o 
bardzo dużym natężeniu ruchu, ponieważ 
grzyby wchłaniają z otoczenia zanieczysz-
czenia i metale ciężkie.

7. Gdy masz wątpliwości czy grzyby 
są jadalne czy trujące, skorzystaj z bezpłat-
nej porady w Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w Ciechanowie, ul 
Sienkiewicza 27.

JOANNA ZARĘBA
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny 
w Ciechanowie

Sanepid radzi

ABC grzybiarza
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Uczestnicy spływu kajakowego sprzątali Łydynię.
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Wójt Mariola Kołakowska (druga z lewej) wraz z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich w Regiminie – od lewej: Danuta Rykowska, Janina 
Pielech i Grażyna Wypyska.
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W hali MOSiR-u odbyła się impreza spor-
towo-rekreacyjna „Maraton Fitness”. Przy-
gotował ją Klub Sportowy „Cross Trening 
Mazovia Ciechanów”, którego liderem jest 
trener personalny Anna Leśniewska.

Maraton był zakończeniem dofinan-
sowanego przez Urząd Miasta Ciecha-
nów projektu „Aktywny Ciechanów”, 
mającego na celu aktywizację mieszkań-
ców naszego miasta. Przez dwa miesiące 
jego uczestnicy mogli bezpłatnie uczęsz-
czać na ćwiczenia prowadzone w formie 
zajęć fitness, CrossFit i „Zdrowy Kręgo-
słup”, poprawiające kondycję i spraw-
ność fizyczną, wzmacniające mięśnie, 
modelujące i rozciągające całe ciało.

W trakcie imprezy odbyły się ćwi-
czenia: Step Aerobic, Fit Body, Super 
Brzuch oraz Stretching i rozluźnianie. 
Zajęcia prowadziły: Joanna Iwaszko, 
Marlena Jurzyk i Anna Leśniewska.

Wszyscy uczestnicy otrzymali me-
dale, a zwycięzcy pamiątkowe puchary 
i nagrody rzeczowe ufundowane przez 
J.S.COOLING oraz Starostwo Powia-
towe w Ciechanowie.

W czasie trwania maratonu prowa-
dzono charytatywną zbiórkę na leczenie 
Mii Majchrzak, która pilnie potrzebuje 
skomplikowanej operacji kręgosłupa. 
Zebrano ponad 2 tysiące złotych.

- Jestem zadowolona, że udało nam 
się aktywnie spędzić czas oraz pomóc 
Mii. Dziękuję władzom miasta i powia-
tu, a także wszystkim osobom, firmom, 
instytucjom oraz naszym wolontariu-
szom za pomoc w organizacji maratonu 
– powiedziała nam Anna Leśniewska.

TM

Ciechanowski sprinter Damian Trzaska 
wziął udział w Mistrzostwach Polski w 
Lekkiej Atletyce U23, które odbyły się Su-
wałkach. W biegu na 200 m zdobył trzecie 
miejsce, a na 100 m – czwarte.

- W biegu na 100 m niewiele zabra-
kło do medalu, ale cieszy mnie to że po-
biegłem. Dwa biegi w granicach rekordu 
życiowego. Bieg na 200 m, w którym 

zdobyłem brązowy medal bardzo mnie 
cieszy. Było to bardzo dobre zakończenie 
sezonu. Teraz czas na wakacje – powie-
dział nam Damian Trzaska.

Zawodnik reprezentuje Międzysz-
kolny Klub Sportowy Bank Spółdziel-
czy w Płońsku. Jego trenerem jest cie-
chanowian Zbigniew Majewski.

AI

Lekkoatletyka

Wrócił z Suwałk z medalem
Cross Trening Mazovia Ciechanów

Maraton Fitness
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Od lewej: Paweł Leśniewski z córką Roksaną, Wiktoria i Sławomir Majchrzak oraz ich cór-
ka Mia, Anna Leśniewska.

Uczestnicy i organizatorzy „Maratonu Fitness”.
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Przy stadionie miejskim w Ciechanowie po-
wstanie nowoczesny budynek mieszczący 
zaplecze sanitarno-sportowe i techniczne. 
Pozyskane przez ratusz środki pozwolą na 
realizację kolejnego etapu modernizacji 
infrastruktury dla sportowców.

Obecnie istniejący budynek za-
plecza sportowo-technicznego powstał 
przy stadionie pod koniec lat 60-tych 
i nie spełnia obecnych standardów 
sanitarnych i budowlanych. Środki 
finansowe pozyskane przez miasto 
umożliwią wykonanie jego rozbiórki i 
wybudowanie nowego obiektu, który 
będzie mieścił szatnie dla sportowców, 
zaplecze sanitarne oraz techniczne. 
Nowy budynek będzie miał dwie kon-
dygnacje, jego łączna powierzchnia 
użytkowa będzie miała prawie tysiąc 
metrów. Na parterze będą mieściły się 
cztery szatnie, pokoje dla trenerów, 
zaplecze sanitarne oraz siłownia. Na 
pierwszym piętrze - nowe biura i sala 
konferencyjna dla celów obsługi zawo-
dów. Obiekt będzie dostosowany do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

- Pierwszy nasz wniosek rok temu 
mimo pozytywnej oceny formalnej nie 
otrzymał dofinansowania, ale nie zrezy-
gnowaliśmy ze starań. W tym samym 
kształcie złożyliśmy go ponownie i w 
tym roku się udało. Po budowie profe-
sjonalnej bieżni lekkoatletycznej będzie 
to istotne uzupełnienie tego sporto-
wego kompleksu. Teraz także zaplecze 
techniczne będzie na najwyższym po-
ziomie. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie 
z planem, to inwestycję możemy zacząć 
jeszcze w tym roku - mówi prezydent 
Krzysztof Kosiński.

Nowe miejsce będzie wykorzysty-

wane przede wszystkim przez kluby 
sportowe (lekkoatletyczne i piłkarskie). 
Ponadto ze stadionu korzystali będą 
też uczniowie, uczestnicy zgrupowań 
i trenerzy w trakcie kursów. Władze 
miasta prowadzą również rozmowy o 
lokalizacji w nowym miejscu siedzib 
zainteresowanych ciechanowskich klu-
bów sportowych. 

Szacowany całkowity koszt realiza-
cji projektu to około 5,5 mln zł, z cze-

go 2,5 mln zł stanowi pozyskane przez 
miasto dofinansowanie z programu 
„Sportowa Polska 2021”.

Warto przypomnieć, ż w listopa-
dzie 2017 roku zakończył się pierwszy 
etap modernizacji stadionu. Istniejąca 
30 lat żużlowa bieżnia zmieniła się w 
pełni profesjonalny, bezpieczny, no-
woczesny sześciotorowy obiekt z na-
wierzchnią poliuretanową. Wybudowa-
ny został system odwodnienia bieżni. Z 
kolei system nawadniania powstał na 
istniejącym boisku trawiastym, wokół 
którego przebiega bieżnia. Na terenie 
stadionu zamontowano urządzenia do 
konkurencji technicznych. Pojawiła się 
m.in. skocznia do skoku wzwyż, skocz-
nia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia 

do pchnięcia kulą, rzutnia do rzutu 
dyskiem, rzutnia do rzutu oszczepem 
oraz wyposażenie lekkoatletyczne zgod-
ne z wymogami PZLA.

– W Ciechanowie prowadzimy 
inwestycje w różnych obszarach. Te z 
obszaru sportu są bardzo oczekiwane 
przez mieszkańców, nie tylko tych pro-
fesjonalnie uprawiających sport. Coraz 
więcej osób rekreacyjnie biega, trenuje, 
prowadzi zdrowy tryb życia. Warun-
ków do szlifowania talentów potrzebu-
ją młodzi sportowcy. Na przykładzie 
nowego kompleksu sportowego przy 
ul. 17 Stycznia, który jest oblegany, czy 
na przykładach hal sportowych, gdzie 
grafik zajęć jest wypełniony do granic 
możliwości, widać, że są oczekiwania 
względem kolejnych miejsc do aktyw-
ności. Inwestycja w bieżnię na stadionie 
jest najpoważniejszą inwestycją w obiekt 
sportowy w ostatniej dekadzie. Mam na-
dzieję, że młodzi zdolni, którzy będą do-
skonalić tu swoje umiejętności, dorów-
nają trenującym niegdyś w Ciechanowie 
Tomaszowi Majewskiemu, Piotrowi 
Małachowskiemu, Wioletcie Potępie, 
czy Andrzejowi Krawczykowi – mówił 4 
lata temu prezydent Krzysztof Kosiński. 

