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Kolejne wydanie 
Magazynu  „PULS” ukaże się 

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

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

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

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

ogłoszenie własne wydawcy
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Budowa ulicy Sońskiej – wspólna inwestycja miasta i powiatu.
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SERWIS

ul. Robotnicza 2, Ciechanów

501 605 901

www.autosezam.com.plwww.autosezam.com.pl
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FRYZJERSKI
DAMSKO-MĘSKI

u Pawła
Paweł Litner

Ciechanów
ul. Powst. Wielkopolskich 2

(na terenie szpitala) 784 008 401
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adciechanow@gmail.com

nauka śpiewu i gry na instrumentach

odwiedź nas na odwiedź nas na ffaacceebbooookk..ccoomm//aaddcciieecchhaannooww

Ciechanów
ul. Sienkiewicza 33a

(za Medykiem) 

tel. 572 952 155
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OPONY	ZIMOWE	

DO	KAŻDEGO	POJAZDU	

I	NA	KAŻDĄ	KIESZEŃ

OPONY	ZIMOWE	

DO	KAŻDEGO	POJAZDU	

I	NA	KAŻDĄ	KIESZEŃ

1,8 mln zł na renowację 
zabytkowego budynku

1,8 mln zł na renowację 
zabytkowego budynku

Więcej	na	str.	13

Obecnie	 nieużytkowany	 zabytkowy	 budynek	
przy	 ul.	 Fabrycznej	 2	 przejdzie	 kompleksową	
renowację.	 Sejmik	 Województwa	 Mazowiec-
kiego	 przychylił	 się	 do	 wniosku	 prezydenta	
Krzysztofa	 Kosińskiego	 o	 doinansowanie	
modernizacji,	przyznając	na	ten	cel	1,8	mln	zł.
Obiektowi	 zostaną	 nadane	 nowe	 funkcje	 –	
powstanie	 tam	 bar	 mleczny	 i	 przestrzeń	 dla	
organizacji	pozarządowych.

Otwarcie ścieżki rowerowej
z Ciechanowa do Gołotczyzny 
Otwarcie ścieżki rowerowej
z Ciechanowa do Gołotczyzny 

Więcej	na	str.	3

Oczekiwana	 przez	 wielu,	 teraz	 dostępna	 dla	

wszystkich	 –	 ścieżka	 rowerowa	 Ciechanów-

Gołotczyzna	została	oicjalnie	otwarta.
W	ramach	inwestycji	samorządu	powiatowego	

wybudowano	 około	 7	 kilometrów	 trasy	 ro-

werowej,	 dzięki	 czemu	 drogę	 z	 Ciechanowa	

do	 Gołotczyzny	można	 pokonać	 na	 rowerze	 –	

komfortowo	i	bezpiecznie.
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Właśnie teraz w październiku 2030 
roku, po tym gdy w zeszłym miesiącu 
ujawniła się sprawa lądowania UFO w 
Ciechanowie, do naszej redakcji zaraz 
przyszedł mieszkaniec w wieku 70+, 
który podzielił się wspomnieniami z 
dzieciństwa. – Potwierdzam, że w maju 
1965 roku na łąkach między Płońską a 
Cukrownią wylądowało UFO. Bawiliśmy 
się wtedy na łące za ogrodem Waldka i na-
gle coś zafurczało i niedaleko od nas usia-
dło UFO. Otworzyła się klapa i wyszło 
dwóch zielonych osobników, zdjęli zielo-
ne kombinezony i okazało się, że są w gar-
niturach i krawatach. Przygładzili antenki 
do głowy i zatrzepali je włosami. Wzięli 
do rąk teczki aktówki i poszli w kierun-
ku Augustiańskiej, a UFO zamknęło 
klapę i odleciało – wspominał miły gość 
redakcyjny. – Wtedy mało kto zauważył 
lądowanie, bo był sobotni wieczór i w 
telewizji leciał mecz, ludzie oglądali i pili 
wódkę. Ale kilka pań co zawsze wisiały na 
płocie zobaczyły i gdy w poniedziałek szły 
do magla co był na przeciwko cmentarza, 
spotkały dzielnicowego i mu zameldowa-
ły o lądowaniu. A on im powiedział, żeby 
mu d… nie zawracały, pewnie piły wódkę 
w sobotę i się im przybździło. A w ogóle 
na pewno za dużą się gapią na amerykań-
skie filmy w telewizji i ulegają kapitali-
stycznej propagandzie. Gdy w następnym 
tygodniu zrobiłem latawca w kształcie 
UFO i puszczaliśmy go na łąkach, zaraz 
przybiegły Krysia-Marysia razem z Basią 
i Bożenką, i powiedziały jaki ładny lata-
wiec, taki sam jak UFO co w zeszłym ty-
godniu wylądowało za Waldka ogrodem 
– relacjonował ówczesny mieszkaniec 

ulicy Płońskiej. – Ale to nie wszystko, 
bo za dwa miesiące UFO wylądowało za 
podwórkiem Zbyszka, który wyszedł do 
UFO i długo rozmawiał z kosmitami, ale 
nie chciał powiedzieć o czym. Za trzy ty-
godnie nagle wyjechał i do dzisiaj nie wró-
cił – zakończył sympatyczny Czytelnik. 

W ostatnich dwóch tygodniach 
redakcję odwiedzili także kolejni miesz-
kańcy i mieszkanki, którzy mówili, że wi-
dzieli jak UFO wielokrotnie lądowało na 
łąkach między Gruduską i wodociągami, 
zawsze wychodziło dwóch kosmitów w 
garniturach i krawatach, przygładzali an-
tenki i szli do ulicy Gostkowskiej. Próby 
informowania milicji o tych faktach koń-
czyły się bagatelizowaniem tematu. (Po 
wydarzeniach w Roswell i na Uralu, rządy 
USA i ZSRR zawarły spisek w sprawie 
utajnienia kontaktów z kosmitami, dlate-
go Kreml zakazał milicji w Ciechanowie 
interesowania się tymi sprawami). 

Niezwykle interesująco zabrzmiała 
opowieść mieszkanki Śródmieścia, która 
w latach dziewięćdziesiątych w południe 
podczas mgły zbierała szczaw pod Zam-
kiem i wtedy obok wylądowało UFO, z 
którego wysiadł ufoludek. Od razu przy-
gładził antenkę i zakrył włosami i poszedł 
przez most do Rynku. Podążyła za nim 
kawałek i zobaczyła, że wchodzi on do 
urzędu. Gdy po dwóch tygodniach była 
w tym biurze w swojej sprawie urzędowej, 
zobaczyła go tam i usłyszała, że urzędnicz-
ki mówią do niego „panie kierowniku”. 
Inna Czytelniczka opowiedziała, że jak 
poszła za kosmitką, która wysiadła z UFO 
co w czasie mgły wylądowało na łące za 
Browarem, to zaobserwowała jak koło 

mostu czekało na nią dwóch urzędników 
i mówili do kosmitki „pani radna”.

Tyle na razie o udziale kosmitów w 
życiu ziemi ciechanowskiej.

A teraz aktualność personalno-ka-
drowa. W czasie gdy od niedawna tyle się 
dzieje w powiecie, że ho, ho, że jeszcze się 
tak nie działo, to tydzień temu napłynęła 
wiadomość o nominacji nowego Diabła 
Powiatowego na kolejną pięćdziesięcio-
letnią kadencję. Został nim znany u nas 
diabeł Sataniuel Bielziebubowicz, do tej 
pory zamieszkały w parafii łysakowskiej, 
a od chwili powołania już rezydujący w 
krzakach nad Łydynią w parku przy Au-
gustiańskiej, na terenie parafii klasztor-
kowej. Wobec objęcia zaszczytnej funkcji 
zmienił On nazwisko i teraz cała Jego 
tytulatura brzmi: Monsignore Jego Wie-
lebność Magnificencja Magister Sataniuel 
Bielziebubowicz Powiatowskij.

Z tej okazji nasz redaktor naczelny 
wysłał do Diabła delegację z gratulacjami. 
Po protokolarnych ukłonach i kurtuazyj-
nych słowach redaktorka śledcza zapytała 
Jego Magnificencję o zakres czynności 
służbowych. – Do moich podstawowych 
obowiązków należy opiniowanie w chwi-
li zgonu kandydatur do Piekła i witanie 
grzeszników w przedsionku piekielnym, 
skąd zabierają ich właściwe służby dia-
belskie. Oczywiście, co może wydawać 
się nieoczywiste, tu w powiecie nie będę 
kusił do grzechów, bo ludzie tu grzeszą 
chętnie, że kolejka do Piekła jest długa i 
się wydłuża. Wcale nie muszę zabiegać o 
kandydatury do Piekła, mam nadwyżki. 
Nawet chętnie będę odstępował Aniołowi 
Powiatowemu, który też jest tu od nie-

dawna, te osoby, które chce On koniecz-
nie wysłać do Czyśćca, a potem do Nie-
ba. My z Aniołem Powiatowym mamy 
sztamę i znamy się od dawna, od czasu 
gdy kosmici przywieźli Adama i Ewę do 
Raju, który wtedy był tam, gdzie dzisiaj 
jest Olimpia na Peloponezie. Oczywiście, 
co może wydać się nieoczywiste, kosmici 
przywieźli razem z nimi dwa tysiące ko-
biet i mężczyzn, bo niby jak sam Adam 
i Ewa, która była klonem Adama, i ich 
dzieci sami ze sobą mieliby się zdrowo 
rozmnażać. 

– A jaki jest adres Anioła Powiato-
wego? Gdzie można spotkać i po czym 
rozpoznać? – rzucił redaktor sportowy. – 
Adresu nie podam, nie mój interes. Ale 
można spotkać bez problemu, bo Anioł 
Powiatowy ma ludzką postać, przebywa 
wśród ludzi i robi dużo dobrego dla po-
wiatu, że jeszcze tu tak nie działano. Ale 
nie wszyscy Go dostrzegą, tylko tym jest 

dane, którzy mają dobre serca i czyste su-
mienia – usłyszała delegacja redakcyjna. 
– Aaa… To jest kobieta… – podpytała re-
daktorka do spraw kultury i sztuki. – Jak 
kto jest za ciekawski, to go pająki za obraz 
wciągną – dowcipnie wywinął się od od-
powiedzi Jego Wielebność Magnificencja, 
który audiencję zakończył słowy: – Już 
wiem kogo w licznej grupie mieszkańców 
Ciechanowa w najbliższym czasie będę 
witał na progu Piekła. Do zobaczenia nie-
bawem kochani…

A poza tym do redakcji ciągle przy-
chodzą mieszkańcy i chwalą naszego pana 
prezydenta i pana przewodniczącego rady 
miasta, prezesów TBS-u i PUK-u wraz z 
małżonkami oraz pana dyrektora biblio-
teki publicznej również z małżonką, a 
także przewodniczącego rady nadzorczej 
wodociągów.

To tyle na dziś. Ahoj!
IWO „GAGUŚ” GAWLICA

Wspomnienia z przyszłości

Diabeł, Anioł i kosmici 
w naszym powiecie
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tel.: 23 672 28 69
www.stociechanow.pl

www.facebook.com/stociechanow

Niepubliczne Przedszkole STO
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Ciechanowie

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

Niepubliczne Przedszkole STO
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Ciechanowie

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

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

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

W ofercie przedszkola:

ogłoszenie

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

reklama

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
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Dzień Komisji Edukacji Narodowej to 
święto wszystkich pracowników szkół 
każdego szczebla. Jest to czas idealny 
na formowanie podziękowań, gratulacji 
oraz wręczanie nagród wyróżniającym 
się pracownikom oświaty. Ciechanow-
skie starostwo z tej okazji zorganizowało 
specjalną galę, podczas której wybrani 
nauczyciele z placówek powiatowych 
otrzymali okolicznościowe nagrody. 

Spotkanie odbyło się w połowie 
października w Kawiarni Artystycz-
nej Powiatowego Centrum Kultury 
i Sztuki im. Marii Konopnickiej. 
Niewątpliwie głównym punktem 
było wręczenie Nagród Starosty Cie-
chanowskiego wyróżniającym się na-
uczycielom. 

Przyznano nagrody następują-
cym nauczycielom ze szkół i placó-
wek, dla których Powiat Ciechanow-
ski jest organem prowadzącym:

Stanisław Szulc – nauczyciel 
I Liceum Ogólnokształcącego im. 
Zygmunta Krasińskiego w Ciecha-
nowie;

Robert Widacki - nauczyciel I Li-
ceum Ogólnokształcącego im. Zyg-
munta Krasińskiego w Ciechanowie;

Agnieszka Wichowska – nauczy-
ciel Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. Jó-
zefa Bema w Ciechanowie;

Przemysław Grochowski – na-
uczyciel Zespołu Szkół Nr 1 im. gen. 
Józefa Bema w Ciechanowie;

Wioletta Ostrowska–Żerek – 
nauczyciel Zespołu Szkół Nr 2 im. 
Adama Mickiewicza w Ciechanowie;

Joanna Maria Szerszeń - nauczy-
ciel Zespołu Szkół Nr 2 im. Adama 
Mickiewicza w Ciechanowie;

Zbigniew Kocot – nauczyciel 
Zespołu Szkół Nr 3 im. Stanisława 
Staszica w Ciechanowie;

Małgorzata Sobecka – wicedy-
rektor Zespołu Szkół Technicznych 
Centrum Kształcenia Ustawicznego 
im. Stanisława Płoskiego w Ciecha-
nowie;

Dorota Potyrała – nauczyciel Ze-
społu Szkół Technicznych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Stani-
sława Płoskiego w Ciechanowie;

Dorota Ruszkowska – wicedy-
rektor Specjalnego Ośrodka Szkol-
no-Wychowawczego w Ciechanowie;

Bożena Mazińska – nauczyciel 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wy-
chowawczego w Ciechanowie;

Wiesława Machul – dyrektor Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej 
w Ciechanowie.

Nagrody oraz listy gratulacyjne 
wręczała starosta Joanna Potocka-
-Rak wraz z wicestarostą Markiem 
Marcinkowskim. 

Wszyscy obecni w kawiarni go-
ście mieli okazję wysłuchać krótkie-
go koncertu zespołu „Krach Band” z 
I Liceum Ogólnokształcącego w Cie-
chanowie. Młodzież dała prawdziwy 
popis wokalno – instrumentalny. 
Opiekunem grupy jest Robert Wi-
dacki – jeden z wyróżnionych przez 
Starostę nauczycieli. 

Wszystkim nagrodzonym gratu-
lujemy! 

PP 

Powiatowe nagrody okolicznościowe 

Nagrody Starosty trafiły do nauczycieli
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Oczekiwana przez wielu, teraz dostępna 
dla wszystkich – ścieżka rowerowa Ciecha-
nów-Gołotczyzna została oficjalnie otwarta. 
Wybudowano około 7 kilometrów trasy ro-
werowej, dzięki czemu drogę z Ciechanowa 
do Gołotczyzny można pokonać na rowerze 
– komfortowo i bezpiecznie. Inwestycja zo-
stała zrealizowana dzięki wsparciu z budżetu 
Samorządu Województwa Mazowieckiego 
i stanowi pierwszy etap projektu realizo-
wanego w ramach programu „Instrument 
wsparcia zadań ważnych dla równomiernego 
rozwoju Województwa Mazowieckiego”.

Aktywna rekreacja 

- Jest to niezwykle ważna inicjatywa 
nie tylko z uwagi na poprawę bezpie-
czeństwa uczestników ruchu drogowe-
go, zwłaszcza miłośników jednośladów, 
lecz także ze względów turystyczno-kra-
joznawczych i zdrowotnych. Chcemy 
zachęcać mieszkańców do aktywnej 
rekreacji i przyczyniać się do ochrony 
środowiska naturalnego – informuje 
ciechanowskie starostwo. 

Ścieżka przebiega przez malownicze 
tereny leśne i łączy się z istniejącą ścież-
ką rowerową, prowadzącą do kąpieliska 
Krubin. 

- Nowy ciąg komunikacyjny o łącz-
nej długości ponad 7 km połączył Cie-
chanów z istotnym na naszej lokalnej ma-
pie miejscem, tj. Muzeum Pozytywizmu 

w Gołotczyźnie – Instytucją Kultury Sa-
morządu Województwa Mazowieckiego, 
w sąsiedztwie którego trwają intensywne 
prace nad budową Parku Rekreacyjno-
-Poznawczego, tworzonego z myślą o 
aktywnym wypoczynku dla mieszkańców 
powiatu ciechanowskiego, jak również 
turystów z terenu województwa mazo-
wieckiego – informuje Joanna Potocka-
-Rak – starosta ciechanowski. 

Park będzie miejscem wyjątkowym 
nie tylko ze względów krajoznawczych, 
lecz również edukacyjnych i zdrowotnych. 
W części edukacyjnej dominującą rolę od-
grywać będzie woda oraz wiele innych cie-
kawostek łączących zabawę z nauką. Walo-
ry zdrowotne zapewnią tężnie solankowe, 
usytuowane w otoczeniu zieleni, z wygod-
nymi miejscami siedzącymi. Zakończenie 
prac związanych z budową parku plano-
wane jest na czerwiec przyszłego roku.

Komfortowo i bezpiecznie 

Ścieżka ma nawierzchnię bitumiczną 
na całej długości, jej szerokość niemal na 
całej długości wynosi 2 metry, natomiast w 
terenie zabudowanym zwiększona została 
do 3 metrów. 

Całkowity koszt budowy ścieżki ro-
werowej wyniósł 3.120.540,68 zł, z czego 
kwotę 2.093.714,00 stanowi dofinanso-
wanie z budżetu Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego. W ramach inwesty-
cji zostały przebudowane skrzyżowania, 
zjazdy indywidualne, zatoki autobusowe 
oraz odwodnienia. Ponadto wykonano 
estetyczne barierki ochronne, oznaczenia 
poziome i słupki odblaskowe poprawia-
jące bezpieczeństwo uczestników ruchu.

Całkowita wartość projektu pn. „Bu-
dowa ścieżki rowerowej z Ciechanowa do 
Gołotczyzny wraz z parkiem rekreacyjno-
-poznawczym” wynosi ponad 9 milionów 
złotych, w tym dofinansowanie opiewają-
ce 4 mln zł.