Budowa nowoczesnej 400-me-
trowej bieżni okólnej w zdecydowany 
sposób poprawiła warunki do rozwoju 
sportów lekkoatletycznych w mieście i 
w powiecie.

UM/TM

Miejskie inwestycje w obiekty sportowe

Kolejne inwestycje na stadionie

Prezydent Krysztof Kosińki na ciechanow-
skim stadionie.
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Stadion już w 2017 roku zyskał zupełnie nowe oblicze.
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W dniach 28-30 lipca Włocławek był go-
spodarzem Mistrzostw Polski w Lekkiej 
Atletyce U18 (16 i 17 lat). Na tę prestiżową 
imprezę zakwalifikowały się trzy ciechano-
wianki: Julia Chodkowska (bieg na 400 m 
przez płotki ), Julia Kwasiborska (bieg na 
100 i 200 m) oraz Aleksandra Szemplińska 
(trójskok i skok w dal).

Zawodniczki reprezentują Mię-
dzyszkolny Klub Sportowy Bank Spół-
dzielczy w Płońsku. Ich trenerem jest 
ciechanowian Zbigniew Majewski. 
Wszystkie są uczennicami I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Zygmunta 
Krasińskiego w Ciechanowie.

W pierwszym dniu Mistrzostw Julia 
Chodkowska pewnie wygrała eliminacyj-
ny bieg przez płotki na 400 m z czasem 
63,65 sek. i zakwalifikowała się do finału.

Julia Kwasiborska wygrała bieg 
eliminacyjny na 100 m z rekordem ży-
ciowym 12,17 sek. Po godzinie w bie-
gu finałowym spisała się jeszcze lepiej 
– zajęła IV miejsce, poprawiając jeszcze 
rekord życiowy na 12,14 sek. (pierwsza 
klasa sportowa). Był to bardzo szybki 
bieg, w którym zwyciężczyni Aleksan-
dra Piotrowska uzyskała piąty wynik w 
Europie w tej kategorii wiekowej.

W drugim dniu Mistrzostw, w sesji 
przedpołudniowej Julia Kwasiborska 
zakwalifikowała się do finału biegu na 
200 m, jednak z powodu kontuzji w 

biegu finałowym już nie wystartowała.
Aleksandra Szemplińska, po bar-

dzo nerwowych eliminacjach, zapewni-
ła sobie ostatnim skokiem na odległość 
11,09 m miejsce w finale trójskoku.

W sesji popołudniowej w biegu 
finałowym przez płotki na 400 m, 
po bardzo emocjonującej walce, Julia 
Chodkowska zdobyła brązowy medal z 
czasem 63,22 sek. Walka o medale roz-

strzygnęła się na ostatnim płotku, po 
wyjściu z wirażu na 100 m przed metą 
Julka jeszcze minimalnie prowadziła.

W ostatnim dniu Mistrzostw w 
finale trójskoku wystąpiła Aleksandra 
Szemplińska, ponownie sprawdzając 
odporność nerwową swoją i trenera. 
Dopiero w trzeciej kolejce skokiem 
na 11,16 m zapewniła sobie miejsce w 
wąskim finale. W kolejnych próbach 
poprawiła się na 11,20 m i zajęła VIII 
miejsce.

Trener zawodniczek Zbigniew 
Majewski bardzo dobrze ocenia starty 
swoich podopiecznych. - Jestem za-
dowolony z występu dziewcząt w Mi-
strzostwach Polski. Julia Chodkowska 
w debiucie na tak wymagającej impre-
zie zdobyła medal, chociaż warunki 
atmosferyczne w finale (bardzo silny 
wiatr), jej nie sprzyjały (szczupła syl-
wetka), stąd problemy z płotkami na 
ostatniej prostej. Julia Kwasiborska w 
finale pobiegła perfekcyjnie, a 12,14 
sek. w jej wieku to świetny czas, po-
zwalający myśleć o złamaniu bariery 12 
sek. Trzeba podkreślić, że zawodniczki 
które zajęły II i III miejsce biegały już 

w kolcach nowego typu - z wkładką 
karbonową, które według fachowców 
pozwalają uzyskać na 100 m wyniki 
lepsze nawet o 0,2 sek. VIII miejsce Oli 
Szemplińskiej w debiucie w trójskoku, 
i to na dopiero czwartym konkursie w 
karierze oraz skoki ponad 11 m w tej 
trudnej technicznie konkurencji, dają 
nadzieję na skoki ponad 12 m w przy-
szłym sezonie. Podsumowując, dziew-
czyny spisały się na piątkę – komentuje 
trener Majewski.

ZM/AI

Lekkoatletyka

Aniołki trenera Majewskiego

Julia Chodkowska ze związanym z naszym 
miastem Tomaszem Majewskim – mi-
strzem olimpijskim w pchnięciu kulą z Pe-
kinu (2008) i Londynu (2012).

Na ciechanowskim stadionie od lewej: Julia Chodkowska, trener Zbigniew Majewski, Alek-
sandra Szemplińska i Julia Kwasiborska.
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Kilkudziesięciu reprezentantów powiatu 
ciechanowskiego wzięło udział w „Pogoni 
za Jednorożcem” – świetnie przygotowanej 
imprezie sportowej, której głównym orga-
nizatorem było Stowarzyszenie „Jednorożec 
robi co może”. 

Odbył się bieg dla dorosłych na 
dystansie 5 km, nordic-walking na 5 
km oraz biegi dla dzieci na dystansach: 
800, 400, 200 i 100 metrów.

Za jak zawsze wspaniałe przygo-
towanie imprezy należą się wielkie 
brawa dla całej ekipy Stowarzyszenia 
„Jednorożec robi co może” na czele 
z prezesem - Anią Urbaniak oraz dla 
wójta Krzysztofa Iwulskiego. Biega-
cze z całego Mazowsza, i nie tylko, 
bardzo lubią odwiedzać gościnną 
gminę Jednorożec.

Najliczniejszą zorganizowaną gru-
pę najmłodszych reprezentantów po-
wiatu ciechanowskiego – liczącą 40 
zawodników - stanowili podopiecz-
ni trenera Tomasza Grodeckiego ze 
Stowarzyszenia Sportowego Runners 
Team. Byli też młodzi przedstawiciele 
Stowarzyszenia Mazovia ProActiv Cie-

chanów, których trenerem jest Tomasz 
Pajewski.

Rywalizowano na dystansie 100, 
200, 400 i 800 m w różnych grupach 
wiekowych. Wszyscy zawodnicy otrzy-
mali medale za ukończenie biegu. Dla 
zwycięzców były puchary i nagrody 
rzeczowe. Dodatkowo wśród uczestni-
ków rozlosowano m.in. deskorolki, ple-
caki, piłki i gry planszowe (jedną z nich 

– „Pociąg do Europy. Przystanek Ma-
zowsze” - przekazała Elżbieta Szymanik 
– wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych).