Huczne otwarcie trasy 

Otwarcie ścieżki rowerowej nie ograni-
czyło się od symbolicznego przecięcia wstę-
gi. Zorganizowano z tej okazji wiele atrakcji 
dla młodszych i nieco starszych mieszkań-
ców naszego powiatu. Najpierw nastąpiło 
„przetarcie szlaku” tj. peleton rowerowy 
ruszył z Ciechanowa, towarzyszył mu sznur 

zabytkowych samochodów. Wszyscy udali 
się do parku na terenie Muzeum Pozytywi-
zmu w Gołotczyźnie. 

W uroczystości wzięli udział mieszkań-
cy, a także przedstawiciele różnych instytu-
cji i firm oraz gospodarze, czyli przedstawi-
ciele Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 
ze starostą Joanną Potocką-Rak na czele. 
Obecny był także marszałek województwa 
Adam Struzik. W muzealnym parku odbył 
się piknik pełen atrakcji. A wśród nich: 
zjazd zabytkowych aut, ciekawe konkursy, 
zabawy i warsztaty dla najmłodszych, po-
częstunek przygotowany przez lokalne Koła 
Gospodyń Wiejskich oraz koncert muzyki 
disco w wykonaniu zespołu Cliver. 

PP 

Powiatowa inwestycja z dotacją wojewódzką 

Otwarcie ścieżki rowerowej z Ciechanowa do Gołotczyzny 
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SZÓSTE CIECHANOWSKIE

DYKTANDO

23 PAŹDZIERNIKA
GODZ. 10.00
AULA PUZ, 
UL. WOJSKA POLSKIEGO 51

O PIÓRO PROFESORA 
JERZEGO 
BRALCZYKA

TEKST PODYKTUJE
KATARZYNA ŻAK

PREZYDENT CIECHANOWA KRZYSZTOF KOSIŃSKI ZAPRASZA NA

Zgłoszenia do 21 października
więcej informacji na 
�w.umciechanow.pl

W ramach prowadzonego przez miasto procesu 
rewitalizacji i zagospodarowania zbiornika wod-
nego Krubin powstały ścieżki dla spacerowiczów 
i rowerzystów. Ustawiono też nowe ławki i kosze 
na śmieci.

Inwestycję zrealizowano w ramach zwy-
cięskiego projektu Ciechanowskiego Budże-

tu Obywatelskiego złożonego przez radnego 
Wiesława Brzozowskiego.

Ścieżki powstały za głównym zbiorni-
kiem, pomiędzy oczkami wodnymi. Jest to 
IV etap modernizacji terenu rekreacyjnego 
kąpieliska Krubin. Poprzednie trzy etapy to 
także zasługa aktywnego radnego i miesz-

kańców, którzy głosowali na składane przez 
niego projekty.

Tegoroczna inwestycja jest bardzo do-
brze odbierana przez mieszkańców. Gdy 
wraz z radnym Brzozowskim chodziliśmy 
po tym terenie mijaliśmy wielu spacerowi-
czów. Dwie przemiłe Seniorki, które spo-
tkaliśmy odpoczywające nad brzegiem, w 
rozmowie z nami szczególnie podkreślały 
swe zadowolenie z nowych ławek. – Mo-
żemy sobie pospacerować, a potem usiąść 
i odpocząć. Porozmawiać sobie w takim 
pięknym otoczeniu przyrody. Cieszymy się, 
że pan radny dba o ten teren – powiedziały.

Wiesław Brzozowski w rozmowie z 
nami podkreślił, że firma realizująca inwe-
stycję zrobiła to bardzo solidnie. – Miło było 
patrzeć na ich pracę. Dziękuję też prezyden-
towi Krzysztofowi Kosińskiemu, a przede 
wszystkim ciechanowianom którzy po raz 
kolejny zagłosowali na mój projekt. I tu za 
pośrednictwem PULSU pozwolę sobie na 
mały apel. Zachęcam mieszkańców do zgła-
szania do mnie swoich pomysłów, co warto 
jeszcze zrobić by uatrakcyjnić teren kąpieli-
ska. Wspólnie opracujmy kolejny projekt – 
zachęca radny Wiesław Brzozowski.

TM

Inwestycja z Budżetu Obywatelskiego

Powstał spacerowy zakątek na Krubinie

Poseł ziemi płocko-ciechanowskiej Arka-
diusz Iwaniak został na kongresie zjed-
noczeniowym Nowej Lewicy wybrany na 
wiceprzewodniczącego krajowych struktur 
tej partii.

W rozmowie z nami podkreślił, 
że kongres na którym doszło do osta-
tecznego zjednoczenia SLD i WIO-
SNY to końcowy etap konsolidacji 
Lewicy, procesu rozpoczętego wspól-
nym startem w wyborach parlamen-
tarnych. – Kończymy tym samym 
zajmowanie się sobą i wszystkie nasze 
wysiłki kierujemy na prace progra-
mowe oraz konkretne działania słu-
żące Polsce i Polakom. Ze swej stro-
ny dziękuję wszystkim delegatom, 
którzy oddali na mnie głos podczas 
wyborów wiceprzewodniczących par-
tii. Odbieram to jako wyraz zaufania 
i poparcia dla przyjętej przeze mnie 

formuły racjonalnej pracy parlamen-
tarnej i wewnątrzpartyjnej – mówi 
poseł Iwaniak.

TM

Polityka

Nasz poseł wiceprzewodniczącym 
Nowej Lewicy

Arkadiusz Iwaniak
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przez radnego Wiesława Brzozowskiego na Krubinie powstały nowe ścieżki.
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- Niedawno w Akademii Dźwięku 
mieliśmy niezwykłego Gościa. 
Odwiedziła nas osobiście Mia Maj-
chrzak wraz z rodzicami. To pięk-
na, uśmiechnięta i bardzo urocza 
dziewczynka, która potrzebuje 
pomocy w zbiórce pieniędzy na 
operację, dzięki której będzie mo-
gła normalnie żyć – relacjonuje 
kadra pedagogiczna szkoły. 

Mia odwiedziła ciecha-
nowską szkołę muzyczną 
- Akademię Dźwięku, by 
osobiście podziękować za 
wsparcie i udział w koncercie 
„Gramy dla Mii Majchrzak”, 
z którego dochód został prze-
kazany na kosztowną operację kręgo-
słupa dziewczynki. Cała trójka miała 
również okazję poznać nauczycieli 
Akademii Dźwięku. Mia obejrzała in-
strumenty muzyczne. Nie zabrakło 
także gry na gitarze i ukulele. 

- Mia wręczyła nam podziękowa-
nia. Jesteśmy pod wrażeniem determi-
nacji rodziców w walce o zdrowie cór-
ki oraz miłości, którą się obdarowują. 

Miło nam było Państwa gościć! Życzy-
my powodzenia! - czytamy na profilu 
Facebook Akademii Dźwięku. 

Zachęcamy do pomocy Mii. Wpłat 
na jej operację można dokonywać pod 
linkiem: www.siepomaga.pl/mia-maj-
chrzak

Tam też opisana jest dokładnie sy-
tuacja zdrowotna dziewczynki.

AM 

Mia z rodzicami w Akademii Dźwięku 

Mia w krainie dźwięku

Mia wraz z rodzicami oraz Piotrem Pszczółkowskim – 
właścicielem Akademii Dźwięku. 
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powiat

Pod koniec września w Kawiarni Artystycz-
nej przy Powiatowym Centrum Kultury i 
Sztuki  starosta Joanna Potocka-Rak oraz 
wicestarosta Marek Marcinkowski wrę-
czyli nagrody za osiągnięcia w dziedzinie 
twórczości artystycznej, upowszechniania i 
ochrony kultury.

Wśród nagrodzonych byli: Marek 
Zalewski w dziedzinie rzeźby, malar-
stwa i grafiki; Agnieszka Grzejda w 
dziedzinie tańca, choreografii i reżyse-
rii; Anna Smolińska w dziedzinie ani-
macji kultury; Małgorzata Milewska 
w dziedzinie tańca ludowego i teatru; 
Jan Lipski w dziedzinie muzyki; Doro-
ta Nasierowska w dziedzinie animacji 
kultury; Wojciech Bruździński w dzie-
dzinie animacji kultury i teatru; Marek 
Szpakut w dziedzinie animacji kultury i 
muzyki; Zespół MELODIA w dziedzi-

nie muzyki oraz Stefan Chojnowski w 
dziedzinie literatury. 

Nie zabrakło akcentów artystycz-
nych. Podopieczne Agnieszki Grzejdy z 
Formacji Artystycznej FreakShow dały 
popis taneczno-akrobatyczny. Nato-
miast dojrzali wokaliści z Zespołu Me-
lodia z opinogórskiego GOKu wyśpie-
wali „pełne miłości” podziękowania 
Pani Staroście. 

Nagrodzeni artyści i animatorzy 
kultury podczas krótkich przemówień 
zgodnie przyznali, że nagrody ale również 
liczne działania wspierające rozwój kultu-
ry w naszym powiecie świadczą o wysokiej 
odpowiedzialności społeczno-kulturalnej 
władz powiatu. 

Gratulujemy wszystkim nagrodzo-
nym! 

PP 

Powiat Ciechanowski 

Powiatowe nagrody w dziedzinie kultury 
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Gdy idzie w Twoją stronę, czujesz się wyróżniony, 
że wybrał ciebie. Dostojnym krokiem, pełen spo-
koju, wydaje się, że w oczach skrywa największe 
tajemnice tego świata. KOT – najbardziej zagad-
kowe zwierzę, jakie znam. Od 9,5 tys. lat zaska-
kuje mądrością, zadziwia przebiegłością, ale też 
zdumiewa swym lenistwem. A co najważniejsze 
dla nas — potrafi też leczyć. Potwierdzi to każdy 
opiekun futrzanego szczęścia, który to wielkie 
działanie felinoterapii (z grec. felis - kot, thera-
peia - leczenie) odczuwa w swojej codzienności.

W powiecie ciechanowskim słowo 
„felinoterapia” staje się coraz bliższe, dzięki 
Powiatowemu Ośrodkowi Felinoterapii, 
który w maju tego roku powstał na terenie 
Ciechanowa.

Do Polski ten termin dotarł dopiero 
około 2000 roku, więc jest to świeża meto-
da zooterapii w naszym kraju. Prekursorką 
felinoterapii była brazylijska psychiatra Nise 
da Silvera, która w latach 60. ubiegłego wie-
ku, doceniła rolę kota jako wspomagającego 
w terapii. Za jej sprawą koty pojawiły się w 
szpitalu psychiatrycznym. Zauważono, że 
pacjenci dzięki obcowaniu ze zwierzęciem, 
stają się wyciszeni, spokojniejsi, a ich stan 
psychiczny się poprawiał.

Obok hipoterapii i dogoterapii, lecze-
nie z wykorzystaniem kota staje się coraz 
bardziej popularne. Dlaczego ten rodzaj 
terapii jest tak cenny? Kot, przy swoim 
dość specyficznym charakterze potrafi 
przekazać nam swój spokój. Mruczenie, 
którym docenia pieszczoty, rozładowując 
swoje emocje, ma częstotliwość około 25 
Hz, która wspaniale współgra z naszym 
biorytmem. Każdy, kto doświadczył ko-

ciego mruczanda, może potwierdzić od-
czucie przyjemnego, relaksacyjnego ciepła 
ogarniającego cały ludzki organizm. Sama 
opieka nad zwierzęciem buduje poczucie 
własnej wartości. Odpowiedzialność za 
niewinną, mniejszą od nas istotę, zwraca-
nie uwagi na jej potrzeby, powoduje, że 
stajemy się bardziej pewni siebie, przez 
co również zwiększa się nasza samooce-
na. Dziecko, które ma w swoim domu 
przyjaciela w postaci kota, ma naturalnie 
stymulowany rozwój ogólny. Przecież 
musi być tolerancyjne, kiedy kot nie ma 
ochoty się bawić, a akurat stwierdził, że 
czas na drzemkę. Buduje również poczucie 
własnej wartości, będąc docenianym przez 
kota uspakajającym mruczeniem. I w koń-
cu poprawia zdrowie fizyczne, gdy kot już 
się wyśpi i przychodzi czas na zabawę.

Obcowanie z kotem nie tylko ma ogrom-
ny wpływ na dzieci. Seniorom również pole-
cam koty. To zwierze ma „niezwykłe moce”, 
które wpływają na nasze zdrowie. Kot potrafi 
obniżyć ciśnienie krwi, ale też znakomicie 
sprawdza się jako osobisty, domowy rehabi-
litant. Adopcję kota polecam również oso-
bom, które często przebywają same w domu. 

Zwierzę to żywe stworzenie, które okaże nam 
emocje, będzie towarzyszyć przy obowiązkach 
domowych, zaznaczając swoją obecność — 
da nam poczucie bezpieczeństwa, a przede 
wszystkim dostarczy radość z przebywania 
z nim. Przy tych wszystkich dobrach, które 
dostarcza nam kot, opieka nad nim nie jest 
mocno absorbująca. Kot potrafi zająć się sam 
sobą, nie trzeba regularnie wyprowadzać go na 
spacery. A zapewniając mu odpowiednio pełną 
miskę i dostęp do kuwety, możemy pozwolić 
sobie na dłuższe wyjście z domu. Znając cha-
rakter kota i jego zamiłowanie do lenistwa za-
pewne swoje samotnie spędzone popołudnie 
spędzi w głębokim śnie, budząc się dopiero na 
dźwięk przekręcanego klucza w drzwiach.

Z własnego doświadczenia wiem, że kot 
bardzo łatwo może zmienić nasze myślenie o 
nim i sprawić, że docenimy jego obecność. 
Odwiedzając Powiatowy Ośrodek Felinotera-
pii w Ciechanowie można poczuć niezwykły 
spokój, któremu towarzyszy radość i poczucie 
spełnienia. A to za sprawą kilkunastu ko-
cich stworzeń, które dostojnie witają swych 
gości, po czym część zaprasza do zabawy, a 
inne przychodzą na przytulanie i pieszczoty. 
Niejednokrotnie zdarzało się, że gość ośrod-
ka znajdował w nim swojego przyjaciela, a 
dzięki adopcji mógł zaopiekować się nim na 
stałe. Takie momenty są dla nas szczególnie 
ważne, kiedy zdajemy sobie sprawę, że kot i 
jego nowy opiekun obopólnie będą dawać 
sobie szczęście i bezpieczeństwo. Francuska 
pisarka Sidonie-Gabrielle Colette napisała 
„Obcując z kotem, człowiek ryzykuje jedynie 
to, że stanie się wewnętrznie bogatszy” - więc 
może warto zaryzykować...

MAŁGORZATA SKOCZYLAS-NOWAKOWSKA
Wydział Profilaktyki Społecznej i Edu-

kacji Zdrowotnej Starostwa Powiatowego w 
Ciechanowie

Powiatowy Ośrodek Felinoterapii Radosny KOT

Kot dobry na wszystko
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Na początku października w Mazowieckim 
Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Marek 
Marcinkowski – wicestarosta ciechanowski 
oraz Sylwester Dąbrowski – wicewojewoda 
mazowiecki podpisali umowę o dofinanso-
wanie przebudowy drogi powiatowej.

Umowa dotyczy dofinansowania 
ze środków Rządowego Funduszu Roz-
woju Dróg zadania pod nazwą „Prze-
budowa drogi powiatowej nr 1241W 
Ciechanów - Młock - Wola Młocka 
- Luszewo przejście przez Wolę Młoc-
ką odcinek od km 16+805,00 do km 
17+547,00”. Dofinansowanie wynosi 
1.937.449,54 zł. Pozostałą kwotę, któ-
rą pokryją: Powiat Ciechanowski oraz 
Miasto i Gmina Glinojeck, poznamy 
po rozstrzygnięciu przetargu na reali-
zację prac budowlanych i tym samym 
określeniu ostatecznej wartości zadania. 

P. 

Umowa na dofinansowanie przebudowy drogi 
powiatowej

Prawie 2 miliony dotacji  
z urzędu wojewódzkiego 

Uczniowie szkół dla których Powiat Ciechanowski jest 
organem prowadzącym otrzymali stypendia Starosty 
Ciechanowskiego. 

Stypendia zostały przyznane uczniom za wy-
sokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edu-
kacyjne; najlepszym maturzystom oraz laureatom 
i finalistom olimpiady. 

Starosta Joanna Potocka-Rak wręczając 
stypendia, gratulowała nie tylko uczniom, ale 
również rodzicom i nauczycielom, którzy swoim 
zaangażowaniem także przyczynili się do sukcesu 
podopiecznych. 

Najlepsi maturzyści 2021 roku to:

Anna Błaszczak – uczennica I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w 
Ciechanowie – wychowawca mgr Stanisław Szulc;

Magda Zbrzeska – uczennica Technikum 
Nr 1 w Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 1 gen. 
Józefa Bema w Ciechanowie – wychowawca mgr 
Anna Surażyńska;

Małgorzata Młodzianowska – uczennica II 
Liceum Ogólnokształcącego Adama Mickiewicza 
w Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 2 im. Adama 
Mickiewicza w Ciechanowie – wychowawca mgr 
Rafał Zadrożny;

Małgorzata Rogowska – uczennica Techni-
kum Nr 2 w Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 
2 Adama Mickiewicza w Ciechanowie – wycho-
wawca mgr Mariola Roman;

Justyna Perkowska – uczennica III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w 
Ciechanowie w Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisła-
wa Staszica w Ciechanowie – wychowawca – wy-
chowawca mgr Anna Płocharska;

Karol Adam Szymczak – uczeń Technikum 
Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie w 
Zespole Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica w 

Ciechanowie – wychowawca  mgr Małgorzata 
Malinowska;

Kacper Konwerski – uczeń Technikum Nr 
4 w Ciechanowie w Zespole Szkół Technicznych 
Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisła-
wa Płoskiego w Ciechanowie – wychowawca mgr 
Izabella Bakierzyńska. 

 
Laureaci i finaliści olimpiad:

I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta 
Krasińskiego w Ciechanowie Stanisław August 
Kowalski – laureat XLVII Olimpiady Historycz-
nej - opiekun mgr Violetta Kamińska i mgr Ro-
bert Widacki;

Tomasz Leszczyński – finalista XXXI 
Olimpiady Teologii Katolickiej – opiekun mgr 
Agnieszka Boniakowska;

Kacper Leszczyński – finalista XXXI 
Olimpiady Teologii Katolickiej – opiekun mgr 
Agnieszka Boniakowska;

Weronika Wysmyk – finalistka Ogólnopol-
skiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie – opiekun 
mgr Agnieszka Boniakowska;

Julia Niepytalska – finalistka Ogólnopolskiej 
Olimpiady Wiedzy o Rodzinie – opiekun mgr 
Agnieszka Boniakowska.

Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w 
Ciechanowie

Bartosz Konarzewski – finalista Olimpiady 
Innowacji Technicznych i Wynalazczości- opie-
kun mgr Przemysław Grochowski;

Zuzanna Klimkiewicz – finalistka VIII 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umie-
jętności z Zakresu Projektowania i Wytwa-
rzania Odzieży-opiekun mgr Agnieszka Wi-
chowska;

Wiktoria Ostrowska - finalistka VIII Ogól-
nopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z 
Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży – 
opiekun mgr Agnieszka Wichowska;

Natalia Żebrowska - finalistka VIII Ogól-
nopolskiej Olimpiady Wiedzy i Umiejętności z 
Zakresu Projektowania i Wytwarzania Odzieży – 
opiekun mgr Agnieszka Wichowska.

Zespół Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza 
w Ciechanowie

Paulina Karolak – laureatka XII Olimpiady 
Wiedzy Hotelarskiej – opiekun mgr Joanna Szerszeń.

 
Wszystkim laureatom i wyróżnionym 

uczniom serdecznie gratulujemy.
PC 

Stypendia Starosty Ciechanowskiego 
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- Powstało pięć nowych lokali. Łącznie 2.750 metrów kwadratowych. Przebudowa 
polegała na rozbiórce części budynku, przebudowie wszystkich instalacji 
i zbudowaniu nowych lokali - dodaje Damian Czernik. 
W przyszłym roku zaplanowano kolejny etap rozbudowy tego popularnego 
w Ciechanowie i okolicach Centrum Handlowego. 
- Na początku przyszłego roku planujemy rozbudować Centrum o kolejny obiekt 
o powierzchni około 2.000 metrów kwadratowych. Prace powinny zostać 
zakończone do końca przyszłego roku – dodał dyrektor Czernik. 

- W czwartek, 7 października odbyło się oficjalne otwarcie nowych sklepów. 
Przygotowaliśmy z tej okazji liczne atrakcje dla klientów. Najmłodszych zabawiali 
animatorzy i szczudlarz. Dzieci mogły również skorzystać z dmuchańców lub 
zrobić sobie zdjęcie z maskotką – mówił w dniu otwarcia nowej części Centrum 
Handlowego MMG jego dyrektor – Damian Czernik. 

Podczas otwarcia nowych sklepów, wszyscy klienci mogli liczyć na wyjątkowe 
promocje, ale także loterie i konkursy z nagrodami. 

- Zapraszamy serdecznie na zakupy do Centrum Handlowego MMG Ciechanów – 
zachęcają właściciele.

Kolejna nowość to salon optyczny Vision Express, który jest częścią grupy 
GrandVision – globalnego lidera branży optycznej, prowadzącego ponad 6.000 
salonów w 44 krajach. Oferuje nie tylko ogromny wybór wysokiej jakości 
okularów i soczewek kontaktowych. W Salonie wykonywane są także 
profesjonalne badania jakości wzroku. Wszyscy specjaliści w Vision Express 
doskonale wiedzą, że wzrok jest bezcenny, a bezpieczeństwo i wygoda są naszym 
absolutnym priorytetem! Jako firma medyczna Vision Express zapewnia fachowe 
porady doświadczonych lekarzy okulistów oraz optometrystów.

Trzy z pięciu nowych punktów handlowych są już doskonale znane klientom, 
tj. drogeria Rossman, KIK oraz Pepco. 
W progi marketu Action większość klientów wejdzie po raz pierwszy. Sklep 
należy do sieci dobrze znanej w całej Europie. Sieć oferująca tanie i zaskakujące 
produkty codziennego użytku. Obecnie w 9 krajach Europy funkcjonuje ponad 
1.800 takich sklepów.  
Action oferuje ponad 6.000 produktów w 14. kategoriach. - Oczywiście, 
w możliwie jak najniższych cenach. Niskie ceny, duży uśmiech to nasze firmowe 
motto – czytamy na stronie firmy ACTION. 

Centrum Handlowe we Władysławowie rozwinęło skrzydła! 
W Centrum Handlowym MMG w podciechanowskim Władysławowie funkcjonują już nowe placówki, 
a będzie ich jeszcze więcej! Obecnie w swoje progi zapraszają: market ACTION, Rossman, salon 
optyczny Vision Express, powiększony KIK, a wkrótce również Pepco, nie licząc oczywiście dotychczas 
funkcjonujących sklepów. Jeszcze w tym roku pojawią się kolejne sklepy marek: Home & You, Yes! oraz 
Carry. Ponadto właściciele zapowiadają dalszą rozbudowę Centrum Handlowego w przyszłym roku.

W Centrum Handlowym MMG w podciechanowskim Władysławowie funkcjonują już nowe placówki, 
a będzie ich jeszcze więcej! Obecnie w swoje progi zapraszają: market ACTION, Rossman, salon 
optyczny Vision Express, powiększony KIK, a wkrótce również Pepco, nie licząc oczywiście dotychczas 
funkcjonujących sklepów. Jeszcze w tym roku pojawią się kolejne sklepy marek: Home & You, Yes! oraz 
Carry. Ponadto właściciele zapowiadają dalszą rozbudowę Centrum Handlowego w przyszłym roku.

Fotorelacja z otwarcia nowych placówek w MMG Ciechanów 
dostępna jest na www.pulsciechanowa.pl 

Zapraszamy także na stronę internetową centrum: 

www.mmg-ciechanow.pl 
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ogłoszenie własne wydawcy

Rodzinie oraz Bliskim

  
Wieloletniego Pracownika 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 
– Geodety Powiatowego 

wyrazy najgłębszego współczucia 
i z głębi serca płynące 

słowa otuchy w tych trudnych chwilach

Starosta Powiatu Ciechanowskiego 
Joanna Potocka-Rak 

wraz z Członkami Zarządu,
Przewodniczący Rady Powiatu  

oraz
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

Ś.P. 
Ignacego Adama Michalskiego

Niech  spoczywa  w  Bogu.

składają

reklama

W wieku 71 lat zmarł Adam Michalski – wieloletni 
urzędnik administracji publicznej różnych szcze-
bli i zasłużony działacz Ruchu Ludowego.

Był absolwentem Wydziału Geodezji na 
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. 
Pracę zawodową rozpoczął w Wojewódzkim 
Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Płoc-
ku. Następnie pracował w Ciechanowie w: 
Wojewódzkim Związku Spółdzielni Produk-
cyjnych, Urzędzie Gminy i Urzędzie Woje-
wódzkim, a od 1999 roku aż do emerytury w 
Starostwie Powiatowym.

- Dał się poznać jako sumienny 
urzędnik, kierownik i dyrektor, a w ostat-
nich latach Geodeta Powiatowy. Znał 
bardzo dobrze zagadnienia i problemy z 
zakresu geodezji i gospodarki nierucho-

mościami. Wiele razy wypracowywa-
liśmy, po długich dyskusjach, wspólne 
stanowisko w strategicznych sprawach 
związanych z rozwojem naszej małej oj-
czyzny – ziemi ciechanowskiej, a także w 
naszym ludowym gronie. W mojej pa-
mięci pozostanie jako człowiek życzliwy 
dla wszystkich, dobry kolega i przyjaciel, 
sumienny urzędnik państwowy i samo-
rządowy, zaangażowany działacz Ruchu 
Ludowego, dobry mąż i ojciec – powie-
dział nam Sławomir Morawski – wielo-
letni Starosta Ciechanowski i Prezes Za-
rządu Powiatowego PSL.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy 
współczucia.

AI

Wspomnienie

Zmarł Adam Michalski

śp. Adam Michalski
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W ostatnią sobotę września, na Placu Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, 
podczas centralnych obchodów święta 
Wojsk Obrony Terytorialnej, Minister Obro-
ny Narodowej wręczył sztandar 5 Mazowiec-
kiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Rodzicami chrzestnymi sztanda-
rów zostają osoby szczególnie ważne 
dla brygad, często są to krewni Patro-
nów, jak np. siostrzenica patrona 5 
brygady podporucznika Mieczysława 
Dziemieszkiewicza, Barbara Kownac-
ka-Płauszewska. Ojcem chrzestnym 
natomiast został Konstanty Radziwiłł 
- Wojewoda Mazowiecki. 

Ufundowanie Sztandaru dla 5 
Mazowieckiej Brygady Obrony Tery-
torialnej nie byłoby możliwe gdyby nie 
powołanie do życia Społecznego Komi-
tetu Fundatorów Sztandaru, na które-
go czele stanęła Joanna Potocka-Rak 
- Starosta Powiatu Ciechanowskiego.

ASZ/TM

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Brygada otrzymała sztandar

Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszak i płk Mieczysław Gurgielewicz – dowódca 5 
Mazowieckiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.
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Mazowsze jest na ostatnim etapie wydatkowania 
środków z Unii Europejskiej. Do tej pory udało się 
zaangażować już 93 proc. środków. W subregionie 
ciechanowskim podpisanych zostało w sumie 319 
umów. Wartość projektów to 765 mln zł, z czego 
wsparcie europejskie przyznane przez samorząd 
województwa wyniosło ponad 496 mln zł.

Wykorzystaniu unijnych środków była 
poświęcona konferencja prasowa, która od-
była się w Bibliotece Pedagogicznej w Ciecha-
nowie.

Do tej pory władze Mazowsza pod-
pisały już 5,5 tys. umów na realizację pro-

jektów w ramach RPO WM 2014-2020. 
Wkład UE wynosi już niemal 8 mld zł. 
– Dobre tempo wydatkowania środków 
unijnych pozwala nam je efektywnie wy-
korzystać. Fundusze pozwoliły Mazowszu 
nie tylko na ogromny rozwój, ale są także 
kluczowe w walce z pandemią koronawi-
rusa – mówił Adam Struzik – Marszałek 
Województwa Mazowieckiego.

Miasto Ciechanów podpisało 11 umów 
na łączną kwotę 102.382.722,95 zł (wkład 
środków UE – 67.654.581,96 zł), zaś Powiat 
Ciechanowski – 17 umów na łączną kwotę 

38.952.364,47 zł (wkład środków UE – 
26.877.569,04 zł).

Wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta 
Szymanik powiedziała, że swoistym oczkiem 
w głowie samorządowców są drogi i rozwiąza-
nia komunikacyjne, m.in. zakup niskoemisyj-
nych autobusów. Z jej wyliczeń wynika, że od 
początku wejścia Polski do Unii Europejskiej 
do subregionu ciechanowskiego trafiło ok. 1,3 
miliarda zł środków unijnych na inwestycje.

Marszałek Adam Struzik podczas konfe-
rencji przypomniał, że dzięki obowiązującemu 
od 2018 r. podziałowi województwa mazowiec-
kiego na dwie jednostki statystyczne NUTS 2 
oraz zastosowaniu tzw. mechanizmu elastycz-
ności polegającego na przesunięciu środków 
finansowych pomiędzy kategoriami regionów, 
Samorząd Województwa Mazowieckiego uzy-
skał ponad 2 mld euro na realizację Programu 
Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Ma-
zowsza 2021-2027. – Nasze starania i przede 
wszystkim upór przynoszą wymierne efekty. 
Przy projektowaniu budżetu unijnego na nową 
perspektywę, Unia Europejska uwzględniła 
podział statystyczny naszego regionu. Tym sa-
mym kwota wsparcia, na którą możemy liczyć 
porównywalna jest do tej z obecnej perspekty-
wy. Dodatkowo Mazowsze regionalne, po la-
tach starań, po raz pierwszy zostanie uwzględ-
nione w ramach programu Polska Wschodnia. 
To kolejnych 400 mln euro, które umożliwią 
realizacje wielu potrzebnych inicjatyw – pod-
kreśla marszałek Adam Struzik.

AI

Samorząd Województwa Mazowieckiego

Prawie 500 mln zł z UE dla 
subregionu ciechanowskiego

Od lewej: Grażyna Brzezińska – dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie, Sara 
Michalska – zastępca dyrektora Departamentu Organizacji w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, 
Konrad Wojnarowski – radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Elżbieta Szy-
manik – wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
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Znamy laureatów XXII edycji Nagrody Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego. W Powiato-
wym Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie 
laureaci odebrali statuetki z rąk marszałka 
Adama Struzika. Wśród nagrodzonych znalazł 
się Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów”. 
Nagrody trafiły również do laureatów ubie-
głorocznej edycji, podczas której, ze względu 
na pandemię, nie można było zorganizować 
uroczystej gali. 

Nagroda Marszałka Województwa 
Mazowieckiego jest jednym z najbar-
dziej prestiżowych wyróżnień na Ma-
zowszu. W gronie laureatów mamy 
ludzi, którzy całym swoim życiem 
udowadniają potrzebę pracy dla lokal-
nych społeczności podkreśla marszałek 
Adam Struzik. – Pasjonatów z głowami 
pełnymi pomysłów, ludzi niezwykle twór-
czych i aktywnych. Możemy ich śmiało 
nazwać ambasadorami naszego regionu, 
bo ich praca jest wizytówką całego Ma-
zowsza, inspiracją i mobilizacją do od-
krywania bogactwa naszego regionu. 

Wśród tegorocznych laureatów zna-
leźli się przedstawiciele różnych pokoleń, 
reprezentujący różne nurty i spojrzenia 
na rzeczywistość, których wspólnym 
celem jest zwrócenie uwagi na pielęgno-
wanie i dbałość o zachowanie dziedzic-
twa narodowego. Każdy z nagrodzonych 
otrzymał statuetkę oraz nagrodę pienięż-
ną w wysokości 10 tys. zł. 

W gronie laureatów znalazł się dzia-
łający nieprzerwanie od 35 lat Ludowy 
Zespół Artystyczny „Ciechanów”. Dzia-
łają w nim: dwie grupy młodzieżowe, 
grupa dorosłych oraz Kapela i Chór. 
W repertuarze zespołu znajdują się pol-
skie tańce narodowe i regionalne. To 
jeden z najlepszych amatorskich zespo-
łów folklorystycznych w Polsce. Do tej 
pory jego członkowie dali ponad tysiąc 
koncertów w kraju i poza granicami, 
wielokrotnie reprezentując Polskę na 
międzynarodowych festiwalach folklo-
rystycznych, a także uświetniając swoją 
obecnością regionalne wydarzenia. – 

Jesteśmy dumni i cieszymy się z otrzyma-
nia tak prestiżowej nagrody, dzięki której 
znajdujemy się w gronie wybitnych oso-
bowości z województwa mazowieckiego 
– podkreśla Rita Tarczyńska, kierownik 
artystyczny zespołu. – Towarzyszy nam 
dużo dobrych emocji, a także poczucie, 
że warto wylewać pot na próbach, starać 
się, ćwiczyć. Czujemy, że jesteśmy po-
trzebni i że nasz wysiłek został dostrze-
żony i doceniony – zaznacza. Na pytanie 
o najbliższą przyszłość Rita Tarczyńska 
odpowiada, że zespół chciałby wrócić 
do normalnego trybu spotkań sprzed 
pandemii. – Przed nami kilka projektów. 
Z Danutą Błażejczyk nagrywamy utwory 
ludowe w nowych, często jazzowych aran-
żacjach. Koncert ma się odbyć 5 grudnia 
w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki 
w Ciechanowie na deskach tej samej sceny, 
na której odebraliśmy Nagrodę Marszałka. 
Planujemy również koncert bożonarodze-
niowy, a jeszcze w październiku rozpocz-
niemy nabór do zespołu. 

Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów” z Nagrodą Marszałka

Laureaci XXI i XXII edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego z marszałkiem Adamem Struzikiem podczas gali  
w Powiatowym Centrum Kultury w Ciechanowie

Ludowy Zespół Artystyczny „Ciechanów” odebrał statuetkę z rąk marszałka Adama Struzika Pamiątkowe zdjęcie zespołu podczas gali 

Laureaci XXII edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego

Pozostali laureaci XXII edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego to: Mirosław Greluk z Siedlec – artysta, malarz, działacz społeczny, 
wolontariusz, menadżer, a także organizator imprez artystycznych, kultural-
nych, charytatywnych i sportowych; Leszek Celej z Mińska Mazowieckiego – dy-
rektor Muzeum Ziemi Mińskiej, inicjator działań o charakterze historycznym; 
Jacek Łepecki – prezes zarządu fundacji, dyrektor generalny Warszawskiej 
Orkiestry Symfonicznej „Sonata” im. Bogumiła Łepeckiego; ks. prof. UKSW 
dr. hab. Mirosław Mejzner – pallotyn z Ożarowa Mazowieckiego, wykładowca, 
promotor polskiej nauki i kultury za granicą; prof. dr hab. inż. Janusz Zieliński 
– pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku, 
specjalista w zakresie modyfikacji właściwości i zastosowania ciężkich frak-
cji pochodzących z przerobu ropy naftowej i węgla kamiennego, kompozycji 
bitumiczno-polimerowych i polimerów termoplastycznych; Maria Juszczyk 
z Warszawy – dyrektor domu kultury „Prom Kultury” na Saskiej Kępie, orga-
nizatorka m.in. Święta Saskiej Kępy; Robert Fidos z Borkowic w pow. przysu-
skim – wójt Borkowic, historyk regionalista, nauczyciel, prezes Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju i Promocji Gminy Borkowice, współzałożyciel Towarzystwa 
Kulturalnego im. Oskara Kolberga w Przysusze, Stowarzyszenia Pamięci Ma-
jora Henryka Dobrzańskiego „Hubala w Rudnie; Regionalne Centrum Kultury 
Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu – zajmuje się 
wspieraniem twórców ludowych i promocją kultury ludowej, prowadzi m.in. 
warsztaty, organizuje wyjazdy i konkursy dla dzieci związane z kurpiowską tra-
dycją, przy centrum działa Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna”; Kapela 
Podwórkowa „U Maxa” działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Siennie. 
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ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

Pani

Pracownikowi Starostwa
Powiatowego w Ciechanowie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia
z powodu śmierci

składają

Starosta Powiatu Ciechanowskiego Joanna Potocka-Rak 

oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

Ewie Zawadzkiej

Mamy

Pani

Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego Starostwa 

Powiatowego w Ciechanowie

wyrazy głębokiego współczucia oraz otuchy

z powodu śmierci

składają

Starosta Powiatu Ciechanowskiego Joanna Potocka-Rak, 

Zarząd Powiatu Ciechanowskiego oraz Pracownicy

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie

Dorocie Tartas

Taty

Rodzinie  oraz  Bliskim

Lekarza oraz osoby szczególnie zasłużonej dla samorządu
wyrazy najgłębszego współczucia i z głębi serca płynące 

słowa otuchy w tych trudnych chwilach

składają

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

Przewodniczący Rady Powiatu  
oraz Radni Powiatu Ciechanowskiego.