W biegach dla dorosłych, w ka-
tegorii OPEN, żaden przedstawiciel 
powiatu ciechanowskiego nie stanął 
na podium. Za to zdecydowanie lepiej 
spisali się nasi najmłodsi reprezentanci. 
Oto ich medalowe wyniki:

Stowarzyszenie Sportowe Run-
ners Team

KATEGORIA KLASY V-VI na 
dystansie 400 m:

Dziewczynki: I miejsce - Zuzanna 
Łazarska, III – Gabrysia Urbańska

KATEGORIA KLASY III-IV na 
dystansie 400 m:

Dziewczynki: I miejsce - Weronika 
Ostrowska, II – Zuzanna Budniak, III 
– Maja Budniak

KATEGORIA PRZEDSZKOLA-
KI na dystansie 100 m: 

Dziewczynki: I miejsce - Łucja 
Jasińska, II – Natalia Komorowska / 
Lena Ślubowska, III – Antosia Dzię-
gielewska

Chłopcy: I miejsce - Kacper 
Kuczyński / Jakub Wysocki

Stowarzyszenie Mazovia ProActiv 
Ciechanów

KATEGORIA KLASY 14-16lat 
na dystansie 800 m: Dziewczynki: III 
miejsce – Amanda Kicińska

KATEGORIA KLASY III-IV na 
dystansie 400 m: 

Dziewczynki: III miejsce – Gabry-
sia Rudnicka

Chłopcy: I miejsce – Karol Kiciński
AI

Pogoń za Jednorożcem 2021

Ciechanowianie w pogoni za Jednorożcem

Jak zawsze perfekcyjnie zorganizowano Biuro Zawodów. Od lewej: Anna Pietrzak, Natalia 
Jabłońska, Anna i Marcin Koźlik, Damian Urbaniak.

Najliczniejszą reprezentację zawodników z terenu powiatu ciechanowskiego wystawiło Stowarzyszenie Sportowe Runners Team. Młodzi zawodnicy ze Stowarzyszenia Mazovia ProActiv Ciechanów.

Anna Urbaniak - prezes Klubu Sportowego 
„Jednorożec robi co może” wraz z wójtem 
Krzysztofem Iwulskim.
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Adam Struzik - Marszałek Województwa 
Mazowieckiego przekazał ciechanowskiemu 
szpitalowi nowy ambulans, zakupiony przez 
Samorząd Województwa Mazowieckiego 
przy 80-cio procentowym udziale środków 
unijnych w ramach największego projektu 
zdrowotnego ostatnich lat. Koszt ambulansu 
to przeszło 634 tys. zł. 

W przekazaniu pojazdu wzięli 
udział, m.in: Konrad Wojnarowski 
- radny województwa mazowieckie-
go, Krzysztof Kosiński – prezydent 
Ciechanowa, przedstawiciele dyrekcji 
Specjalistycznego Szpitala Wojewódz-
kiego w Ciechano-
wie z dyrektorem 
Andrzejem Kamasą 
na czele oraz pra-
cownicy Zakładu 
Pomocy Doraźnej 
naszego szpitala, 
którzy z nowego 
sprzętu będą ko-
rzystać w swojej co-
dziennej pracy.

- Nowa karet-
ka dla ciechanow-
skiego szpitala to 
ambulans typu C 
z pełnym wyposa-
żaniem – najnowszy i najlepiej wy-
posażony tego typu pojazd przezna-
czony dla specjalistycznego zespołu 

ratownictwa medycznego. Pojazd zo-
stał zakupiony w ramach realizowa-
nego przez samorząd województwa 

projektu, polegającego 
na przygotowaniu mazo-
wieckich szpitali do walki 
z COVID-19. Jego całko-
wita wartość to niebaga-
telne 360 mln zł. Projekt 
jest realizowany w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020. Łączna 
wartość 30 ambulansów 
wraz z wyposażeniem to 

ponad 25,5 mln zł – mówił marszałek 
Adam Struzik. 

PP

Samorząd wojewódzki wsparł nasz szpital 

Nowoczesna karetka dla szpitala 

Nowe komputery, laptopy, projektory 
multimedialne, drukarki laserowe czy 
oprogramowanie umożliwiające naukę 
zdalną – w 130 szkołach na Mazowszu, 
w tym czterech z terenu powiatu cie-
chanowskiego pojawi się niebawem 
nowy sprzęt. To efekt unijnego projektu 
realizowanego przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego. Jego wartość 
w tym roku wynosi blisko 22 mln zł. 

Jak zaznacza członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego Elż-
bieta Lanc, to już druga edycja ma-
zowieckiego programu przygoto-
wania szkół, nauczycieli i uczniów 
do nauczania zdalnego. – Niestety 
trwający od ponad roku czas pan-
demii, odbił się bardzo mocno na 
tradycyjnym systemie nauczania. 
Zarówno uczniowie, nauczycie-
le, jak i rodzice musieli się bardzo 
szybko odnaleźć w nowej zdalnej 
rzeczywistości. Nie był to czas ła-
twy. Nie każda rodzina była w 
stanie zabezpieczyć swoje dziecko 
sprzętowo, tak aby miało ono swo-
bodny dostęp do komputera, lap-
topa czy telefonu i mogło aktywnie 
uczestniczyć w zajęciach szkolnych. 
Stąd nasza inicjatywa, aby prze-
znaczyć środki unijne na wsparcie 

samorządów oraz placówek eduka-
cyjnych w zakupie nowoczesnego 
sprzętu także w tym roku – mówi 
wicemarszałek Lanc. 

Na terenie naszego powiatu 
doposażone zostaną szkoły pod-
stawowe w Glinojecku, Ojrzeniu i 
Sońsku, a także I Liceum Ogólno-
kształcące w Ciechanowie.

Do szkolnych pracowni tra-
fią urządzenia i oprogramowanie, 
w tym stanowiska komputerowe, 
tablice multimedialne, monitory 
interaktywne, tablice dotykowe, 
laptopy oraz moduły i programy 
edukacyjne. Odbędą się również 
szkolenia dla nauczycieli, przy uży-
ciu zakupionego w projekcie sprzętu 
i oprogramowania, z prowadzenia 
nauki w formie zdalnej oraz zdalne 
instruktaże.

UMWM/TM

Inwestycja w edukację

Samorząd Mazowsza 
doposaży szkoły
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Dyskusja publiczna nas przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w  dniu 27 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy 
00

w Regiminie, ul. Adama Rzewuskiego 19, 06-461 Regimin, sala konferencyjna, o godzinie 10 .

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.) art. 54 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 ze zm.) oraz Uchwały nr VII/30/19 Rady Gminy Regimin z dnia 25 lutego 2019 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pawłowo, gmina Regimin
zawiadamiam:

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pawłowo, gmina Regimin 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w  dniach od 19.08.2021 r. do 09.09.2021 r. w  siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie, ul.  Adama Rzewuskiego 
00 0019, 06-461 Regimin, piętro 1, pok. nr 12, w godzinach od 8 do 14 .

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.) opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 
Przekazane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z informacją „Klauzura informacyjna Urzędu Gminy w Regiminie” zawartą na stronie internetowej 

Urzędu Gminy w Regiminie, na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Urzędu Gminy w Regiminie, bądź pod numerem tel. 604 550 133 (kontakt do powołanego 

w Urzędzie Gminy Regimin inspektora danych osobowych). 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Regimin z podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 

nieruchomości, której uwaga dotyczy w  nieprzekraczalnym terminie do 24.09.2021 r. 

Wójt Gminy Regimin
/-/ Mariola Kołakowska

Znak sprawy: BPK.6722.1.2019.2021

Regimin, dnia 10 sierpnia 2021 r. 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Pawłowo, gmina Regimin

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Regimin

ogłoszenie
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historia

Tam, gdzie jest Kościół, tam jest Duch 
Boży 

ŚW. IRENEUSZ

Przygotowania do budowy kościoła 
parafialnego w Gąsocinie rozpoczęły się w 
latach 1938–1939. Dzięki staraniom ks. 
Stanisława Chełmińskiego – ówczesnego 
proboszcza parafii Sońsk, została wykona-
na część fundamentów. Niestety prace te 
przerwała II Wojna Światowa, a materiały 
(cegły, drewno, wapno) zagrabili okupanci.