Ś.P. Andrzeja Krupińskiego

Niech  spoczywa  w  Bogu.

Doradzę i zajmę się 
wszystkimi formalnościami.

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

KREDYTY 
HIPOTECZNE

Krzysztof Szczepański

ZapraszamZapraszam

reklama

Na miejskim skwerze w centrum miasta 
pojawiło się nowe oświetlenie. Renowację 
przejdą też elementy małej architektury 
i murek na terenie placu. Pojawią się rów-
nież nowe nasadzenia.

Nowe oświetlenie stanowią lam-
py typu LED. Celem inwestycji jest 
poprawa widoczności, a tym samym 
zwiększenie komfortu i bezpieczeń-
stwa użytkowników terenu. Realizacja 
przedsięwzięcia pozwoli też na zwięk-
szenie bezpieczeństwa na pobliskim 
przejściu dla pieszych, które zostało 
doświetlone.

- A wkrótce kolejne prace: wię-
cej zieleni, mała architektura - w tym 
pierwsze w mieście solarne ławeczki z 
opcją doładowania telefonu - oczysz-
czenie murku oraz uporządkowanie 
otoczenia – zapowiada prezydent 
Krzysztof Kosiński.

AI

Miejskie inwestycje

Pięknieje skwer na Pl. Kościuszki 

Dotychczas mroczny skwer dzięki nowemu oświetleniu zyskał przytulny klimat.
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W Domu Parafialnym „Katolik” odbyła się prelekcja 
ks. prał. dr. Ireneusza Wrzesińskiego pt. „Życie i 
Dzieło Błogosławionej Matki Róży Marii Czackiej”. 
Jak to zawsze w przypadku ks. Księdza Prałata za-
równo treść, jak i forma przekazania wiedzy były 
na najwyższym poziomie.

Organizatorem spotkania był oddział 
Akcji Katolickiej funkcjonujący przy Parafii 
św. Józefa w Ciechanowie i to jego prezes Ry-
szard Wesołowski otworzył spotkanie i przy-
witał licznie zgromadzonych słuchaczy.

Przypomnijmy, że Matka Róża Czacka - 
beatyfikowana we wrześniu wraz z Prymasem 
Stefanem Wyszyńskim, była założycielką i 
pierwszą przełożoną generalną Zgromadzenia 
Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża oraz 

założycielką i prezesem Towarzystwa Opieki 
nad Ociemniałymi w Laskach.

Ks. prał. Ireneusz Wrzesiński na po-
czątku prelekcji podzielił się z publicznością 
opowieścią o tym, kiedy po raz pierwszy 
usłyszał o Matce Czackiej. – Miałem wtedy 
jakieś 14-15 lat. W mojej rodzinnej parafii 
w Kamienicy, koło Zakroczymia, odbywał 
się Odpust Opatrzności Bożej. Z uwagi na 
to, że zawsze przybywały na niego wielkie 
tłumy i wierni nie mieścili się w świątyni, to 
proboszcz wpadł na pomysł by ustawić przed 
nią prowizoryczną ambonę. Całe kazanie 
było poświęcone życiu i dziełu Matki Marii 
Czackiej. Ujęła mnie ta postać niewidomej 
zakonnicy – wspominał ks. Wrzesiński.

Omawiając życie Błogosławionej sporo 
miejsca poświęcił jej arystokratycznej rodzinie, 
która była bardzo zacna, patriotyczna i zwią-
zana z Kościołem. Wystarczy wspomnieć, że 
brat ojca był kardynałem, który pełnił funkcję 
sekretarza papieży – Piusa IX i Leona XIII.

- Gdy jako młoda dziewczyna dowiedzia-
ła się, że straci wzrok, to zamiast się załamać 
poświęciła 10 lat by przygotować się do przy-
szłej opieki nad niewidomymi. Zaangażowała 
się m.in. w dostosowanie języka Braille’a do 
języka polskiego. Przeniosła się do Warszawy 
gdzie rozpoczęła organizowanie Towarzystwa 
Opieki nad Ociemniałymi. Zaczęło się bardzo 
skromnie, od szkółki dla kilku niewidomych 
dziewcząt. Z czasem działalność ta rozrosła się 
ogromnie. W międzyczasie podjęła starania o 
założenie zgromadzenia zakonnego. Pomagał 
jej w tym m.in. kard. Aleksander Kakowski 
– pochodzący z ziemi przasnyskiej. Z czasem 
Laski, które były siedzibą Towarzystwa i Zako-
nu, stały się nie tylko instytucją opiekuńczą i 
religijną, ale prawdziwym centrum intelek-
tualnym naszego kraju – opowiadał ks. prał. 
Wrzesiński.

- Pan Bóg zawsze w czasach kryzysu Ko-
ścioła daje nam znaki w postaci konkretnych 
ludzi. Takich jak chociażby Matka Maria Róża 
Czacka czy Prymas Stefan Wyszyński – zakoń-
czył swą prelekcję ks. dr Ireneusz Wrzesiński.

***
Przykład Matki Czackiej pokazuje nam, 

że Pan Bóg może wykorzystać ludzi słabych 
czy chorych do czynienia wielkich dzieł… 
Wystarczy przypomnieć także Mojżesza, któ-
rego choć ten się jąkał i bał publicznych wy-
stąpień, Bóg uczynił wielkim przywódcą Ludu 
Izraela…

AI

Akcja Katolicka

Prałat Wrzesiński o Matce Czackiej

Ks. prał. dr Ireneusz Wrzesiński wygłasza prelekcję pt. „Życie i Dzieło Błogosławionej 
Matki Róży Marii Czackiej”.
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PULS CIECHANOWA: Nie sposób nie rozpo-
cząć rozmowy z Panem Ministrem od sytu-
acji na naszej wschodniej granicy. Z czym 
w zasadzie mamy do czynienia ze strony 
białoruskich władz? 

MACIEJ WĄSIK: Reżim Łuka-
szenki stosuje wobec Polski i innych 
swoich sąsiadów, m.in. Litwy i Łotwy, 
agresję hybrydową na niespotykaną do-
tąd skalę. Jest to w pełni zorganizowa-
na akcja białoruskich służb. Nie ma tu 
mowy o żadnych przypadkowych dzia-
łaniach. Mamy do czynienia z próbą 
otwarcia nowego szlaku przerzutu nie-
legalnych migrantów do Unii Europej-
skiej. Bez żadnych wątpliwości mogę 
powiedzieć, że to realizacja scenariusza 
napisanego wspólnie przez Łukaszen-
kę i Putina. Polska nigdy się tej presji 
nie podda. Nienaruszalność polskiej 
granicy jest świadectwem naszej nie-
podległości jako państwa. Nie mówiąc 
już o tym, że nasza wschodnia granica 
jest jednocześnie zewnętrzną granicą 
Unii Europejskiej. Jesteśmy więc także 
odpowiedzialni za bezpieczeństwo oby-
wateli innych krajów członkowskich. 
Zewnętrzna granica wspólnoty musi 
pozostać szczelna. Czym kończy się 
utrata kontroli nad granicą UE pokazał 
poprzedni kryzys migracyjny z 2015 
roku. Niektóre kraje nadal nie uporały 
się z jego skutkami. Rząd Prawa i Spra-
wiedliwości nie dopuści, aby taka sytu-
acja miała miejsce w Polsce. Obiecali-
śmy Polakom bezpieczeństwo i słowa 
dotrzymamy. Nigdy nie będzie naszej 
zgody na wpuszczanie do kraju niele-
galnych migrantów ekonomicznych.

Jak sobie radzi w tej trudnej sytuacji Straż 
Graniczna i wspierające ją formacje?

Nie ukrywam, że obecna sytuacja 
to olbrzymi test dla naszych służb – 
przede wszystkim dla Straży Granicz-
nej, ale i Policji, wspomaganych przez 
żołnierzy. Wszyscy wywiązują się ze 
swoich zadań na bardzo wysokim po-
ziomie. Każdego dnia pełniąc tę trudną 
służbę na polskiej granicy, udowadnia-
ją, że zapewnienie nam bezpieczeństwa 
jest ich najważniejszą misją.

Jako wiceszef MSWiA wyrażam 
słowa uznania dla naszych funkcjo-
nariuszy i żołnierzy. I uprzedzam, że 
każde próby dyskredytacji ich służby, 
spotkają się z naszą reakcją. Są to lu-
dzie, którzy służą nam, jako obywa-
telom tego kraju. Codziennie dbają o 
nasze bezpieczeństwo. Właśnie po to, 
aby mieszkańcy Łodzi, czy Ciechanowa 
mogli czuć się bezpiecznie. Ogrom pra-
cy służb najlepiej oddadzą liczby. Od 
1 sierpnia br. Straż Graniczna odnoto-
wała prawie 19 tys. prób nielegalnego 
przekroczenia granicy polsko-biało-
ruskiej. Dzięki działaniom służb uda-
remniono niemal 17,5 tys. z tych prób. 
Chyba nie muszę nikomu wyjaśniać, 
co by się działo, gdyby nie skuteczne i 
profesjonalne działania strażników gra-
nicznych i wojska.

Co nam dało wprowadzenie stanu wyjątko-
wego na terenie przygranicznym?

Wprowadzenie, a potem przedłu-
żenie, stanu wyjątkowego na terenie 
części dwóch województw: podlaskiego 
i lubelskiego było jedyną możliwą de-

cyzją w aktualnej sytuacji. Dodam, że 
była to decyzja dokładnie przemyślana. 
Przeanalizowaliśmy wszystkie możliwe 
scenariusze rozwoju wydarzeń. Przy tak 
wrogich działaniach służb białoruskich, 
naprawdę na szali jest nienaruszalność 
polskiej granicy i bezpieczeństwo mi-
lionów Polek i Polaków. Wiem, że pew-
nie niektórzy powiedzieliby „Sorry, taki 
mamy klimat”. Ale nie my. Nasz rząd 
podchodzi poważnie do swoich zobo-
wiązań. I nikt nie myśli, że jakoś to 
będzie. Te czasy minęły. Dlatego mam 
prośbę do polityków opozycji. Jeśli nie 
chcecie pomóc, to chociaż nie przeszka-
dzajcie. Jeśli macie ochotę uczestniczyć 
w brudnej grze Łukaszenki, to wasz 
wybór. Mamy już posła, który razem 
ze swoją niebieską torbą, był „gwiazdą” 
białoruskich serwisów informacyjnych.

Cały czas powtarzamy, że aby sku-
tecznie dbać o bezpieczeństwo polskiej 
granicy potrzeba spokoju. Straż Gra-
niczna ma się zająć swoimi ustawowy-
mi zadaniami. Nie może się martwić, 
że przez działania nieodpowiedzialnego 
człowieka, dojdzie do poważnego in-
cydentu granicznego. Przy tym, co się 
teraz dzieje, nie ma mowy o żadnych 
happeningach politycznych na granicy 
polsko-białoruskiej. Dajmy w spokoju 
pracować Straży Granicznej i wojsku. 
To temu służy wprowadzenie stanu wy-
jątkowego na terenie przygranicznym. 
A doszukiwanie się przez niektórych ja-
kiegoś drugiego dna jest bezpodstawne.

Działanie Straży Granicznej spo-
tyka się z poparciem Polaków. Z 
ostatniego sondażu CBOS wynika, 
że pozytywnie o jej pracy wypowia-
da się sześciu na dziesięciu badanych 
(60 proc.). Tylko nieliczni (8 proc.) są 
przeciwnego zdania.

Czy w ramach wzmacniania granicy z Biało-
rusią powstanie na całej jej długości zabez-
pieczający mur?

Decyzja o budowie zabezpieczenia 
granicy państwowej jest naturalną kon-
sekwencją agresji hybrydowej reżimu 
Łukaszenki. Musimy reagować na to, 
co się dzieje. Codziennie odnotowuje-
my około pół tysiąca prób nielegalnego 
przekroczenia naszej granicy z Białoru-
sią. Presja migracyjna nie maleje. I to 
pomimo dodatkowego wsparcia kadro-
wego dla oddziałów Straży Granicznej, 
pomocy żołnierzy Sił Zbrojnych RP i 
Policji oraz zastosowanych tymczaso-
wych instalacji. Dlatego trzeba stwier-
dzić, że na dłuższą metę skutecznym 
rozwiązaniem będzie dopiero budowa 
na granicy zapory o solidnej konstruk-
cji. Przygotowaliśmy w tym zakresie 
projekt ustawy, który został już przyjęty 
przez Radę Ministrów i obecnie jest na 
etapie prac parlamentarnych.

Podkreślam, że nie jest to jakieś 
nowe rozwiązanie w Europie. Korzy-
stamy tu z doświadczeń innych państw 
europejskich, które zmagały się z nie-
legalną migracją, m.in.: Grecji, Węgier 
czy Hiszpanii. Dla przykładu Grecja 
niedawno ukończyła budowę 40-ki-
lometrowego ogrodzenia w regionie 
Evros na granicy z Turcją. Tam są zresz-
tą bardzo stanowcze słowa premiera 
Kyriakosa Mitsotakisa. Podkreśla on, 
że nie pozwoli w Grecji na niekontrolo-

wany napływ migrantów, podobny do 
tego, który widzieliśmy w 2015 roku.

Czy podobne problemy jak na granicy z Bia-
łorusią występują także na granicy z Obwo-
dem Kaliningradzkim, stanowiącym część 
Federacji Rosyjskiej?

W tym roku na granicy polsko-
-rosyjskiej nie odnotowano zdarzeń 
o charakterze typowo migracyjnym. 
Presja, z którą mamy do czynienia jest 
skierowana zdecydowanie na odcinek 
granicy z Białorusią. Reżim próbuje 
wymóc na Unii Europejskiej zniesienie 
sankcji i uznanie Łukaszenki. Jednak 
nie mamy żadnych wątpliwości, że 
wywołanie tego kryzysu migracyjnego 
ma swoje źródła na Kremlu. To Putin 
- zza kurtyny - steruje swoją białoruską 
marionetką. Każda próba destabilizacji 
zewnętrznej granicy UE jest Rosji na 
rękę. Oficjalnie będą twierdzili, że z 
sytuacją na granicy polsko-białoruskiej 
nie mają nic wspólnego, że to sprawa 
Łukaszenki. A tak naprawdę presja mi-
gracyjna to doskonały sposób na wy-
wieranie nacisku na Polskę czy Litwę. 
To klasyczna forma wojny hybrydowej.

Ciekawe wnioski płyną również z 
analizy telefonów osób, które nielegal-
nie dostały się do naszego kraju. Polskie 
służby znalazły w tych urządzeniach 
dowody na to, że wiele z tych osób, za-
nim do nas trafiło, przez dłuższy czas 
przebywało w Rosji. Było nawet zdjęcie 
mężczyzny zrobione podczas rosyjskie-
go kursu wojskowego. To daje do my-
ślenia, kto nielegalnie szturmuje polską 
granicę i kto te działania inspiruje. 

Panie Ministrze – czy przeciętny mieszka-
niec powiatu ciechanowskiego może czuć 
się bezpiecznie?

Bezpieczeństwo obywateli to abso-
lutny priorytet nie tylko MSWiA, ale 
całego rządu. Do poczucia bezpieczeń-
stwa ma prawo każdy, nie tylko miesz-
kaniec takiej aglomeracji, jak Warszawa 
czy Poznań, ale także mniejszych miast, 
takich jak Ciechanów.

Dlatego cieszy mnie, że Komenda 
Powiatowa Policji w Ciechanowie tak 
dobrze dba o bezpieczeństwo miesz-
kańców. W ostatnich latach na terenie 
powiatu zostały odtworzone aż trzy po-
sterunki Policji. Pozwala to niewątpli-
wie na podniesienie poziomu poczucia 

bezpieczeństwa w kluczowych dla ludzi 
miejscach – tam gdzie mieszkają, pra-
cują, gdzie do szkoły chodzą ich dzieci. 
Koalicja PO-PSL miała taktykę „zwija-
nia” państwa z mniejszych miejscowo-
ści. To oni w latach 2008-2015 zlikwi-
dowali prawie pół tysiąca posterunków 
Policji. My te irracjonalne działania 
odwracamy.

Działania Policji w Ciechanowie 
przyczyniły się do ogólnego spadku 
przestępczości. Dla przykładu - ostatnio 
funkcjonariusze zatrzymali dwóch męż-
czyzn podejrzanych o kradzieże pojaz-
dów, którzy działali najprawdopodob-
niej na terenie całego kraju. W innym 
przypadku udało się też zatrzymać męż-
czyznę podejrzanego o oszustwo metodą 
„na policjanta”. Dzięki temu mieszkan-
ka Ciechanowa odzyskała 20 tys. zł.

W skali całego kraju właśnie pra-
cujemy w resorcie nad nowym pro-
gramem rozwoju służb mundurowych 
podległych MSWiA na lata 2022-
2025. Kupimy nowoczesny sprzęt i 
wyposażenie osobiste funkcjonariuszy, 
będziemy remontować komendy, ko-
misariaty i strażnice na terenie całego 
kraju. Każda wydana na to złotówka to 
inwestycja w bezpieczeństwo Polaków.