Budowę próbowano wznowić w roku 
1947, jednak niesprzyjające wówczas ta-
kim inicjatywom władze odmówiły wy-
dania niezbędnych zezwoleń. Bez nich 
nakazano zaprzestać prac. I tak na kilka lat 
stworzyło się swoiste „błędne koło”, które 
udało się przerwać dopiero w roku 1956 
po tzw. „Polskim Październiku”, kiedy po-
lityka państwa wobec Kościoła Katolickie-
go stała się nieco bardziej przychylna. Z in-
ternowania zwolniony został Prymas Polski 

kard. Stefan Wyszyński, a ks. Janowi Kraw-
czyńskiemu (proboszczowi parafii Sońsk) 
wreszcie udało się zgromadzić wszystkie 
niezbędne zezwolenia i na nowo rozpocząć 
prace budowlane. Nowy kościół został od-
dany do użytku 8 października 1961, kie-
dy to ks. biskup Piotr Dudziec – sufragan 
Płocki dokonał konsekracji świątyni. 

Ośrodek duszpasterski…
W latach 1962 – 1969 opiekę ducho-

wą nad ludnością Gąsocina sprawował ks. 
Wincenty Pyszyński – również proboszcz 
parafii Sońsk. Nowy budynek kościoła 
ciągle wymagał niezbędnych prac wy-
kończeniowych. W tym czasie udało się 
pokryć dach blachą ocynkowaną, otyn-
kować kościół, wykonać metalowe ogro-
dzenie i betonowy chodnik wokół, kupić 
działkę pod budowę plebanii, zbudować 
schody na chór oraz jego żelbetonowe 
balkony, zakupić terakotę na posadzkę. 
Było to dużo, biorąc pod uwagę warunki 
materialne mieszkańców, co świadczyło o 
ich hojności i pragnieniu posiadania wła-
snej parafii, swojego miejsca spotkania z 
Bogiem. Kościół w Gąsocinie był obsłu-
giwany również przez księży wikariuszy 
parafii Sońsk: ks. Waldemara Nowaka, ks. 

Tadeusza Romana, a od 1964 r. przez ks. 
Władysława Stradzę, któremu 24 listopada 
1969 r. dekretem nr 4616/69 Kurii Die-
cezjalnej Płockiej zostało powierzone stałe 
duszpasterstwo w Gąsocinie, gdzie właśnie 
wtedy został założony Ośrodek Duszpa-
sterski. Do powstania nowej parafii było 
już bardzo blisko.

Ks. Władysław Stradza i jego gorli-
wa praca nad rozwojem przyszłej parafii 
Gąsocin otwierają zupełnie nowy roz-
dział. Zgodnie z poleceniem Kurii zosta-
ły założone wszystkie księgi parafialne. 
W niedzielę odprawiane były dwie Msze 
Św.: o godz. 8.00 i 10.30, natomiast w 
dni powszednie odbywały się one niere-
gularnie ze względu na to, że duszpasterz 
nadal mieszkał w Sońsku, a do Gąsocina 
docierał wszelkimi możliwymi środkami, 
a często nawet pieszo. Niektóre nabożeń-
stwa były dość skromne z powodu braku 
m.in. dzwonu, chrzcielnicy, czy ambonki. 
W ołtarzu głównym nie było mozaiki, a w 
środku drewnianych ławek. Nie stanowiło 
to jednak przeszkody w tym, aby zapełniać 
surową jeszcze wówczas świątynię. Ludzie 
czuli się coraz bardziej związani z kościo-
łem, nawet kolęda w roku 1969 miała cha-
rakter bardzo podniosły i życzliwy.

W lutym 1970 roku ks. Biskup Or-
dynariusz zwrócił się do władz wojewódz-

kich o zatwierdzenie parafii w Gąsocinie. 
Niestety odpowiedź była odmowna, a w 
uzasadnieniu podano, że liczba wiernych 
w ośrodku jest zbyt mała. Nie pomogło 
odwołanie. Niewielka, ale gorliwa wspól-
nota kolejny raz rozbiła się o mur bez-
dusznej władzy. Skutkowało to między 
innymi brakiem możliwości założenia 
cmentarza grzebalnego. W maju 1970 r. 
w Gąsocinie odbyły się pierwsze w histo-
rii Komunie, do których łącznie przystą-
piło 81 dzieci. W czerwcu tegoż roku w 
ołtarzu pojawiła się mozaika z wizerun-
kiem Matki Bożej Królowej Świata wy-
konana przez artystę Józefa Murgrabiego 
z Warszawy. Po wykończeniu wnętrza 
kościoła – 11 października 1970 r. jego 
poświęcenia dokonał ks. prałat Stanisław 
Tenderenda – dziekan ciechanowski.

Wreszcie nowa parafia… ks. proboszcz 
Władysław Stradza 1971 - 1977

22 października ks. Władysław 
przeniósł się do Gąsocina i zamieszkał 
w domu prywatnym nieopodal kościo-
ła, zajmując jedno pomieszczenie. Nowy 
Rok Liturgiczny rozpoczął się przynosząc 
zmiany w odprawianiu Mszy Św. – od 
tej pory sprawowana była ona w języku 
polskim. Zakupiono również drewno, 
aby postawić ołtarz, na którym liturgia 
miała być sprawowana twarzą do ludzi. 

Ponownie wysłano prośbę do władz o 
zatwierdzenie nowej parafii w Gąsocinie, 
a 7 sierpnia 1971 r. grupa 38 osób udała 
się do Niepokalanowa, aby prosić o ry-
chłą kanonizację bł. Ojca Maksymiliana 
Kolbego oraz utworzenie parafii. Jakże 
pięknie obie prośby zostają wysłuchane! 
Nie dość, że 19 grudnia 1971 r. po wielu 
trudach, wysłanych prośbach i gorliwych 
modlitwach powstaje wreszcie Parafia 
Gąsocin, to jeszcze jej patronem wybra-
no właśnie bł. Ojca Maksymiliana. W 
skład nowej parafii weszły ostatecznie: 
Gąsocin, Soboklęszcz, Janówek, Koźnie-
wo Łysaki, Cichawy, Kałęczyn i Ślubo-
wo. Dokument erekcyjny parafii został 
odczytany 12 grudnia 1971 r. w trzecią 
niedzielę Adwentu, a w życie wszedł 
19 grudnia. Jest on przechowywany w 
kancelarii parafialnej, a widnieje na nim 
własnoręczny podpis ks. kard. Stefana 
Wyszyńskiego. Wierni przygotowali się 
na ten moment uczestnicząc w reko-
lekcjach. Radość była ogromna. Mimo 
kolejnych wyzwań stojących przed teraz 
już Parafią Gąsocin, takich jak: zało-
żenie cmentarza grzebalnego, budowa 
plebanii i dzwonnicy, remont kaplicy w 
Ślubowie, w mieszkańców siedmiu zjed-
noczonych teraz pod patronatem Ojca 
Maksymiliana wiernych wstąpiła nowa 
nadzieja.

c.d.n.

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

Historia kościoła i parafii w Gąsocinie…
trudne początki…

Na początku sierpnia w Ciechanowie upa-
miętniono 107. rocznicę wymarszu I Kom-
panii Kadrowej z Krakowskich Oleandrów 
do Królestwa Polskiego. 

- „Żołnierze! Spotkał was ten za-
szczyt, że pierwsi pójdziecie do Króle-
stwa i przestąpicie granicę rosyjskiego 
zaboru, jako czołowa kolumna wojska 
polskiego, idącego walczyć za oswobo-
dzenie ojczyzny” – pisał w rozkazie z 3 
sierpnia 1914 Marszałek Józef Piłsudski.

Pomimo tego, że I Kadrowa nie 
zdołała dotrzeć do Warszawy, stała się 
ona zalążkiem Wojska Polskiego, które 
odegrało ogromną rolę w odzyskaniu 
niepodległości po latach zaborów. 

Ciechanowskie uroczystości roz-
poczęły się przed pomnikiem Marszał-
ka Józefa Piłsudskiego, gdzie wręczono 
odznaczenia dla zasłużonych Piłsud-
czyków i przyjaciół Związku Piłsudczy-
ków Rzeczypospolitej Polskiej. 

Następnie w kościele Św. Tekli 
celebrowano Mszę Świętą w intencji 
Ojczyzny oraz ciechanowskich Pił-
sudczyków, którzy odeszli na wiecz-
ną wartę, w tym za generała brygady 
Jacka Stachewicza - wieloletniego 
prezesa Ciechanowskiego Okręgu 
Związku Piłsudczyków RP.