I na koniec pytanie z zupełnie innej sfery, 
z naszego lokalnego podwórka. Czy Miasto 
Ciechanów może liczyć na wsparcie rządu 
i osobiste zaangażowanie Pana Ministra 
dla jednego z wniosków złożonych do pro-
gramu „Polski Ład”? Wniosek prezydenta 
Ciechanowa dotyczy dofinansowania m.in. 
modernizacji ważnej drogi prowadzącej do 
Kościoła Św. Piotra Apostoła i dwóch szkół? 
Może to dobry moment na przełamanie 
lodów i pokazanie woli współpracy z samo-
rządem ponad politycznymi podziałami?

Jako poseł ziemi ciechanowskiej 
wspieram wszelkie lokalne inicjatywy, 
które mogą poprawić komfort życia 
mieszkańców. Inwestycje w edukację, 
czy w infrastrukturę drogową to zawsze 
niezwykle istotne rzeczy, gdyż służą całej 
społeczności. Myślę, że sześć lat rządów 
Prawa i Sprawiedliwości pokazało, jak 
ważna jest dla nas Polska lokalna, nasze 
małe ojczyzny. Nie inaczej będzie z in-
westycjami w ramach „Polskiego Ładu”.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z Maciejem Wąsikiem – posłem ziemi ciechanowskiej i Wiceministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji

Obiecaliśmy Polakom bezpieczeństwo i słowa dotrzymamy

SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:  tel. 500 364 311
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Przed siedzibami Przedszkola „Zamkowe 
Skrzaty” (ul. Nadrzeczna 24) oraz Powiatowej 
Biblioteki Publicznej (ul. Warszawska 34) sta-
nęły rzeźby przedstawiające rycerzy.

Stało się to w ramach projektu „Cie-
chanów Miasto Rycerzy”, którego po-
mysłodawcą i koordynatorem jest Alicja 
Gąsiorowska. Wcześniej rzeźby rycerzy 
pojawiły się przed Zamkiem Książąt Ma-
zowieckich oraz Hotelem KORONA. Ich 
autorem, podobnie jak tej przed przed-
szkolem jest Marek Zalewski.

Rycerz przed przedszkolem…

Fundatorem rzeźby przedstawiającej 
Księcia Janusza I Starszego jest Przedszko-
le „Zamkowe Skrzaty” i Klub KORONA. 
Podczas uroczystości dzieci zaprezentowa-
ły program artystyczny.

Na odsłonięcie rzeźby przybyli licznie przed-
stawiciele władz państwowych i samorządowych, 
instytucji oraz organizacji pozarządowych.

 … i przed biblioteką

Wykonanie rzeźby Rycerza Zygmusia 
zostało dofinansowane ze środków Powia-

tu Ciechanowskiego oraz Stowarzyszenia 
„Wrzuć na Luz”.

W uroczystym odsłonięciu rzeźby 
wzięły udział władze powiatu, na czele 
ze starostą Joanną Potocką-Rak, wi-
cestarostą Markiem Marcinkowskim 
i sekretarzem Moniką Gwoździk. 
Byli też, m.in.: gospodarz obiektu, 
przed którym stanął rycerz, czyli Lech 
Zduńczyk – po. dyrektora Powiatowej 
Biblioteki Publicznej, Józef Kaliński 
– dyrektor ciechanowskiej delegatu-
ry Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz radni 
miejscy Edyta Rzeplińska-Filipowicz i 
Andrzej Bayer.

Nie zabrakło rekonstruktora w rycer-
skiej zbroi oraz najbardziej oklaskiwanych 
małych rycerzy, w które wcieliły się dzieci 
z ciechanowskich przedszkoli.

W drugiej części uroczystości, 
uczestnicy mieli możliwość obejrzenia w 
teatrzyku kamishibai bajki „O rycerzu 
Zygmusiu Walecznym”, którą w bardzo 
atrakcyjny sposób zaprezentowała Graży-
na Czaplicka z Czytelni Regionalnej Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej.

AI

Ciechanów Miasto Rycerzy

Rycerze strzegą 
przedszkola i biblioteki

Uroczystego osłonięcia rycerza dokonały (od lewej): starosta Joanna Potocka-Rak, Alicja 
Gąsiorowska oraz. właścicielka przedszkola - Barbara Dzienkiewicz.

Od lewej: wicestarosta Marek Marcinkowski, Alicja Gąsiorowska, autor rzeźby Michał Se-
lerowski oraz Lech Zduńczyk - po. dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej.
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Ciechanowianin Łukasz Wesołowski wziął udział w emitowanym w TVP-2 
teleturnieju „VA BANQUE” i zajął drugie miejsce. Gratulujemy!

Łukasz Wesołowski ma 32 lata. Od urodzenia, jeszcze do nie-
dawna, mieszkał w Ciechanowie. Ukończył IV LO przy Zespole 
Szkół nr 1 im. generała Józefa Bema w naszym mieście. Jest ab-
solwentem kierunku „stosunki międzynarodowe” na Uniwersy-
tecie Warmińsko-Mazurskim i Uniwersytecie Warszawskim. Pra-
cował m.in. jako przewodnik w Muzeum Szlachty Mazowieckiej, 
reporter w Katolickim Radio Ciechanów (obecnie Katolickie Ra-
dio Diecezji Płockiej), a aktualnie w Bibliotece Dzielnicy Wola 
m.st. Warszawa. Interesuje się historią, polityką, sztuką, literaturą 
oraz twórczością Jacka Kaczmarskiego.

- Kolejny raz miałem przyjemność sprawdzić swoją wie-
dzę w teleturnieju, ale niestety prześladuje mnie „klątwa dru-
giego miejsca”. Gdy 4 lata temu brałem udział w „JEDEN Z 
DZIESIĘCIU” niewiele zabrakło do zwycięstwa. Sam udział 
w „VA BANQUE” wspominam bardzo dobrze. Przemysław 
Babiarz jest przesympatyczny. Podobnie wręczająca upomin-
ki Pani Kasia, która jak się okazało przez pewien czas miesz-
kała w Ciechanowie. Pytania nie były szczególnie trudne ale 
trochę zabrakło mi refleksu. Na dodatek zwycięzca, którym 
został Pan Artur, był bardzo mocny. Dodatkowo popełniłem 
głupi błąd w pierwszej rundzie. Ale jeśli chodzi o teleturnie-
je, to w tym roku nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. 
Niedługo będzie można mnie zobaczyć w „Gigantach Histo-
rii” w odcinku o Januszu Korczaku – powiedział nam Łukasz 
Wesołowski.

AI

Ciechanowianin w programie 
„VA BANQUE”

Sukces Łukasza 
Wesołowskiego

Łukasz Wesołowski w teleturnieju „VA BANQUE”.
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Z okazji Dnia Edukacji Narodowej prezydent 
Krzysztof Kosiński wręczył w ratuszu nagro-
dy nauczycielom pracującym w miejskich 
szkołach i przedszkolach.

Wśród nauczycieli szkół miejskich 
nagrodzono: Małgorzatę Paszkowską 
(nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej 
SP nr 1), Krystynę Polens (nauczyciel 
języka polskiego SP nr 3), Marię Ma-
zanowską (nauczyciel plastyki SP nr 3), 
Iwonę Koziatek (nauczyciel muzyki i 
przyrody SP nr 4), Agatę Skaraczyńską 
(nauczyciel języka angielskiego SP nr 
4), Jolantę Bilińską (nauczyciel biblio-
tekarz SP nr 5), Piotra Deskę (nauczy-
ciel informatyki i języka angielskiego 
SP nr 5), Annę Kaczorek (nauczyciel 
biologii i chemii SP nr 6), Beatę Szcze-
śniak (nauczyciel edukacji wczesnosz-
kolnej SP nr 6), Ritę Tarczyńską (pe-
dagog SP nr 6), Mariolę Szcząchor 
(pedagog SP nr 7), Justynę Marię Mol-
kowską (nauczyciel wiedzy o społeczeń-
stwie i współorganizujący kształcenie 
uczniów niepełnosprawnych SP nr 7).

Nagrody przyznano też nauczy-
cielkom wychowania przedszkolnego. 
Otrzymały je: Iwona Woźniak i Hanna 
Miłoboszewska (Miejskie Przedszkole 
nr 1), Viera Pazyrova (Miejskie Przed-
szkole nr 3), Ewa Cybulska (Miejskie 
Przedszkole nr 4), Ewelina Kaźmierska 
(Miejskie Przedszkole nr 5), Hanna 
Rzeczkowska (Miejskie Przedszkole nr 
6), Anna Jadwiga Kłyszejko (Miejskie 
Przedszkole nr 8) i Karolina Sosnowska 
(Miejskie Przedszkole nr 10). 

Prezydent nagrodził też dyrek-
torów i wicedyrektorów. Nagrody 
odebrali: Hanna Bonisławska (dy-
rektor w Miejskim Przedszkolu nr 
5), Jarosław Krauze (dyrektor SP 
nr 1), Andrzej Niestępski (dyrek-
tor SP nr 3), Beata Markowska 
(wicedyrektor, nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej SP nr 3) oraz Bar-
bara Kamińska (dyrektor SP nr 4). 
– To szczególnie wymagający czas dla 
nauczycieli. Pandemia pokazała jak 
niezwykle doniosła odpowiedzialność 

spoczywa na Państwu nie tylko w pro-
cesie edukacji, ale też we wspieraniu 
rodzin w aspekcie wychowawczym. 
Nauka zdalna była trudnym spraw-
dzianem, który wymagał dodatkowej 
aktywności. Doskonale wiemy, że nikt 
tak doskonale nie zna potrzeb kon-
kretnych dzieci i uczniów, jak rodzi-
ce oraz ich nauczyciele, którzy mają 
z nimi codzienny kontakt. Nie ma 
identycznych dzieci, dlatego nie może 
być identycznego przepisu na nauczy-
ciela oraz program nauczania. Szkoła 
powinna przygotowywać do współ-
czesnych i przyszłych wyzwań oraz 
być oparta o niezależnego, twórczego 
i dobrze wynagradzanego nauczycie-
la. Wszyscy mamy duże obawy przed 
kolejną zapowiadaną rewolucją w sys-
temie oświaty. Ciągłe zmiany prawne 
i niepewność jutra niestety nie przy-
czyniają się do komfortu i stabilizacji 
w pracy powiedział do nagrodzonych 
prezydent Krzysztof Kosiński.

UM/TM

Dzień Edukacji Narodowej

Prezydent nagrodził nauczycieli

Prezydent Krzysztof Kosiński wraz z nauczycielami nagrodzonymi z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
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na tapecie

Obecnie nieużytkowany zabytkowy budy-
nek przy ul. Fabrycznej 2 przejdzie kom-
pleksową renowację. Sejmik Województwa 
Mazowieckiego przychylił się do wniosku 
prezydenta Krzysztofa Kosińskiego o dofi-
nansowanie modernizacji, przyznając na 
ten cel 1,8 mln zł.

Obiektowi zostaną nadane nowe 
funkcje – powstanie tam bar mleczny 
i przestrzeń dla organizacji pozarzą-
dowych. Prace rozpoczną się w naj-
bliższych miesiącach po zakończeniu 
postępowania przetargowego, które ma 
wyłonić wykonawcę inwestycji.

Remont niszczejącego i opuszczo-
nego obiektu obejmie przebudowę 
elewacji, całej konstrukcji, stropów, 

dachu, instalacji. Wymieniona zostanie 
stolarka okienna i drzwiowa. Zamon-
towana będzie winda. Zakres przepro-
jektowania budynku uwzględnia za-
pewnienie warunków do korzystania z 
obiektu przez osoby niepełnosprawne. 
Po remoncie obiekt będzie pełnił nowe 
funkcje społeczne. 

– Przechodzimy do realizacji ko-
lejnej inwestycji w Ciechanowie, któ-
ra przyczyni się do unowocześnienia i 
zwiększenia atrakcyjności miasta oraz 

przestrzeni publicznej. Do tego po-
jawią się nowe miejsca pracy, w tym 
dla osób niepełnosprawnych, które 
znajdą zatrudnienie w obiekcie po 
jego remoncie. Dofinansowanie ze-
wnętrzne daje nam możliwość odcią-
żenia własnego budżetu. To kolejny 
wniosek miasta, który uzyskał akcep-
tację samorządu wojewódzkiego. Ta 
współpraca pomiędzy samorządami 
daje wymierne, korzystne dla miesz-
kańców efekty – mówi prezydent 
Krzysztof Kosiński.

Ratusz prowadzi obecnie postę-
powanie przetargowe mające na celu 
wyłonienie wykonawcy inwestycji. Po 
zakończeniu procedury, wyłonieniu 
wykonawcy i podpisaniu umowy bę-
dzie możliwe rozpoczęcie prac.

Obiekt jest wpisany do Gminnej 
Ewidencji Zabytków Miasta Ciecha-
nów, Rejestru Zabytków Nierucho-
mych Województwa Mazowieckiego 
oraz znajduje się w strefie ochrony kon-
serwatorskiej i strefie obserwacji arche-
ologicznej. Budynek zostanie odnowio-
ny zgodnie z wytycznymi konserwatora 
zabytków. Remont będzie przeprowa-
dzony m.in. na podstawie historycz-
nych zdjęć.

Radni Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego przyznali miastu 
dofinansowanie na przeprowadzenie 
rewitalizacji obiektu w wysokości 

1,8 mln zł. – Wspieramy finansowo 
realizację takich miejskich inicjatyw, 
które pozwalają zachować dla przy-
szłych pokoleń bezcenne zabytki 
Mazowsza. Ciechanów przeprowa-
dził już kilka świetnych rewitalizacji, 
by wspomnieć np. wieżę ciśnień, 
która jeszcze kilka lat temu popa-
dała w ruinę, a dziś wraz z wybudo-
wanym obok Parkiem Nauki Torus 
służy mieszkańcom regionu, pełniąc 
funkcje edukacyjne dla dzieci i mło-
dzieży oraz jest ważnym i atrakcyj-
nym punktem na mapie turystycznej 
Mazowsza – podkreśla Konrad Woj-

narowski -  radny Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Na parterze budynku przy ul. Fa-
brycznej 2 znajdzie się przestrzeń dla ga-
stronomii, natomiast górną kondygnację 
zajmą organizacje pozarządowe związa-
ne z przeciwdziałaniem uzależnieniom 
i problemom społecznym. Na piętrze 
przewidziano funkcje biurowe. Znaj-
dzie się tam obszerne pomieszczenie do 
pracy (tzw. open space) z wygrodzonym 
miejscem na spotkania, pomieszczenia 
pomocnicze/techniczne, pomieszczenie 
socjalne i węzeł sanitarny.

UM/TM

Miejskie inwestycje

1,8 mln zł na renowację zabytkowego budynku

… a tak będzie wyglądał po renowacji.
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Sarah, poznaliśmy się około 12 lat temu. 
Doskonale pamiętam elokwentną 5-lat-
kę, tymczasem dziś stoi przede mną pra-
wie pełnoletnia kobieta… Opowiedz 
naszym Czytelnikom jak zaczęła się Two-
ja przygoda z modellingiem…

Można powiedzieć, że tak na po-
ważnie zaczęło się pod koniec 2019 
roku. Wtedy żona mojego brata cio-
tecznego – Marta Kuchcińska, która 
jest projektantką - chciała żebym 
przymierzyła sukienkę, którą przy-
gotowała na pokaz Fashion Anato-
my. Ze względu na to, że miałam 
wymiary takie jak jej modelki byłam 
idealnym „manekinem”. Gdy już 
miałam ją na sobie Marta powie-
działa, że koniecznie muszę jechać 
z nią i pójść w pokazie. Opierałam 
się i na początku odmówiłam, ale 
na szczęście moja Mama mnie na-
mówiła i pojechałyśmy do Krakowa. 
Malowała mnie tam Basia Habel i 
wstawiła moje zdjęcie na swojego 
Instagrama. Odezwała się do niej 
fotografka z zapytaniem czy nie 
chciałabym przyjechać na sesję. Tym 
razem zgodziłam się od razu i od 
tamtej pory dostawałam coraz wię-
cej zleceń.

Najnowszym sukcesem jest dojście do 
finału polskiej edycji THE LOOK OF THE 
YEAR (TLOTY) – najstarszego i najbardziej 

prestiżowego konkursu modellingowego 
na świecie. Jak do niego trafiłaś?

Tak naprawdę nigdy wcześniej 
nie słyszałam o tym konkursie. By-
łam na sesji zdjęciowej i poznałam 
tam modela – Borysa. Powiedział 
mi, że brał udział w poprzedniej 
edycji i zachęcił mnie do wysłania 
zgłoszenia. Na początku się opie-
rałam, ale stwierdziłam, że nic nie 
tracę i uzupełniłam formularz. Nie 
sądziłam, że się dostanę, bo wysła-
łam go ostatniego dnia castingu. 
Nazajutrz dostałam maila od TLO-
TY z gratulacjami i zaproszeniem na 
półfinał. 

Czym był dla Ciebie udział w konkursie?
W trakcie konkursu często sły-

szeliśmy to pytanie. Większość 
uczestników odpowiadała, że jest 
to ogromna szansa, dobry początek 
itd. Oczywiście uważam tak samo, 
ale była to też idealna okazja, żeby 
„przetestować” samą siebie. Zoba-
czyć czy dam radę pokonać stres, jak 
zareaguję na rywalizację i czy się w 
tym odnajdę. Dzisiaj, gdy emocje 
już opadły wiem, że to była najlep-
sza rzecz na jaką się zdecydowałam. 
Można powiedzieć, że udział w 
konkursie był początkiem nowych 
możliwości współpracy, których 
nie mogłabym sobie sama zapewnić 

oraz przyjaźni, a co najważniejsze 
nowych doświadczeń. 

Co było dla Ciebie zaskoczeniem?
Zaskoczeniem było to, że zapa-

miętałam wszystkie układy choreo-
graficzne (śmiech). Chociaż przy 
takiej determinacji choreografek 
byłoby dziwne, gdyby było ina-
czej. Przez pięć dni nie dawały nam 
chwili wytchnienia i do dzisiaj mam 
zdarte stopy.

W Finale zdobyłaś nagrodę specjalną 
przyznaną przez NATURA SIBERICA. Jak 
ogólnie oceniasz swój udział w THE LOOK 
OF THE YEAR?

Uważam, że było to cudowne do-
świadczenie i spełnienie dziecięcych 
marzeń. Oczywiście po obejrzeniu 
transmisji z pokazu znalazłam kil-
ka rzeczy, które mogłabym zrobić o 
wiele lepiej. Jednak nie chcę być bar-
dzo krytyczna i nie uważam swojego 
występu za totalną tragedię. Jestem 
z siebie dumna, że udało mi się po-
konać stres. Bardzo mnie cieszy na-
groda specjalna, którą otrzymałam. 
Już nawet nie chodzi o pieniądze, ale 
o sam fakt, że ktoś mnie zauważył i 
dzięki temu mam możliwość wzięcia 
udziału w kampanii, której efekty już 
niebawem wszyscy zobaczymy! 

Na co dzień jesteś uczennicą II Liceum 
Ogólnokształcącego im. Adama Mickie-
wicza w Ciechanowie. Jak na Twój sukces 
zareagowali nauczyciele i uczniowie?

Muszę przyznać, że jestem bar-
dzo pozytywnie zaskoczona. W 
szkole pojawiły się plakaty z oficjal-
nej sesji zdjęciowej TLOTY 2021. 
Nauczyciele okazali mi ogromne 
wsparcie i zainteresowanie. Głoso-
wali i udostępniali na swoich social 
mediach materiały związane z moim 
udziałem w konkursie, a po po-
wrocie dali mi czas na nadrobienie 
materiału. Pytali o wrażenia i oczy-
wiście gratulowali. Co zaskakujące, 
nie usłyszałam żadnego negatywne-
go komentarza ze strony uczniów, a 
wręcz przeciwnie. Wszyscy cieszyli 
się razem ze mną, trzymali kciuki 
i życzyli powodzenia. Kilka osób z 
mojej klasy bardzo się zaangażowało 
żeby pomóc mi wygrać, za co jestem 
niezmiernie wdzięczna. 

W jaki sposób udaje Ci się łączyć naukę z 
pracą modelki?

Nie jest to łatwe zadanie. 
Wszystkie sesje zazwyczaj odby-
wają się w dużych miastach, które 
są oddalone od Ciechanowa o set-
ki kilometrów, więc każdy wyjazd 
to opuszczony dzień w szkole. W 
wolnej chwili staram się nadrabiać 

zaległości, chociaż po całym dniu 
na planie mój mózg średnio chce 
współpracować. Tak jak już wcze-
śniej wspominałam, moi nauczy-
ciele są pozytywnie nastawieni do 
tego co robię, więc nikt nie wyciąga 
konsekwencji ze względu na moje 
nieobecności. Znacznie ułatwia mi 
to pracę i nie stresuję się powrotem 
do szkoły. 

Czego Ci życzyć na przyszłość?
Myślę, że przede wszystkim 

tego, żebym mogła realizować swoje 
plany i marzenia. Chciałabym, żeby 
moja pasja i to co lubię robić, mogły 
być moją pracą a nie tylko dodatko-
wym źródłem dochodu.

Dziękuję za rozmowę.
ARTUR INIARSKI

Rozmowa z Sarah Langa – ciechanowianką, która znalazła się wśród finalistów polskiej edycji 
THE LOOK OF THE YEAR!

Spełnienie dziecięcych marzeń
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Tak budynek przy ul. Fabrycznej 2 wygląda w chwili obecnej…
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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

Ponadto w ramach ubezpieczenia Warta Sposób na Raka 
przysługuje: 

Ubezpieczenie onkologiczne często obejmuje nie tylko środki 
finansowe, ale też innego rodzaju wsparcie, dzięki któremu 
można skuteczniej walczyć z chorobą i zachować spokój mimo 
okoliczności powodujących olbrzymi stres. Zwiększony komfort 
psychiczny w tak trudniej sytuacji nie 
tylko przynosi ulgę, ale też może pozy-
tywnie wpłynąć na przebieg leczenia. 

Choroby nowotworowe stanowią drugą najczęstszą przyczynę 
zgonów w Polsce. Pomimo ogromnego postępu medycyny 
i większej świadomości społecznej na temat zdrowia, z roku na 
rok wzrasta zachorowalność na raka. Spowodowane to jest 
w dużej mierze nieprawidłowym stylem życia, skażonym 
jedzeniem, złym stanem powietrza oraz brakiem codziennej 
aktywności fizycznej. 

Warunkiem jest zdiagnozowanie nowotworu złośliwego w sta-
dium inwazyjnym, które jest potwierdzone badaniem histopa-
tologicznym. Polisę można wykupić w każdej chwili na pod-
stawie pisemnej deklaracji o braku rozpoznanego nowotworu 
złośliwego (osoba ubezpieczająca się nie może być również w 
trakcie badań diagnostycznych w tym kierunku). 

Jak działa tzw. ubezpieczenie na raka? 

Onkopensa to ubezpieczenie na wypadek zachorowania na 
nowotwór złośliwy w stadium inwazyjnym. Jeżeli u osoby 
ubezpieczonej zostanie stwierdzony nowotwór złośliwy w 
stadium inwazyjny, Compensa wypłaci świadczenie w kwocie 
50, 100 lub 150 tysięcy złotych (zależnie od wybranej sumy 
ubezpieczenia).

Ubezpieczenie Warta Sposób na Raka to kompleksowa ochrona 
w sytuacji gdy, zostanie wykryty nowotwór złośliwy w stadium 
inwazyjnym lub przedinwazyjnym (in situ). Polisa zapewnia 
wypłatę świadczenia, jeżeli nastąpi: 

· zdiagnozowanie łagodnego nowotworu mózgu – ubezpie-
czonemu przysługuje 40% sumy ubezpieczenia. 

W wyniku zachorowania wiele osób musi przejść wyniszczające 
organizm leczenie, które stanowi jedyną szansę na wygranie 
nierównej walki z chorobą. Ważna jest nie tylko profilaktyka, ale 
też dostępność i skuteczność terapii. Jej koszt może okazać się 
przytłaczający, zwłaszcza gdy korzystamy z nierefundowanych 
leków. Na specjalistę czekamy bardzo długo, a do nowo-
czesnych metod leczenia trudno jest dotrzeć. Jeżeli martwisz się 
o swoje przyszłe zdrowie, sprawdź ofertę ubezpieczeń 
onkologicznych – odpowiednia polisa zapewni Ci szybką 
pomoc. Stawką jest życie, a w tej sytuacji każda minuta i złotów-
ka mogą zaważyć na szali zwycięstwa. 

· infolinia onkologiczna – ubezpieczony ma możliwość uzyskać 

informacje o dostępnych metodach leczenia, a także inne 
porady i cenne wskazówki, 

· druga opinia medyczna – indywidualna konsultacja medyczna 
dostarczona przez jeden z najlepszych na świecie ośrodków 
leczenia nowotworów, 

· w wariancie rozszerzonym – świadczenie w razie radioterapii, 
chemioterapii oraz operacji. 

Większość towarzystw ubezpieczeniowych posiada w swojej 

ofercie polisę, która chroni na wypadek nowotworu. Często 
takie ubezpieczenie możemy wykupić w pakiecie razem z polisą 
na życie jako umowę dodatkową, a koszt takiego rozszerzenia 
jest niewielki. Istnieje również możliwość wykupienia polisy na 
raka niezależnie – takie rozwiązania proponują Compensa 
i  Warta. 

· zdiagnozowanie raka w stadium inwazyjnym – ubezpieczony 
otrzymuje 100% sumy ubezpieczenia, nawet do 200 000 złotych,

Im wcześniej podejmiesz decyzję o zakupie polisy, tym lepiej dla 
Ciebie i Twojej rodziny. W ten sposób składka będzie korzystna, 
a w razie pojawienia się kłopotów otrzymasz pomoc.

· zdiagnozowanie raka w stadium przedinwazyjnym – ubezpie-
czonemu przysługuje 10% sumy ubezpieczenia, 

Po więcej szczegółów 
zapraszamy do naszego 
oddziału w Ciechanowie

przy ul. Dolnej 9 
lub zadzwoń 514 809 915. 

Judyta Osiecka
Kierownik Oddziału 

Regionalny Kierownik Sprzedaży

Ubezpieczenie onkologiczne – polecamy sprawdzone rozwiązania

I miejsce Konrad Traczyk

II miejsce Elżbieta Nowak

Laureaci konkursu fotograficznego pt. „Wakacje minęły MIGiem” znakomicie 
uchwycili wakacyjne chwile na swoich zdjęciach. Otrzymali dyplomy i nagrody 
rzeczowe z rąk Krzysztofa Ostromeckiego – prezesa MIG oraz Piotra Pszczół-
kowskiego – członka Rady MIG. Spotkanie odbyło się w siedzibie Mazowieckiej 
Izby Gospodarczej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 7 (pokój nr 404). 

Prace zostały ocenione przez komisję w składzie: Kamil Kra-
kowski – FOTOKALINA, Kazimierz Kosmala – fotograf oraz 
Piotr Pszczółkowski – wydawca PULSU Ciechanowa / przedsta-
wiciel MIG. Wszystkie zgłoszone zdjęcia były niepowtarzalne, a 
wybór najciekawszych był bardzo trudnym zadaniem. 

Przyznano trzy miejsca na podium. Pierwszą nagrodę zdobył 
Konrad Traczyk. 

Drugie miejsce przypadło Elżbiecie Nowak, natomiast trzecie 
Andrzejowi Bayerowi. Wyróżnione zostały dwa zdjęcia autorstwa 
Edyty Makowskiej oraz Teresy Sokołowskiej. 

- Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratu-
lujemy oraz życzymy dalszego rozwijania swojej fotograficznej pa-
sji. Zapraszamy również do uczestnictwa w kolejnych konkursach 
organizowanych przez Mazowiecką Izbę Gospodarczą – podkreślał 
Krzysztof Ostromecki – prezes MIG. 

Nagrody ufundowali: Studio Fotografii Profesjonalnej FOTO-
KALINA – Kamil Krakowski, PULS Magazyn Opinii Ziemi Cie-
chanowskiej, Grupa Arnica oraz Mazowiecka Izba Gospodarcza. 

Konkurs został zrealizowany w ramach projektu finansowane-
go przez Urząd Miasta Ciechanów: „MIGamy na rzecz przedsię-
biorczości od 30 lat”.

AM 

Konkurs fotograficzny „Wakacje minęły MIGiem” 

Wakacyjne kadry nagrodzone 

III miejsce Andrzej Bayer Wyróżnienie – Teresa Sokołowska 

Wyróżnienie – Edyta Makowska 
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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

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

Zachęcamy do kontaktu:
Ciechanów, ul. Mikołaja Kopernika 7, tel. 23 672 53 75, 23 672 25 06

Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie

Bogata oferta kształcenia dla młodzieży i dorosłych.
Prowadzimy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

e-mail: sekretariat@zst-ciechanow.pl lub sekretariat@cku-ciechanow.pl

W OFERCIE
DOSKONAŁEJ JAKOŚCI

GAZY OBRONNE
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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

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

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!

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

PIELĘGNACJA CIAŁA 

     730 39 49 49         

* ODNOWA 
  BIOLOGICZNA  
  CIAŁA I TWARZY

STACJE * 
  TRENINGOWE 

SAUNA, MASAŻ* 

* ODNOWA 
  BIOLOGICZNA  
  CIAŁA I TWARZY

STACJE * 
  TRENINGOWE 

SAUNA, MASAŻ* 

Jana Pawła II 15 / II piętro, Ciechanów

BONY PODARUNKOWE 
NA KAŻDĄ OKAZJĘ

centrumpieknegocialafigura
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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
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edukacja

Mała, nie mała – najważniejsze, że jest. 
Mowa o Szkole Podstawowej w Zeńboku. 
Radości mojej, uczących tu nauczycieli i wie-
lu moich parafian. To szkoła, w której liczba 
wszystkich uczniów ledwie przekracza 50 
osób. Mimo to, moim zdaniem, zalet jest 
więcej niż wad.

Dlaczego piszę o tym w tym nume-
rze gościnnego PULSU? Bo po pierwsze 
od czasu do czasu piszę do PULSU, więc 
korzystam z „dziennikarskiego przywile-
ju”, a po drugie przecież ten numer uka-
zuje się niecały tydzień po DNIU EDU-
KACJI NARODOWEJ, a artykuł to 
dobra forma prezentacji i podziękowań 
dla tworzących zeńboczczańską szkołę. 
To artykuł napisany ot tak, na przekór 
czasom, okiem proboszcza, który ma już 
za sobą przeszło 20 lat pracy w szkole, 
pracy nie tylko nauczyciela religii. 

Nie chciało mi się wstać, ale … 
Godz. 8.15 pierwszy dzwonek i pierw-
sza lekcja. Matematyka, j. polski, che-
mia, biologia, religia… Mam przed 
sobą grupkę uczniów (klasy liczą do 
10 osób). Mało nas, ale i rodzinnie. 
Niewiele się zmieniło w porównaniu z 
placówką, w której wcześniej uczyłem. 
Niesamowity komfort pracy. Z każdym 
mogę porozmawiać, każdemu doradzić, 
zerknąć co ma w zeszycie. A tam, jak 
wiemy, różnie bywa. Obowiązuje jed-
nak święta zasada – co na tablicy, to i w 
zeszycie. Żeby nie było niespodzianek. 
Na szczęście uczę religii i matematyki 
(to moje ulubione od lat zajęcie). Na 
początku trochę szok – matma z księ-
dzem? A czemu nie? Na przerwach, 
na szczęście, mam takie same dyżury 
jak inni. Trzeba czasem podnieść głos, 
pogrozić palcem. Przerwa ma przecież 
swoje prawa. Najciekawsze rozmowy 

są jednak wtedy, gdy razem z uczniami 
czekamy na autobus, który odwozi ich 
do domów. 

Kilka dni temu spotkałem się na 
Mszy św. z emerytowanymi nauczy-
cielami. Modliliśmy się za chorą ko-
leżankę, emerytowaną nauczycielkę z 
Zeńboka. Na koniec Mszy św. podzię-
kowałem nauczycielom za solidarność 
i za to, że myślą o sobie, że się razem 
trzymają. Proszę księdza – usłyszałem – 
wszyscy nam zazdrościli tej atmosfery w 
szkole. Zawsze rodzinnie. 13 paździer-
nika 2021 r. seniorzy świętowali z nami 
również ich dzień nauczyciela. 

Pewnego dnia stało się. Zachorowa-
łem. Nic groźnego, ale nie obyło się bez 
zwolnienia. Oj, będą zaległości. Nie, nie 
było. Pomoc nauczycielska i koleżeńska 
przyszła w porę i nie straciłem lekcji. 

Słyszałem, że jeden z rodziców pod-
czas wakacji, powiedział pani dyrektor 
Małgorzacie Czernik: pani Dyrektor 
moje dzieci mają tu lepiej niż w prywat-
nej szkole. Co prawda, to prawda. I nie 
chodzi tu tylko o małoliczebne klasy. 
Pracuję w tej szkole trzeci rok i nie sły-
szałem skargi na nauczyciela, że go nie 
ma, że nie wytłumaczy, że nie ma czasu, 
że jest jakiś nieprzyjemny. Podczas loc-
kdownu nauczycielskie zaangażowanie 
sprawdzało się tu w stu procentach. 

Wróćmy na chwilę do matematy-
ki. Otóż, jak się okazuje szkoła mate-
matykami stoi. Jak nie skorzystać z tej 
okazji. W roku szkolnym 2021/2022 
realizowana jest matematyczna inno-
wacja „Matematyka jest wszędzie”. Jak 
wszędzie, to wszędzie, nawet na świę-
cie kartofla, które razem z rodzicami, z 
którymi współpraca układa się wzoro-
wo, jest świętowane. Sam nie mogłem 
się nadziwić niektórymi propozycjami 

podczas pierwszych zajęć w dzień krop-
ki - zajęć z matematyki. Wszystko przed 
uczniami i nauczycielami. Bo matema-
tyka opisuje świat i nie zabraknie tej 
innowacji również na innych zajęciach. 
Nawet na religii (i nie chodzi wcale o 
liczenie tacy), czy języku angielskim. I 
znów będzie Europejski Dzień Języków.

A propos religii. Nikomu ona nie 
przeszkadza. Więcej okazuje się, że ra-
zem można zrealizować kilka ciekawych 
inicjatyw. Jakich? Na I komunii św. ra-
powaliśmy uczniowski tekst o Jezusie. 
Szkolnym rapem zareklamowaliśmy 
naszą szkołę (zobacz szkolny Facebook). 
A w tym roku szkolnym, 18 września, 
15 osób wyjechało do Rostkowa, choć 
pogoda tego dnia nie była ciekawa. 
Razem też przeprowadziliśmy turniej 
tenisa stołowego o puchar proboszcza 
parafii. Tak swoją drogą, szkolni piłka-
rze zajęli ostatnio II miejsce w turnieju 
w Regiminie. I znów muszę napisać, 
wszystko przed nami. 

Szkoła, jak każda inna, potrzebuje 
finansów i inwestycji. W ostatnim cza-
sie, staraniem pani Dyrektor, udało się 
pozyskać 69.000 zł. To pieniądze na 
zakup pomocy naukowych do pracowni 
przyrodniczych. Już słychać jak cieszą 
się szafy, ławki i ściany, o uczniach nie 
wspomnę, pracowni biologicznej, che-
micznej, geograficznej i fizycznej.

No i żeby nie było – jakiś tam Zeń-
bok (gdzie to jest pytają niektórzy?). Nie 
jesteśmy daleko od Ciechanowa i „nie 
zawracają tu gapy”. Mamy elektroniczny 
dziennik. W klasach są już nie tylko zie-
lone tablice (tak, te na kredę), ale tablice 
interaktywne (doskonale radzą sobie z 
nimi także uczniowie). Nasi ósmokla-
siści siedzieli już w ławach sejmowych. 
Tworzy się szkolny chór. A ekologia leży 

nam sercu, jak wielu młodym ludziom, 
do których należy przyszłość. 