W świątyni wysłuchano rów-
nież przepięknych aranżacji pie-

śni patriotycznych w wykonaniu 
Konstancji Molewskiej przy akom-
paniamencie jej taty – Dominika 
Molewskiego. 

Kolejnym i zarazem ostatnim 
oficjalnym punktem spotkania był 
apel i złożenie wieńców przed tablicą 
pamiątkową gen. Ludwika Kmicica–
Skrzyńskiego.

Organizatorami uroczystości był 
Związek Piłsudczyków Rzeczypospo-
litej Polskiej Oddział w Ciechanowie 
przy wsparciu Starostwa Powiatowe-
go oraz Powiatowego Centrum Kul-
tury i Sztuki. 

PP 

I Kompania Kadrowa 

Ku pamięci bohaterów z „Kadrówki” 
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Kościół w Gąsocinie – dziś. 

Kościół parafialny w Gąsocinie – przed laty.

Śp. ks. prał. Władysław Stradza - pierwszy 
proboszcz gąsocińskiej Parafii. 
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Polska zarówno w roku 1920, jak i 1939 nie była 
jedynym i głównym celem napaści naszych po-
tężnych, aczkolwiek niezbyt empatycznych są-
siadów. Jednak wybitnie im przeszkadzaliśmy 
w realizowaniu „wyższych” celów.

W pierwszym przypadku bolszewicy 
postanowili sobie podbić Polskę jak za 
carów i pomaszerować na zachód Europy 
aby zaprowadzić tamże najlepszy ich zda-
niem ustrój komunistyczny. Dzięki Bogu i 
niespotykanemu męstwu, tudzież heroicz-
nemu bohaterstwu, naszych Przodków to 
im się nie udało. W drugim zaś dwie wie-
logłowe hydry miały odrębne, ale podob-
ne w istocie plany imperialne. Niemcy hi-
tlerowskie upokorzone i rozbrojone nieco 
ponad dwie dekady wcześniej, podczas I 
wojny światowej, postanowiły się odegrać 
szukając odwetu. Także nowej przestrzeni 
życiowej dla swych nadludzko aryjskich 
obywateli. Sowiecka Rosja znów powró-
ciła przy tejże okazji do realizacji swych 
marzeń o komunistycznym świecie. Oba 
państwa o morderczych ustrojach, mające 
za przywódców sadystycznych psychopa-
tów - Hitlera i Stalina napadły na Naszą 
Ojczyznę i osamotnioną podzieliły między 
siebie.

Na szczęście nasze i ogłupionego Za-
chodu niebawem te dwie potęgi militarne, 
po niespełna dwu latach wzięły się za łby. 
Hitler początkowo uprzedził Stalina i go 
ograł, ale niebawem ten drugi przy po-
mocy Zachodu, który nieco zrozumiał o 
co chodzi tryumfował. Niestety Europa 
Wschodnia i Środkowa, w tym Polska 
znów znalazły się w fatalnym położeniu 
padając, za zgodą zdradzieckich aliantów 
łupem sowieckiego potwora. Wpadły w 
sidła komunizmu na prawie pół wieku. 
Jakby jednak nie patrzeć to właśnie Nasza 
Ojczyzna uratowała zachodnich naiwnia-
ków od tegoż „dobrodziejstwa”.

Niedawno trafiła do mnie rewelacyjna 
książka traktująca o tych sprawach, pt. „Na 
Zachód po trupie Polski”. Jej autorem jest 
mieszkający w Niemczech od 1985 roku 
Polak – prof. Bogdan Musiał. Dotarł on 
w sobie tylko znany sposób do rosyjskich 
archiwów. Dlatego też pozycja zawiera 
wiele dotychczas nieznanych informacji. 
Jest kopalnią wiedzy. Na rynek księgarski 
trafiła za sprawą płodnej i posiadającej 

wielką klasę oficyny ZYSK I S-KA. Liczy 
sobie 480 stron. Brak zdjęć jest nieistotny 
bo to pozycja do czytania, a nie ogląda-
nia. Oprawa miękka ze skrzydełkami. Na 
przedniej, żółtej okładce czerwona gwiaz-
da i długi, jakże symboliczny rząd nóg 
maszerujących sowieckich żołdaków. Za 
zawartą w książce wiedzę warto zapłacić 
59,90 zł. Polecam gorąco zwolennikom 
historycznej prawdy.

Polska główną przeszkodą  
w podboju

To książka, która jest niezwykle ak-
tualna i wartościowa bo opierająca się 
na dokumentach z rosyjskich archiwów, 
zadająca kłam najnowszej propagandzie 
historycznej Putina, która powiela stali-
nowskie fałszerstwa, a której ostrze skiero-
wane jest głównie przeciwko Polsce. Po-
kazuje historię przygotowań sowieckich 
do wojny napastniczej, szczególnie inten-
sywnych od przełomu lat 1929/30. Kon-
cepcja wojenna, którą rozwinął Michaił 
Tuchaczewski w styczniu 1930 roku, 
przewidywała zmasowane użycie czoł-
gów, samolotów oraz gazów bojowych. 
Głównym celem tego ataku, w pierw-
szym etapie miała być oczywiście Polska, 
która w przekonaniu Stalina i jego towa-
rzyszy była barierą w drodze na Zachód, 
do Niemiec, do serca Europy. Dzięki ana-
lizie nowych i dotąd nieznanych doku-
mentów z archiwów moskiewskich autor 
daje sugestywny obraz sowieckiej polityki 
zagranicznej tegoż okresu. Wynika z niej, 
że od samych początków istnienia Rosji 
radzieckiej jej kierownictwo owładnięte 
było jedną myślą – podboju Zachodniej 
Europy. Znajdujemy również dowody na 
ofensywną i agresywną politykę Moskwy 
lat 20. i 30.

Bogdan Musiał zebrał wstrząsające 
wypowiedzi czołowych polityków ra-
dzieckich, jak Stalin, Tuchaczewski czy 
Mołotow oraz liczne źródła sowieckie 
jednoznacznie wskazujące na ekspansjoni-
styczne ambicje ZSRR. Po tej lekturze nie 
ma wątpliwości, że pierwszą ofiarą nowej 
polityki sowieckiej miała być II RP. 

„ Ten, kto chce prowadzić współcze-
sną wojnę i odnieść zwycięstwo, nie może 
mówić o oszczędzaniu bomb. Bzdura. 
Towarzysze, trzeba rzucić jak najwięcej 
bomb na przeciwnika, aby go ogłuszyć, 
obrócić w perzynę jego miasta, wtedy 
zwyciężymy.”

17 kwietnia 1940 roku – Józef Stalin
Z wprowadzenia 

Niemiecka agresja na Związek 
Sowiecki z 22 czerwca 1941 roku 
była wojną ofensywną, zaplanowaną 
i przeprowadzoną zgodnie z ideologią 
rozszerzenia własnej przestrzeni ży-

ciowej (Lebensraum). Miała przez to 
charakter wojny wyniszczającej (Ver-
nichtungskrieg). Co do tego panuje 
wśród badaczy na całym świecie dość 
powszechna zgoda i można wskazać 
choćby na wypowiedzi samego Hitle-
ra, które to potwierdzają. Propagan-
da sowiecka, zarówno wojenna, jak i 
późniejsza, odpowiednio nagłaśniała te 
fakty, usuwając w cień trwający aż do 
wspomnianej napaści niemiecko – so-
wiecki sojusz wojenny oraz własne, so-
wieckie plany ataku wyprzedzającego, 
Albowiem już od końca lat dwudzie-
stych ubiegłego wieku Związek Sowiec-
ki szykował się do totalnej rozprawy 
z Europą Zachodnią, a później resztą 
świata. Dokumenty odnalezione ostat-
nio w moskiewskich archiwach nie po-
zostawiają co do tego żadnych złudzeń.