- Nie żałuję, że zostałam tutaj dyrek-
torem - wiele razy dało się słyszeć wyzna-
nie p. Dyrektor. Cóż klimat szkoły tworzą 
nie tylko uczniowie, ale przede wszystkim 
dobrze dobrana kadra. Nauczyciele naszej 
szkoły tworzą bardzo zgrany zespół. Mają 
mnóstwo pomysłów, aby urozmaicić pra-
cę z uczniami. Nierzadko siadamy razem, 
burza mózgów, powstają ciekawe pomysły, 
projekty, innowacje. I każdy coś robi i w coś 
jest zaangażowany i za coś odpowiedzial-
ny. Jak zegarek – tak muszą działać tutejsi 
nauczyciele. Patrząc trochę z boku i będąc 
zarazem wewnątrz: podziwiam i gratuluję. 

Na pierwszy koniec oddaje pióro p. 
Dyrektor: Mam nadzieję, że nauczyciel-
skie starania zaowocują w przyszłości i 

rodzice podejmując decyzję o wyborze 
szkoły dla swojego dziecka, wybiorą 
właśnie naszą.

Na drugi koniec pozdrawiam p. dr 
Katarzynę, która przed laty skończyła 
naszą podstawówkę, a w tych dniach 
jest na stypendium w Stanach Zjedno-
czonych. Doktor nauk medycznych. 
Można? Można.

I na zupełny koniec. Cieszę się, że ta 
szkoła istnieje i apeluję do moich para-
fian i władz gminy: zróbmy co tylko się 
da, by ta placówka nie przestała istnieć i 
nie odeszła w zapomnienie, ale rozwijała 
się, kształciła i wychowywała młodych 
ludzi, których nikt się nie powstydzi. 

KS. PIOTR MARZEC 
PROBOSZCZ PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA  

W ZEŃBOKU

Okiem proboszcza 

Z dzienniczka belfra z Zeńboka 

Panie Rektorze – jakie są wyniki tegorocznej 
rekrutacji?

Wyjątkowo dobre, a nawet rekor-
dowe, gdyż na studia zgłosiło się ponad 
700 kandydatów, co do tej pory jest naj-
większą liczbą zrekrutowanych w całej 
historii uczelni.

Co Pańskim zdaniem sprawia, że tak wielu 
młodych ludzi wybiera studia w PUZ w Cie-
chanowie i Mławie?

Na pewno „marka” uczelni, która 
jest rozpoznawalna w regionie. Współ-
praca ze szkołami średnimi, samorząda-
mi i szeroko rozumianym otoczeniem 
społeczno-gospodarczym też może mieć 
w tym wypadku duże znaczenie. Myślę, 
że również niektóre kierunki, które przy-
ciągają studentów mających w planach 
podjęcie pracy w konkretnym zawodzie 
- myślę tu na przykład o pielęgniarstwie. 
Na tym kierunku rekrutacja była naj-
większa (ponad 20 % zrekrutowanych). 
Ale dla niektórych decydujące było to, 
a wiemy o tym od samych studentów, 
że rozczarowali się studiowaniem w 
dużych ośrodkach akademickich. Ską-

dinąd wiadomo, że na niektórych uni-
wersytetach w naszym województwie 
kierunki studiów, które z zadowoleniem 
prowadzi nasza uczelnia, w ogóle nie zo-
stały uruchomione ze względu na brak 
chętnych. A u nas na te kierunki zgłosiło 
się około 30-40 osób. To chyba jednak 
coś znaczy. Rozumiem, że uniwersytety 
prowadzą też badania naukowe. Ale czy 
bez studentów będą miały szansę dzia-
łać w takim zakresie jak dotąd ? Dodam 
jednak, że to nie dotyczy - żeby nie było 
wątpliwości - uczelni wiodących w skali 
ogólnopolskiej. 

To kolejny rok akademicki, który rozpoczyna-
cie w warunkach pandemii. Jak bardzo sytu-
acja ta wpływa na proces kształcenia?

Ubiegły rok akademicki był pod 
tym względem chyba najgorszy. Studia 
zdalne nie odpowiadają większości stu-
dentów i wykładowców. W ubiegłym 
roku byłem dwukrotnie recenzentem 
w przewodach doktorskich na dwóch 
uniwersytetach. Na jednym obrona była 
zdalna, na drugim tradycyjna. Niby 
wszystko podobnie, zgodnie z procedu-

rą itd., ale wrażenia zupełnie odmienne. 
Dla samych doktorantów także. Tak 
kształcić i uprawiać nauki na dłuższą 
metę się nie da. Dla nas problemem były 
ponadto zajęcia praktyczne. Zdalnie nie 
da się ich w większości prowadzić, nawet 
w dobrze wyposażonych laboratoriach i 
centrach symulacyjnych. Kontakt z ży-
wym człowiekiem i rzeczywistym miej-
scem pracy w kształceniu praktycznym 
wydaje się niezastąpiony. Do tego do-
chodziła wymiana międzynarodowa, 
która praktycznie na cały rok zamarła. 
Dopiero w ubiegłym miesiącu przyje-
chali do nas goście z zagranicy. Miejmy 
nadzieję, że ten rok będzie już inny.

Panie Rektorze, wiem że prowadzi Pan też 
zajęcia ze studentami w Niemczech. Jakie 
różnice widzi Pan w podejściu do pandemicz-
nych obostrzeń w Polsce i u naszych zachod-
nich sąsiadów?

W ubiegłym roku akademickim 
w ogóle nie wyjechałem do Niemiec. 
Zresztą po co, skoro rektorzy większo-
ści uniwersytetów wprowadzili studia 
zdalne. Mam jeszcze zaległe dwa ty-

godnie zajęć w Würzburgu. Ale skoro 
nawet biblioteka uniwersytecka była 
otwarta raz w tygodniu, to co tam ro-
bić? Brałem natomiast udział w jednej 
konferencji w Niemczech zdalnie i już 
więcej nie mam takiej potrzeby. Bez 
sensu jest organizowanie takich spo-
tkań, żeby tylko odnotować w spra-
wozdaniach swój udział w tym, czy w 
innym wydarzeniu. Co takie zdalne 
spotkania dają dla rozwoju nauki i ko-
munikacji interpersonalnej między na-
ukowcami? To tak, jakby seks uprawiać 
na kamerce. Niektórych to kręci, ale…

Na koniec zapytam o Pańskie badania na-
ukowe.

Na początku roku Uniwersytet 
Mikołaja Kopernika w Toruniu wydał 
moją książkę o biskupie Jakubie z Kur-
dwanowa, którą uzupełniałem w czasie 
pandemii. To jeszcze owoc moich ba-
dań sprzed lat. W tym roku ukazało się 
również kilka moich artykułów nauko-
wych i rozdziałów w książkach, jeden w 
Niemczech, w sumie ponad 500 stron. 
To z kolei owoc kwerend archiwalnych 

i badań ostatnich dwóch lat, głów-
nie w zakresie polityki wyznaniowej w 
PRL oraz historii Kościoła w Polsce i w 
Niemczech. Na uczelni wydaliśmy na-
tomiast tom studiów poświęconych na-
uczaniu Jana Pawła II i Prymasa Tysiąc-
lecia, który spotkał się z bardzo dobrym 
przyjęciem w różnych środowiskach na-
ukowych. Natomiast w przyszłym roku 
wraz z Instytutem Pamięci Narodowej i 
Państwową Wyższą Szkołą Informatyki 
i Przedsiębiorczości w Łomży organi-
zujemy konferencję naukową na temat 
zbrodni niemieckich i sowieckich na 
północnym i północno-wschodnim 
Mazowszu w latach 1939-1945.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmowa z prof. Leszkiem Zygnerem – Prorektorem Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego 
Mościckiego w Ciechanowie

Na studia zgłosiło się ponad 700 kandydatów

Dzień Nauczyciela w Szkole Podstawowej w Zeńboku. 
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Słowo „romantyzm” jest nieoczywiste. 
Wieloznaczne, wielopojęciowe, multi-
semantyczne z wielością desygnatów i 
konotacji. Dlatego najlepiej termin „ro-
mantyzm” traktować jako hasło, a nie 
określenie sensu stricte.

Słowa pierwsze

Przyczyną niniejszych rozważań 
jest inicjatywa naszej Pani Starosty 
Joanny Potockiej-Rak, by w Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze Górnej 
jesienią 2021 roku ulokować wysta-
wę prac Zdzisława Beksińskiego pod 
hasłem „…Romantyzm nieoczywi-
sty”, które jak najtrafniej oddaje ob-
licze Romantyzmu, ale nie dotyczy 
twórczości Mistrza B., gdyż jest ona 
oczywiście romantyczna.

Prawda o Romantyzmie – puszka 
Pandory

Gdyby zgodnie z nauczaniem 
Jana Pawła II o dochodzeniu do ludz-
kiej prawdy, która ma różne oblicza, 
odnieść się do Romantyzmu feno-
menologicznie transcendentnie, to 
najpierw trzeba schować do kieszeni 
resztki wspomnień z czasów szkol-
nych oraz to co się mniema samemu 
kojarząc termin przez potoczne rozu-
mienie słów „romantyczny”, „roman-
tyczna”, „romantycznie”, „romantyk”, 
„romantyczka” „romantyczność”, etc.

Prawda widziana z pozycji nieza-
leżnej wolnej kultury może u nas wy-
dać się szokująca i oburzająca. Ale nie 
lękajmy się. Nie lękajmy się, otwórz-
my drzwi prawdzie…

Profesor o rozpaczy w związku z 
Romantyzmem

– Romantyzm, romantyczność, 
romantyk, romantyczne dzieło były 
i są rozmaicie rozumiane, określa-
ne, opisywane; nawet gdy są brane 
w węższym sensie, w zastosowaniu 
wyłącznie do literatury i sztuki. Oto 
ćwierć setki określeń romantyzmu 
wybranych spośród jeszcze większej 
ilości, głównie z tych, jakie dawali 
pisarze, którzy są nazywani roman-
tykami i sami siebie tak nazywali. Są 
to określenia romantyzmu w sztuce, 
ale mogą być, mutatis mutandis, za-
równo zwężone do poezji jak rozsze-
rzone do wszelkiej twórczości i posta-
wy człowieka – rozpoczyna profesor 
Władysław Tatarkiewicz przegląd 
znaczeń słowa „romantyzm”, posze-
rzony o różne paralele do całej gamy 
zjawisk w kulturze i naturze, co ujęte 
zostało w artykule „Romantyzm, czy-
li rozpacz semantyka” opublikowa-
nym w Pamiętniku Literackim LXII 
w roku 1971 (z. 4). To wielka rozpra-
wa o wszystkim co wiąże się z owym 
hasłem, pokazująca jak Romantyzm 
jest nieoczywisty, jak celnie nasza 
Pani Starosta wypromowała konsta-
tację „…Romantyzm nieoczywisty”.

Treści rozprawy Profesora nie da 
się tu nawet zarysować. Trzeba same-
mu przeczytać w oryginale, a jest to 
dostępne ad hoc w Internecie. Warto, 
bardzo rozwija umysłowość.

Romantyczność po ludowemu

Oczywiście „romantyczność” 
potocznie kojarzona jest z nastro-
jem, miłosnym uniesieniem, nawet 
podnieceniem. Romantycznie jest na 
przykład gdy chłopak i dziewczyna, 
albo dwóch chłopaków, albo dwie 
dziewczyny, siedzą wieczorem na 
kanapie w półmroku rozświetlonym 
wątłą żaróweczką pod abażurem, na 
ławie stoi jeden kielich z winem, 
cicho leci wolna muzyka zwana 
„pościelówą”, a oni się przytulają, 
pieszczą, całują i w powietrzu krążą 
feromony. Wtedy nawet gdy owi lu-
dzie mają po sześćdziesiąt lat z plu-
sem, w takich sytuacjach dalej są po 
prostu chłopakami, dziewczynami, 
bo taka jest magia romantyczności. 
Ale takie coś ma także paralele z Ro-
mantyzmem jako doktryną, poglą-
dem, tezą, systemem, bo coś takiego 
może swobodnie zaistnieć gdy naraz 
jest wolność „od” i wolność „do”, 
wolność racjonalna pochodna rozu-
mu, i nikomu nic do tego co kto i z 
kim, jak i co robi.

Wolność! Wolność! Wolność!

Sercem Romantyzmu jest wol-
ność. Od niej i z niej wynikają 
wszystkie wyróżniki, postulaty i ce-
chy Romantyzmu. Wszystko z czym 
utożsamia się Romantyzm jest po-
chodną wolności. Dlatego filozofia 
niemiecka już na początku epoki 
Romantyzmu tę wolność scharakte-
ryzowała.

– Koncepcja racjonalnej wolności 
chyba najmocniej wpłynęła na pierw-
szych romantyków niemieckich. 
Herder i Goethe, Schelling i Jacobi, 
Schleiermacher i Hegel uznawali tę 
koncepcję wolności – wolności od 
przesądów, niewiedzy, żądz, wolności 
rozumianej jako utożsamienie całko-
witej racjonalności z całkowitą samo-
realizacją – za największe objawienie, 
jakiego było im dane doświadczyć 
w życiu. Tak jak Wolter wyzwolił 
tak wielu ludzi sobie współczesnych 
od ciemnego i dusznego świata ko-
ścielnych dogmatów, pradawnych 
przesądów i ustroju feudalnego, tak 
samo ten spokojny i racjonalny sys-
tem uwolnił Niemców od przeciw-
nego koszmaru (…) – m.in. o isto-
cie wolności według Romantyzmu 
pisze Isaiah Berlin w książce „Idee 
polityczne w epoce romantyzmu. Ich 
rozwój i wpływ na myśl współczesną” 
(Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 
2015).

– Wolność, zgodnie z argumenta-
cją Fichtego (Johann Gottlieb Fichte, 
romantyk niemiecki – przyp. red.), 
jest możliwa i aktualna tylko w kon-
tekście ograniczenia i konieczności, a 
więc nigdy nie jest „absolutna”, lecz 
zawsze ograniczona i skończona. (…) 
Specyficznym zadaniem teorii prawa 
Fichtego jest rozważenie szczegól-
nych sposobów, w jakie wolność każ-
dej jednostki musi być ograniczona, 
aby kilka jednostek mogło żyć razem 
z maksymalną ilością wzajemnej wol-

ności (…) – m.in. podaje Stanford 
Encyclopedia of Philosophy Archive, 
Summer 2018 Edition (w nocie au-
torstwa prof. Daniela Breazeale). 

Romantyzm – sfera i przestrzeń 
kulturowa

Romantyzm kulturowo jest 
dzieckiem cywilizacji chrześcijań-
skiej. Odpowiedzią na jej totalitarny 
charakter poczynając od zamachu 
cesarza Konstantyna Wielkiego na 
religię wolnej woli, którą zamieniono 
w przestrzeń terroru religijnego, wy-
korzystując tresurę od dziecka i be-
stialskie karanie za próby wyzwolenia 
się spod tyranii kleru. Bo jak inaczej 
według współczesnej terminologii 
nazwać Świętą Inkwizycję – jak nie 

organizacją terrorystyczną? Jak po-
strzegać niekończący się ciąg papieży 
jak nie tyranów i despotów miażdżą-
cych wolność ludzi i społeczeństw? 
Jak nazwać rzucenie klątwy na Juana 
Perona za sprzedawanie przez Argen-
tynę zboża Związkowi Radzieckiemu 
i zbombardowanie przez katolickich 
generałów tłumu ludzi, wśród któ-
rych był wyklęty Juan Peron?

Można więc powiedzieć, że Ro-
mantyzm postulował i dalej postu-
luje wolność m.in. od tego za co w 
imieniu Chrześcijaństwa przeprosił 
Jan Paweł II w „milenijnym mea cul-
pa”. I inne wolności „od” i „do”, o 
których zawsze trzeba pamiętać i o 
nich rozmawiać.

Luter rozpoczął Romantyzm

Na początku drogi do Roman-
tyzmu rozkwitłego po Rewolucji 

Francuskiej, która odrzuciła religij-
ną tyranię, widać ks. prof. dra Mar-
cina Lutra. O twórcy Reformacji w 
„Odzie do Wolności” Juliusz Słowac-
ki wspomniał: 

Niegdyś Europa cała
Była gotyckim kościołem.
Wiara kolumny związała,
Gmach niebo roztrącał czołem…
Drżącym od starości głosem
Starzec pochylony laty 
Trząsł dumnym mocarzy losem,
Zaglądał w królów siedziby;
Zaledwo promyk oświaty
Przez ubarwione gmachu prze-
dzierał się szyby. 
Jakiś mnich stanął u proga,
Kornej nie uchylił głowy,
Walczył słowami Boga
I wzgardził świętymi kary.
Upadł gmach zachwiany słowy.
Błysnęły światła promienie…
Pierwsze wolności westchnienie
Było i westchnieniem wiary. 

Romantyzm – łamanie monopolu 
religii na wszystko

Wolność według idei Romanty-
zmu to także wolne prawo wyboru 
w sprawach duszy i ducha. Wybo-
ru do bycia Rzymskim Katolikiem, 
Polskim Katolikiem, Protestantem, 
Świadkiem Jehowy, Muzułmaninem, 
Buddystą, etc. Także prawo do wy-
znawania religii prasłowiańskich, do 
wiary w Światowida, Peruna, Swaro-
życa. Również do bycia ateistą.

Właśnie Romantyzm otworzył 
drogę do badania ludzkiego „we-
wnętrznego ja”, strefy zastrzeżonej 
dla teologów. Tak pojawiła się psy-
chologia i psychiatria, wraz z psycho-
analizą. Wolność badań naukowych 
przyniosła ludzkości niewyobrażalny 
jeszcze dwieście lat temu postęp we 
wszystkich dziedzinach, a wolność 
twórcza rozkwitła literaturą, teatrem 
i filmem.

Wolność dla kobiet!