O czym przeczytamy

Nie da się inaczej opisać obszernej 
książki w gazecie, jak przy pomocy ty-
tułów 27 rozdziałów. Oto one: Część 
I – 1. Bolszewicki pucz w Rosji. „Re-
wolucja światowa” jako naczelne hasło 
bolszewików. 2. Wojna polsko – bol-
szewicka w 1920 roku – nieudana pró-
ba przebicia się do Europy. 3. Wymóg 
odbudowy gospodarki. 4. Opór anty-
komunistyczny w pierwszych latach po 
wojnie domowej. 5. Stabilizacja władzy 
bolszewickiej 6. Armia Czerwona po 
1920 roku. 7. Czerwony Październik 
1923 roku w Niemczech, a bolszewicy. 
8. Kryzys ideologiczno – polityczny po 
klęsce niemieckiej rewolucji i poszuki-
wanie nowych dróg. 9. Polska – pole 
doświadczalne rewolucyjnej irredenty. 
10. Społeczny, gospodarczy i etniczny 
kryzys w Związku Sowieckim w poło-
wie lat dwudziestych. 11. „Socjalizm w 
jednym kraju” – nowa strategia świa-
towej rewolucji. 12. Przygotowania do 
wojny rewolucyjnej – Komitet Obro-

ny. 13. Klęska programu przygotowań 
do wojny w latach 1927 – 1928 i nowe 
projekty. 14. „Wzmocnienie własnego 
zaplecza” – polowanie na szkodników, 
sabotażystów, szpiegów i elementy 
kontrrewolucyjne. 15. „Uspokojenie” 
wsi, a finansowanie przygotowań wo-
jennych i industrializacji. Część II -16. 
Światowy kryzys gospodarczy, a stali-
nowskie przygotowania wojenne. 17. 
Budowa przemysłu zbrojeniowego i 
rozbudowa Armii Czerwonej w latach 
1930 – 1941 – gigantyczne plany i 
spektakularne porażki. 18. Czystki – 
polowanie na kozła ofiarnego. 19. Sy-
tuacja polityczna w Europie w latach 
trzydziestych, a stalinowskie przygo-
towania do wojny. 20. Pakt między 
Hitlerem, a Stalinem. 21. Sukces Sta-
lina. 22. Napaść na Finlandię – godzi-
na prawdy. 23. Ideologia rewolucyjnej 
wojny zaborczej. 24. Zwycięstwa Hi-
tlera na Zachodzie – dylemat Stalina. 
25. Zwrot Hitlera na wschód. 26. Przy-
gotowania do wojny ofensywnej prze-
ciwko Niemcom. 27. Wiedza Hitlera 
o sowieckich przygotowaniach wojen-
nych, a spór o wojnę prewencyjną.

Szef Zarządu Politycznego 
czerwonej Armii

Nasza wojna ze światem kapitali-
stycznym będzie wojną sprawiedliwą, 
postępową. Armia Czerwona będzie 
aktywnie operować, dążąc do cał-
kowitego rozgromienia i zniszczenia 

wroga, przenosząc działania wojenne 
na terytorium przeciwnika. […] Le-
nin jednoznacznie powiedział w tej 
materii: Będzie to wojna o socjalizm, 
o wyzwolenie innych narodów od bur-
żuazji. Engels miał całkowitą rację, gdy 
w liście do Kautsky’ego z 12 września 
1882 roku wprost uznał możliwość 
„wojen obronnych” zwycięskiego so-
cjalizmu. Miał na myśli właśnie obronę 
zwycięskiego proletariatu przed burżu-
azją innych krajów.[…]

10 maja 1941 roku – Lew Mechlis
Krótka notka o autorze

BOGDAN MUSIAŁ – historyk 
dziejów najnowszych ur. w 1960 roku 
w Wielopolu, w 1985 roku uzyskał 
azyl polityczny w Republice Federalnej 
Niemiec. W latach 1990 – 1998 stu-
diował historię, nauki polityczne i so-
cjologię w Hanowerze i Manchesterze. 
Stypendysta fundacji Friedrich – Ebert 
Stiftung (1991 – 1998), od 1999 do 
2004 roku pracownik Niemieckiego 
Instytutu Historycznego w Warsza-
wie, habilitację uzyskał w roku 2005. 
Współpracownik Instytutu Pamięci 
Narodowej w Warszawie, w latach 
2010 – 2015. Profesor na Uniwersy-
tecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w stolicy, autor licznych książek histo-
rycznych, m. in.: „Rozstrzelać elementy 
kontrrewolucyjne” (wyd. pol. 2001), „ 
Na Zachód po trupie Polski” (wyd. 
pol. 2009), „Wojna Stalina” (2012).

Bogdan Musiał: „Na Zachód po trupie Polski”

Jak ocalaliśmy otumaniony Zachód

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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„Polskie skarby i 
tajemnice”
Amadeusz Majtka

W jaki sposób 
kolekcja dzieł sztuki 
należąca do rodu Po-
tockich trafiła aż pod 
Andy i jakim cudem 
odnalazł ją potomek 
Radziwiłłów? Czy ro-
dziny nazistowskich 
urzędników i naukowców ciągle mają polskie 
dzieła sztuki? Czy istnieje międzynarodówka 
spadkobierców nazistów, trzymająca łapę na zra-
bowanych Polsce artefaktach? Co łączy Ottona 
Skorzenego z tajną hitlerowską fabryką i żydow-
skim diamentowym skarbem? Jakie sekrety skry-
wają głębiny Morza Bałtyckiego i dlaczego trzeba 
się spieszyć z ich eksploracją? Czy w Polsce istnieją 
zaginione miasta?

Liczba stron: 280, Cena: 43,00 zł

„Władcy wiatrów. Prawdziwe życie na morzu”
Edyta Kos-Jakubczak, Adam Jakubczak

Czy rodzina, która zamieniła wygodne ży-
cie na lądzie i przeprowadziła się na jacht, może 

być szczęśliwa? Edy-
ta Kos-Jakubczak 
i Adam Jakubczak 
mieli za sobą kilku-
letnie doświadczenia 
z pracy w korpo-
racjach na lądzie. 
Przenieśli się na 
morze, kiedy córka 
Kalinka miała dwa 
lata. Dorastała na 
pokładzie. Teraz uczy się online, za pośrednic-
twem Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za 
Granicą. Napisała własną książkę „Kalinka na 
fali”, ma też audycję w Polskim Radiu dla Dzie-
ci pod nazwą „Kapitanka Kalinka na morzu”. 
Jej rodzice w rzadkich przerwach, kiedy nie 
pływają dla przyjemności, zajmują się czarte-
rem jachtów i prowadzeniem rejsów komer-
cyjnych. Są korespondentami niezliczonej 
liczby mediów tradycyjnych i elektronicznych. 
„Władcy wiatrów” to suma doświadczeń z nie-
przerwanej rodzinnej żeglugi oraz morski dzien-
nik czasu pandemii. Przygoda, odwaga i – dystans 
do tego, co zostawili na lądzie.

Liczba stron: 280, Cena: 44,90 zł
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książki

Słownik języka polskiego definiuje kontrrewolucję jako 
walkę przeciwko rewolucji, prowadzoną po jej zakoń-
czeniu lub w czasie jej trwania. Taki tytuł nadał Piotr 
Lisicki swojej książce, która jest zbiorem esejów i szki-
ców zaczerpniętych z jego bogatego dorobku. Pozycja 
wzbogacona jest o wiele rozproszonych tekstów m.in. z 
Internetu, przedmów do książek, czy czasopism. Pierw-
sze teksty Paweł Lisicki publikował w 1990 roku.

„Kontrrewolucja. Eseje i szkice” została wyda-
na przez Wydawnictwo Fronda.

Dynamiczne zmiany na świecie

Paweł Lisicki wskazuje jak bardzo zmienił się 
nasz świat, „ponieważ te teksty dotyczyły spraw, 
które wydawałoby się, mogą być w pewnym 
sensie niezmienne. Relacji człowieka z Bogiem, 
religii, miejsca Kościoła w państwie i społeczeń-
stwie. To także pewna opowieść z ostatnich 30 
lat”. Jeszcze nigdy zmiany społeczne i obyczajo-
we nie przebiegały na świecie w takim tempie. 
Eseje pokazują związki pomiędzy 
m.in. literaturą, teologią i religią. 
Są także „żywym protestem prze-
ciwko tym wszystkim zmianom 
w mentalności religijnej, która 
już wtedy zaczynała nas otaczać. 
Czyli przeciwko takiemu pseudo-
uczłowieczeniu Boga, przeciwko 
temu antropocentryzmowi, an-
tropomorfizmowi. Również prze-
ciwko przekonaniu, że w zasadzie 
to Bóg ma służyć człowiekowi, a 
człowiek jest wyniesiony na pie-
destał. Godność człowieka jest 
tym słońcem wokół, którego krą-
ży Pan Bóg, próbując mu nadska-
kiwać i przekonywać, że wszyscy 
zostaną zbawieni. Odnajdywałem 
to w teksach, z którymi polemizo-
wałem u myślicieli czy autorów, których opisywa-
łem, natomiast nie zdawałem sobie wtedy sprawy 
z tego, że ten sposób myślenia przeniknie również 
do samego Kościoła” – powiedział Lisicki.

Oko w oko z rewolucją

W czterech pierwszych częściach książki 
mamy do czynienia z kryzysem człowieka, wiary, 
Kościoła, brakiem prawdy obiektywnej, metafi-
zycznej, obaleniem rozumu, uwolnieniem popę-
dów i instynktów. Autor ukazuje świat bez Boga.

Ostatni zaś rozdział „Oko w oko z rewolucją” 
odnosi się do tęczowej rewolucji. Ma ona na celu 
stworzenie nowego człowieka – wyemancypowa-
nego, skrajnie wolnego i nieskrępowanego. Żeby 
to osiągnąć należy obalić istniejący ład społeczny, 
kulturowy i etyczny. A ten krępuje seksualność 
człowieka. Przywiązanie do płci biologicznej 
wg neomarksistów jest złe, bo krępuje i ograni-
cza człowieka. Pierwszymi ofiarami tej rewolucji 
muszą stać się dzieci poprzez zmiany w systemie 

edukacji i wprowadzeniu lekcji edukacji seksual-
nej. Uczenie dzieci „wyzwolenia” ze wszystkich 
ograniczeń czyli spełnianie wszystkich zachcianek, 
zaspokajanie pożądań, impulsów, pragnień. Z ta-
kiego nauczania wyklucza się moralność, wstrze-
mięźliwość i panowanie nad sobą. Autor przytacza 
słowa guru rewolucji seksualnej Kate Millett „jed-
nym z podstawowych praw dzieci jest prawo do 
wyrażania własnej seksualności, prawdopodobnie 
we wzajemnych relacjach, ale także w stosunkach 
z dorosłymi” co jest pochwałą pedofilii, bowiem 
jak inaczej zrozumieć wyrażanie seksualności w 
relacjach z dorosłymi? Paweł Lisicki podkreśla, że 
ideolodzy ruchu LGBT zagarniają przestrzeń po 
kawałku, zaczyna się od mówienia o tolerancji, 
potem o odwiedzaniu się w szpitalach, potem 

walka o tzw. „małżeństwa jednopłciowe”, adopcje 
dzieci przez pary homoseksualne itd. Rewolucja 
zbliża się szybkimi krokami.

Msza w klasycznym rycie rzymskim

Autor zauważając na wskroś kryzys Zachodu 
bez chrześcijaństwa, chorobę katolicyzmu, po-
czucie zagubienia, chaosu i niepewności, zwraca 
uwagę na punkty ciągłości i niezachwiania. Dla 
Pawła Lisickiego taką niewzruszoną skałą jest 
msza w klasycznym rycie rzymskim. Wskazuje, 
że jest ona sama w sobie najlepszą odpowiedzią 
na postoświeceniowy rozwój Zachodu i Kościoła. 
W 1996 roku autor napisał esej pt; „Pokusa au-
tentyczności”, o znaczeniu i wartości rytuału. Nie 
wiedział wtedy jeszcze, że wszystko czego szukał 
już istnieje i jest nią właśnie msza klasyczna. Po-
korna postawa modlących i majestatyczna cisza, 
piękno łaciny oraz postawa kapłana zwrócona ku 
ołtarzowi to najlepsze kanały dotarcia do tego co 
nadprzyrodzone. Na kilku stronach autor opisuje 

piękno tej Liturgii podkreślając 
wielowiekową Tradycję Kościoła 
Katolickiego.

Książka została wydana w 
maju 2021 roku więc autor nie 
wiedział jeszcze, że 16 lipca na-
dejdzie czarny piątek dla kato-
lików uczestniczących w Mszy 
Wszechczasów. Papież Franciszek 
zniósł uprawnienia przyznane 
przez Benedykta XVI w Summo-
rum pontificum i ogłosił motu 
proprio Traditionis custodes. 
Odebrał kapłanom swobodę ce-
lebrowania Mszy Wszechczasów, 
a wiernych pragnących uczestni-
czyć w tych celebracjach pozbawił 
jakiekolwiek pewności i stałości.

„To koniec formy nadzwy-
czajnej i zwyczajnej rytu rzymskiego. Ojciec Świę-
ty dąży do całkowitej eliminacji Mszy Wszechcza-
sów” – komentuje Paweł Chwielewski z pch24.
pl. Biskup Rzymu zdecydował, że dyspozycje w 
sprawie mszy przedsoborowych będą ponownie 
wydawać biskupi. To w ich kompetencji leżeć bę-
dzie zgoda na wykorzystanie w ich diecezji Mszału 
Rzymskiego z 1962 roku. Msze takie odprawiać 
będą w wyznaczonych w tym celu kościołach 
księża oddelegowani przez biskupa, który musi 
uprzednio skonsultować się ze Stolicą Apostol-
ską. Ta decyzja musiała być wstrząsem dla autora 
„Kontrrewolucji”.

Na koniec warto oddać głos Czesławowi 
Miłoszowi: „Pojawienie się eseisty, czującego 
głęboko wymiar teologiczny literatury i sztuki 
jest wielkim dla naszego piśmiennictwa darem, 
choćbyśmy nie zawsze zgadzali się z jego orien-
tacją. Po Pawle Lisickim mamy prawo spodzie-
wać się, że będzie następcą młodo zmarłego Bo-
lesława Micińskiego”.

Książka liczy 894 strony, a kosztuje 69,90 zł. 

Paweł Lisicki: „Kontrrewolucja. Eseje i szkice”

Czym jest kontrrewolucja?

DOROTA SMOSARSKA

„Niesamowity przewodnik po wszystkim”
Terry Denton

Przygotuj się na fantastyczną przy-
godę! Zastanawiasz się, o czym jest ta 
książka? Terry Denton, który wie COŚ 
o niemal WSZYSTKIM, zebrał masę 
ciekawostek, opatrzył je śmiesznymi 
i pomysłowymi ilustracjami i napisał 
specjalnie dla Ciebie ten „Niesamowity 
przewodnik po wszystkim”.

Z tej zabawnej i jednocześnie poważnej książki dowiesz 
się:o bardzo bardzo DUŻYM Wszechświecie, o planecie 
Ziemia (też całkiem dużej), o jej najdziwniejszych (i zu-
pełnie zwyczajnych) mieszkańcach, o tym, jak działa twoje 
ciało (i dlaczego czasem zawodzi), o niesamowitych rzeczach 
wymyślonych przez ludzi, a nawet o tak skomplikowanym 
zjawisku jak czas!

Przeczytaj ten przewodnik, a również zostaniesz znawcą 
(niemal) wszystkiego!

Liczba stron: 270, Cena: 49,00 zł

„Wyleczeni”
Alicja Horn

Kiedy pielęgniarki znajdują w 
dyżurce ciało zastępcy ordynatora, cień 
pada na cały personel słynnego war-
szawskiego szpitala. Mnożą się plotki i 
domysły – zamordowany lekarz nie był 
lubiany w środowisku i wielu miało 
powody, by się na nim zemścić. Śmierć doktora nie odbija 
się jednak szerokim echem w mediach. Głównym tematem 
wiadomości są brutalne morderstwa kobiet w mokotow-
skich parkach.

Młoda lekarka Marta Wolska przeżywa trudny okres – po 
rozwodzie próbuje skupić się na pracy, lecz nie może uwolnić 
się od bolesnych wspomnień z dzieciństwa. Dziwne zbiegi 
okoliczności sprawiają, że zaczyna podejrzewać, iż jest w jakiś 
sposób powiązana zarówno z morderstwem w szpitalu, jak i 
z „Bestią z Mokotowa”. Podczas interwencji policji poznaje 
przystojnego komisarza. Wkrótce połączy ich nie tylko na-
miętność…

Wyleczeni to pierwszy napisany przez lekarza polski thril-
ler medyczny, w którym wielopoziomowa intryga kryminalna 
łączy się z sugestywnym obrazem szpitalnej rzeczywistości wi-
dzianej od środka.

Liczba stron: 312, Cena: 39,00 zł

„Alchemia. Zaskakująca moc pomysłów, które pozor-
nie nie mają sensu”
Rory Sutherland

Przewrotna książka, zachęcająca nas 
do odkrywania magii, która pojawia się, 
kiedy tylko trochę bardziej zaufamy na-
szej własnej kreatywnej intuicji.

Aby być genialnym, trzeba być ir-
racjonalnym - przekonuje Rory Suther-
land, legenda reklamy i TED Talks.

Dlaczego napój Red Bull jest tak popularny, chociaż 
wszyscy nienawidzą jego smaku? Dlaczego dzięki peronowym 
tablicom odliczającym czas pozostały do odjazdu pociągu 
mniej nas denerwują opóźnienia? I dlaczego wolimy, gdy pasta 
do zębów jest... pasiasta?

Liczba stron: 420, Cena: 49,90 zł

„W Sanktuarium Skrzydeł”
Marie Brennan

Ostatni tom pamiętników lady 
Trent odsłania wreszcie prawdę o jej 
najgłośniejszej przygodzie - wspi-
naczce na najwyższy szczyt świata we 
wrogiej Scirlandii i niezwykłych od-
kryciach po drugiej stronie, w Sank-
tuarium Skrzydeł.

W wieku prawie czterdziestu lat Izabela cieszy się za-
służoną sławą i pozycją w świecie naukowym jaka badaczka 
smoków. Jednak jej ustabilizowane życie zostaje wywrócone 
do góry nogami, kiedy dociera do niej informacja o odkry-
ciu szczątków nieznanego gatunku smoka. Pokusa jest nie-
odparta, toteż Izabela podejmuje wyprawę do najwyższego 
na świecie górskiego masywu Mrtyahaimy, gdzie podobno 
znajduje się drugi taki okaz. 

Liczba stron: 354, Cena: 39,90 zł

„W nawiedzonym zamczysku”
Jan Łada

Akcja książki rozpoczyna się w 
1633 roku na Wołyniu. Ukazuje wyda-
rzenia na Kresach będące jakby prolo-
giem do historii z „Ogniem i mieczem” 
Sienkiewicza.

Książka opisuje dzieje zwaśnio-
nych rodów Miśniakowskich i Turobojskich. Zło zasiane 
przez Hrehora Miśniakowskiego, okrutnego i chciwego 
wojewodę, jest krwawym dziedzictwem - klątwą, z którą 
zmagają się bohaterowie powieści, szczególnie jego pra-
wnuk rotmistrz Kazimierz.

Książka przemawia filmowym klimatem i tempem 
zdarzeń. Jest napisana według oczekiwań dzisiejszego czy-
telnika, poszukującego opisu obrazami, a nie słowem, po-
łączenia magii, cudowności z rzeczywistymi wydarzeniami 
historycznymi.

Liczba stron: 480, Cena: 49,00 zł

„Wiedma”
Monika Maciewicz

Każda wiedma przechodzi drogę 
inaczej, bo każdej co innego jest pisane…

Gdy Biwia przybywa na tajem-
niczą wyspę nad jeziorem Lędo, nie 
spodziewa się, że tu rozpocznie się jej 
nowe życie. Pod czujnym okiem swo-
jej starej opiekunki uczy się sztuki bycia wiedmą. Mło-
da adeptka poznaje tajniki magicznej wiedzy i odkrywa 
niesamowity świat rytuałów i zaklęć, leczniczych ziół i 
magicznych stworzeń. Niedługo wyruszy w swoją własną, 
pełną trudnych wyborów, podróż po krainie, w której czci 
się lasy, rzeki, słońce i księżyc, a obok ludzi żyją domowni-
ki, kikimory i rusałki.

Liczba stron: 328, Cena: 39,90 zł

„W teatrze cieni. Historia ostatniej europejskiej wojny”
Tim Marshall

Wciągająca relacja naocznego 
świadka ostatniej europejskiej wojny 
XX wieku autorstwa najpopularniej-
szego brytyjskiego autora książek o 
geopolityce.

Rozpad Jugosławii udowodnił, 
że po prawie pięćdziesięciu latach 
okropieństwa wojny mogą powrócić 
do Europy. Był to początek krwawego konfliktu, który 
skończył się wydarzeniami w Kosowie w 1999 roku. Tim 
Marshall, jako dziennikarz Sky News, był jego naocznym 
świadkiem, relacjonując wojnę w Kosowie. Teraz po-
wraca do tamtych wydarzeń, wzbogacając własne wspo-
mnienia o relacje uczestników konfliktu i pracowników 
wywiadów pięciu krajów.

Książka nie tylko pomaga zrozumieć naturę i przyczyny 
tamtej wojny, lecz również pokazuje, jak łatwo może dojść do 
nowego konfliktu w Europie.

Liczba stron: 350, Cena: 49,90 zł

„Lenin”
Antoni Ferdynand Ossendowski

Jedna z pierwszych polskich po-
wieści biograficznych – ma wiele od-
słon. To historia życia człowieka, który 
sam siebie przygotował do roli przy-
wódcy tłumu i realizacji okrutnego 
celu. Opowieść o wodzu potrafiącym 
manipulować zarówno swoimi bezkrytycznymi zwolen-
nikami, jak i najbardziej zagorzałymi przeciwnikami. To 
także relacja z działań tyrana przedkładającego rewolucję 
nad jakiekolwiek kompromisy polityczne. Narastająca 
fala „czerwonego terroru” dotykała zwykłych ludzi, którzy 
próbowali radzić sobie w obliczu spowodowanego rządami 
bolszewików upadku kraju, gdy bieda, ludzka niesprawie-
dliwość i bezprawie były jeszcze gorsze niż w najbardziej 
ponurych okresach caratu.

Przetłumaczony na wiele języków europejskich, przedru-
kowywany w najpoważniejszych czasopismach i odkłamujący 
powtarzane przez lata mity bestseller, który „odegrał znaczącą 
rolę w uświadomieniu całemu światu, kto i jak robił rewolucję 
październikową”.

Liczba stron: 632, Cena: 39,90 zł

Nowości Wydawnictwa ZYSK I S-KA
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ź LEKCJE ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE 
INDYWIDUALNYM  UCZEŃ - NAUCZYCIEL

ź SALE SĄ SYSTEMATYCZNIE WIETRZONE 
I DEZYNFEKOWANE

ź DUŻY POWIERZCHNIA SAL LEKCYJNYCH 
POZWALA NA ZACHOWANIE 
ODPOWIEDNIEGO DYSTANSU

ź ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA 
ZAJĘĆ ON-LINE

U nas nauczysz się śpiewać, grać na 
gitarze klasycznej, akustycznej, 

elektrycznej, basowej, ukulele, pianinie, 
keyboardzie, akordeonie, perkusji ... 

Dlaczego Akademia Dźwięku? 

Znajdź nas na Facebook! 

NABÓR 
TRWA!

NABÓR 
TRWA!

Nauka gry lub śpiewu dla dzieci, młodzieży i dorosłych