Romantyzm nie reglamentu-
je wolności według płci. Kobieta 
to wolny człowiek z pełnią praw. 
Romantyzm w tej materii okazał 
się burzycielski, wichrzycielski, re-
wolucyjny. Dotychczasowa cywi-
lizacja z religią na czele konserwo-
wała reguły pewnego zabobonnego 
plemienia pasterskiego z Bliskiego 
Wschodu, według których kobieta 
była własnością ojca, brata, męża. 
Oni decydowali o losach kobiety, 
w tym o jej sferze uczuciowej. Oj-
ciec mógł do zamążpójścia sprzedać 
córkę za kilka owiec i kozę. Jeszcze 
do niedawna w historycznej skali 
czasu, przysłowiowa córka krawca z 
Warszawskiej musiała wychodzić za 
mąż za zamożnego krawca, szewca, 
rzeźnika, nawet jakby był starszy o 
trzydzieści lat. O tym kogo miała 
poślubić i z kim uprawiać seks mał-
żeński decydował ojciec, z udziałem 
matki, wujenek i stryjenek. Jak się 
buntowała zostawała starą panną 
na gorzkiej łasce rodziny. O tę za-
sadę w wersji dla mężczyzn otarł 

się Wieszcz Zygmunt, który choć 
bogaty i arystokrata, nie mógł się 
ożenić z ukochaną, wybrano mu na 
żonę tę, którą upatrzył mu ojciec. 
Tyrania z religijnym podłożem do-
padła i jego. Dopiero socjalista Józef 
Piłsudski upomniał się o wolność 
dla kobiet, dopiero Polska Ludowa 
od 1945 roku tę wolność kobietom 
szybko dawała. Zanikała z roku na 
rok rola swatek, dzięki zabawom 
urządzanym przez władze geny 
swobodnie zaczęły szukać genów, a 
miłość coraz częściej masowo pro-
wadziła na ślubny kobierzec. Choć 
nie zawsze, w szczątkowych formach 
konserwatywny świat został do dzi-
siaj, ale tylko trochę.

Romantyzm to kategoria 
polityczna

Postulaty Romantyzmu z wol-
nością jako centrum światopo-
glądu, mają charakter kulturo- i 
cywilizacjotwórczy, łamiący sta-
rodawne totemy i tabu. Ruch ten 
inspirował filozofów niemieckich 
do formułowania wniosków zmia-
ny ku lepszemu życiu, a Marksa 
i Engelsa wprost do wyrażenia 
światopoglądu materialistycznego, 
oderwanego od wielotysiącletniej 
zabobonnej tradycji plemion na 
wschodnim wybrzeżu Morza Śród-
ziemnego.

Wartość polityczną Romantyzmu 
doceniła Polska Zjednoczona Partia 
Robotnicza współrządząca ze Zjed-
noczonym Stronnictwem Ludowym 
i Stronnictwem Demokratycznym, 
gdy na przełomie lat 50- i 60-tych 
XX wieku w powojennej biedzie nie 
poszczędzono środków na odbudowę 
opinogórskiego zameczku i utworze-
nie na jego bazie Muzeum Roman-
tyzmu.

Wielki świat idei Romantyzmu 
trwa współcześnie i wymaga badań. 
Romantyzm dziś jest tak samo aktu-
alny jak przed dwustu laty. Tak samo 
aktywny, agresywny, inspirujący, ob-
razoburczy, podniecający, atrakcyjny. 
Widać to na przykładzie opinogór-
skiej wystawy dzieł Zdzisława Bek-
sińskiego.

Dlatego piękną jest wiadomość, 
że władze powiatu przekazały Mu-
zeum Romantyzmu budynek, jak się 
nieoficjalnie dowiedzieliśmy, dla po-
trzeb badań nad Romantyzmem.

Słowa ostatnie

Niniejsze rozważania to tylko 
muśnięcie wierzchołka góry lodowej. 
Potężna problematyka Romantyzmu 
wymaga formatu książki.

Jak zwykle zgłoszone tu treści 
mają w pewnej mierze charakter 
stwierdzeń advocati diaboli. Trady-
cyjnie też czekamy na głosy krytyki, 
protestu, oburzenia. Na komentarze, 
uzupełnienia, sprostowania. Ostatnie 
słowa w rozważaniach kontrowersyj-
nych niedokończonych zawsze należą 
do Czytelników.

GRZEGORZ KRAJEWSKI

Rozważania kontrowersyjne niedokończone

Romantyzm – pragnienie wolności z tym co z niej wynika
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PULS nastolatków

Zaczyna się jesień a wraz z nią, no-
stalgia. Przychodzą różne myśli. Często 
wracamy w nich do ludzi, o których, jakby 
się zdawało, zdążyliśmy zapomnieć. My-
śleliśmy, że już się z nich „wyleczyliśmy”, 
a jednak cały czas zastanawiamy się „może 
do niej/niego napiszę”, „może powinni-
śmy znowu się spotykać, przecież tak się 
dogadywaliśmy”. Pamiętajmy jednak o 
tym, że dana relacja zakończyła się z jakie-
goś powodu. To nic złego wracać myślami 
do ludzi czy zdarzeń, w końcu po to mamy 
pamięć. Rzecz jednak w tym, że musimy 
odróżniać myśli od działania. To, że pomy-
ślę „może do niej napisać” nie znaczy, że 
powinnam to zrobić. 

Często jesienna nostalgia związana jest 
ze znacznymi zmianami w naszym życiu. 

Kiedy zmieniamy szkołę lub pracę, prze-
prowadzamy się, czy po prostu zmieniamy 
grono znajomych, powrócą do nas myśli o 
tym co już minęło. Boimy się zmian, dlate-
go w głowie wracamy do tego co już zna-
ne i bezpieczne. Ale zmiany są dobre, nic 
nie dzieje się bez przyczyny. Może zamiast 
przejmować się tym co będzie, powinniśmy 
po prostu żyć i cieszyć się chwilą. Skupiać 
się na pozytywach, a przede wszystkim 
otwarcie porozmawiać z samym sobą, aby 
wyjaśnić że zmiany są niezmiennym czyn-
nikiem i może są straszne, ale bez nich 
stalibyśmy w miejscu. Zamiast szukać bez-
piecznego powrotu, przyzwyczajmy się do 
nowości.

Nawet jeśli zdaje nam się, że dana 
zmiana jest zmianą na gorsze, i że warto jest 
się zawrócić, nie róbmy tego. Możliwe, że 
to co jest nowe nie podoba nam się teraz, a 
z czasem przyzwyczaimy się i poczujemy że 
to była dobra decyzja. 

To co się dzieje, jest z jakiegoś powodu. 
Jeśli już z kimś nie rozmawiamy, albo cho-
dzimy do innej szkoły, tak miało być. Po 
czasie z tych zmian przyjdą korzyści, a my 
powoli to wszystko zaakceptujemy. To co 
nowe stanie się dla nas normą. I o to cho-
dzi. Zmian nie zatrzymamy, będą zawsze. 
Za jakiś czas znowu będzie coś nowego w 
naszym życiu, znowu będzie ciężko, aż za-
uważymy że jednak nie jest tak źle. Kolejna 
nowość stanie się codziennością, i tak przez 
całe życie. 

Jesienna nostalgia

ALICJA NOWAKOWSKA

Pierwsza połowa października przyniosła dwa 
bardzo ważne wydarzenia dla społeczności szkół 
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowe-
go funkcjonujących w naszym mieście.

Złożyli ślubowanie…

W drugą sobotę października na pl. 
Jana Pawła II, w bardzo uroczysty spo-
sób zorganizowano ślubowanie uczniów 
najmłodszych klas mundurowych Szkoły 
Technicznej Zespołu Szkół BZDZ.

Uczniowie naszego ciechanowskiego 
Technikum „Mundurowego” kształcą się 
w zawodzie technik logistyk. W trakcie 
nauki zdają egzaminy potwierdzające kwa-
lifikacje praktyczne, a zwieńczeniem całego 

cyklu edukacji jest oczywiście egzamin ma-
turalny.

Kadeci z klas pierwszych złożyli ślu-
bowanie na Sztandar BZDZ. Później 
wysłuchali słów, które skierowali do nich: 
Krzysztof Kosiński – prezydent Ciecha-
nowa, Paweł Duzdowski – prezes Zarządu 
BZDZ, Bogumiła Wejs – dyrektor Szkoły 
Technicznej Zespołu Szkół BZDZ, prof. 
dr hab. Piotr Maśloch z Akademii Sztuki 
Wojennej oraz przedstawicielka uczniów – 
Justyna Frankowska.

Błogosławieństwa wszystkim zgro-
madzonym udzielił ks. Jan Jóźwiak – pro-
boszcz Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej.

Na zakończenie uczniowie, goście i 
licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta 

obejrzeli pokaz musztry paradnej w wyko-
naniu uczniów klasy czwartej z jednej ze 
szkół BZDZ z Aleksandrowa Kujawskie-
go. Później, na przygotowanych stoiskach, 
mogli obejrzeć uzbrojenie, umundurowa-
nie i wyposażenie uczniów BZDZ. Jak na 
mundurową imprezę przystało, nie mogło 
też zabraknąć wojskowej grochówki.

… i otworzyli nową siedzibę

Kilka dni po ślubowaniu uroczyście 
przecięto wstęgę i poświęcono nową sie-
dzibę działających w naszym mieście szkół 
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Za-
wodowego.

W nowoczesnym i bardzo funkcjo-
nalnym budynku przy ul. Płockiej 100 
znajdują się Szkoła Techniczna Zespołu 
Szkół BZDZ oraz V Liceum BZDZ. In-
westorami, którzy wybudowali obiekt, jest 
znane ciechanowskie małżeństwo przedsię-
biorców Maria i Marian Młyńscy. – Budo-
wa trwała 2 lata. Obiekt jest dostosowany 
do potrzeb szkolnych. Ma około 4 tysiące 
metrów powierzchni. Młodzieży, która bę-
dzie tu zdobywać wiedzę życzę sukcesów w 
nauce, zaś dyrekcji i kadrze pedagogicznej 
zadowolenia z wykonywanej pracy – po-
wiedział nam Marian Młyński.

Uroczystość poprowadziła dyrektor 
Bogumiła Wejs, a przemówienie do mło-
dzieży i gości skierował Paweł Duzdowski 
– prezes Zarządu BZDZ. Przypomniał w 
nim historię szkoły BZDZ w Ciechanowie 
oraz jej pierwsze siedziby - przy ulicach 

Powstańców Wielkopolskich oraz Szwan-
ke. Podkreślił też wielką rolę poprzedniego 
dyrektora Jana Starczewskiego i wicedy-
rektora Jolanty Kaliszewskiej w zbudowa-
niu pozycji szkoły jako najlepszego tech-
nikum w mieście. - W nowym budynku 
stworzyliśmy doskonałe warunki do nauki 
i pracy. Wykorzystajcie to – powiedział do 
uczniów i nauczycieli prezes Duzdowski, 
który na ręce dyrektor Bogumiły Wejs 
przekazał Herb Polski do zawieszenia w 
szkole.

Po oficjalnym przecięciu wstęgi nowy 
budynek szkolny pobłogosławił oraz doko-
nał aktu poświęcenia ks. Jan Jóźwiak – pro-
boszcz Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej.

Zwieńczeniem uroczystości był przy-
gotowany przez uczniów apel z okazji Dnia 
Nauczyciela.

AI

Szkoły BZDZ

Ślubowanie i nowa siedziba

Budynek, w którym mają siedzibę szkoły BZDZ jest nowoczesny i funkcjonalny.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali (od lewej): Bogumiła Wejs, Jan Starczewski, Ma-
rian Młyński i Paweł Duzdowski. Uczniowie pierwszych klas złożyli ślubo-

wanie na sztandar Bydgoskiego Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego.
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W piwnicy budynku Medycznej Szkoły Poli-
cealnej w Ciechanowie wybuchł pożar. Ad-
ministracja szkoły powiadomiła o tym zda-
rzeniu ciechanowską komendę Państwowej 
Straży Pożarnej. Po kilku chwilach przy ul. 
Sienkiewicza 33 pojawiły się trzy zastępy 
strażaków gotowych do podjęcia działań 
ratowniczo-gaśniczych. 

Akcja przebiegła bardzo spraw-
nie. Tuż przed przyjazdem straża-
ków budynek został ewakuowany. 
Niemal 50 osób, w tym słuchacze, 
wykładowcy i pracownicy admini-
stracji na czele z dyrektorem pla-
cówki Izabelą Kierską, zgromadzili 
się w miejscu zbiórki na parkingu 
szkoły. 

Strażacy otrzymali informację, 
że jedna osoba pozostała w budyn-
ku, po czym natychmiast podjęli ak-
cję ratowniczą. 

Na szczęście były to jedynie 
ćwiczenia organizowane cyklicznie 
przez Komendę Powiatową Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Ciecha-
nowie. 

- Działania strażaków odbyły się 
w ramach szkolenia rocznego. Tym 
razem na miejsce działań wytypowa-
no budynek Medycznej Szkoły Po-
licealnej w Ciechanowie. Wcześniej 
organizowaliśmy już takie ćwiczenia 
w Centrum Handlowym Castorama 
oraz w Miejskim Przedszkolu nr 8. 
Scenariusz piątkowych ćwiczeń w 
„Medyku” zakładał pożar piwnicy 

szkoły, w której przebywał jeden z 
pracowników. Na miejsce przyjecha-
ły trzy zastępy strażaków, czyli dwa 
samochody gaśnicze i podnośnik 
hydrauliczny (30-tka). Strażacy za-
raz po przyjeździe podjęli działania 
ewakuacyjne i gaśnicze. Do miejsca 
zdarzenia została wprowadzona rota 
gaśnicza. Po ustaleniu miejsca ognia 
i przygaszeniu dalsze działania pole-
gały na ewakuacji poszkodowanego 
i udzielenia mu pierwszej pomocy 
medycznej. Kolejnym etapem dzia-
łań w takich sytuacjach jest przeka-
zanie poszkodowanego Zespołowi 
Ratownictwa Medycznego. W tym 
momencie my kończymy działania, 
czyli dogaszamy miejsce pożaru i 

przekazujemy miejsce zdarzenia wła-
ścicielowi, czy też zarządcy budynku 
do dalszego zabezpieczenia – powie-
dział nam aspirant sztabowy Paweł 
Kuciński z KP PSP w Ciechanowie. 

PP

Spokojnie, to tylko ćwiczenia 

Pożar w piwnicy Medycznej Szkoły Policealnej
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Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała 
wspaniałą atrakcję dla dzieci i dorosłych w 
postaci swoistego „Dnia Indiańskiego”.

Swoją wielką wiedzą w bardzo 
atrakcyjny sposób dzielił się z czytel-
nikami ciechanowianin Cezary Spy-
siński – pasjonat oraz znawca historii i 
tradycji indiańskich plemion Ameryki 
Północnej, także rzeźbiarz, rysownik, 
malarz i tatuażysta.

W sobotni poranek spotkał się 
z dziećmi. Nie tylko opowiadał ale i 
pokazywał masę indiańskich przed-
miotów ze swojej kolekcji oraz ciekawy 
zbiór literatury. Malował dzieciom bu-
zie w indiańskie barwy.

Cezary Spysiński nawiązał świet-
ny kontakt z uczestnikami spotkania. 
Dzieci z zainteresowaniem oglądały po-
kazywane przez niego przedmioty, do-
pytywały do czego służą, przymierzały 
nakrycia głowy. Widać było z jaką cie-
kawością słuchają zaproszonego gościa.

Po prelekcji, na warsztatach pro-
wadzonych przez przesympatyczne 
bibliotekarki, najmłodsi wykonywali 
„łapacze snów”.

- Pan Czarek to fajny gość. I tak 
ciekawie opowiadał nam o Indianach. 
A na dodatek dostaliśmy od niego 

prezenty w postaci indiańskich wi-
siorków. Łącznie spotkanie i warsz-
taty trwały prawie dwie godziny ale 
czas zleciał tak szybko. W bibliotece 
było po prostu super – mówi jeden z 
uczestników spotkania i warsztatów – 
8-letni Natan.

Z kolei wieczorem, na spotkaniu 
adresowanym do dorosłych czytelni-
ków, Cezarego Spysińskiego „przepyty-
wała” znana ciechanowska dziennikar-
ka Izabela Koba-Mierzejewska.

AI

W czasie wakacji Ciechanowski Ośrodek Edu-
kacji Kulturalnej STUDIO zrealizował bardzo 
atrakcyjny pn. „Otwórz się na musical”.

Jego celem był wszechstronny roz-
wój zdolności artystycznych dzieci, 
młodzieży, dorosłych i seniorów miesz-
kańców Ciechanowa, poprzez edukację 
i popularyzację musicalu jako formy 
ekspresji artystycznej.

Efektem zadania było wsparcie pro-
cesu aktywizacji społecznej i integracji 
międzypokoleniowej mieszkańców 
miasta oraz zwiększenie ich udziału w 
kulturze i korzystania z dóbr kultury. 
- Zadanie służyło ułatwieniu dostępu 
do kultury zarówno w wymiarze prze-
strzennym jak też ekonomicznym, spo-
łeczno-mentalnym i kompetencyjnym. 

W zadaniu, poprzez przeprowadzenie 
warsztatów wokalno-taneczno-mu-
zycznych chcieliśmy zainteresować 
mieszkańców Ciechanowa musicalem i 
zachęcić ich do własnej

twórczości artystycznej z wyko-
rzystaniem tej formy ekspresji. Swoje 
umiejętności i interpretacje układów 
artystycznych mogli oni przedstawić 
mieszkańcom miasta w trakcie cyklu 
pokazów filmowych musicali, które 
odbyły  się w okresie wakacyjnym na 
terenie zielonym między ul. Gost-
kowską a ul. Kraszewskiego – mówi 
Jarosław Kutryb – autor i koordynator 
projektu.

W ramach cyklu  w wyświetlo-
no musicale: „Deszczowa Piosenka”, 

„West Side Story”, „Mamma Mia”, 
„Chicago”, „Grease”, „Hair”, „Sing” i 
„Trolle”.

 Przed pokazami filmowymi za-
prezentowali się uczestnicy warsztatów 
zrealizowanych w ramach projektu: 
tanecznych, muzycznych, wokalnych, 
aktorskich i plastycznych. Zostały 
wyświetlone teledyski z uczestnikami 
warsztatów nagrane  w ramach projek-
tu ukazujące poszczególne musicale.

W pierwszą sobotę września odbył 
się wielki finał w Hali Sportowej MO-
SiR. W jego trakcie uczestnicy warszta-
tów wystąpili na żywo przed ogromną 
publicznością.

W projekcie wzięło udział ponad 
100 dzieci, młodzieży i osób doro-
słych z Ciechanowa i okolic. Warsztaty 
prowadzili: taneczne - Magda Łobacz, 
wokalne - Łukasz Juszkiewicz, muzycz-
ne - Adam Wełna, aktorskie - Szymon 
Ostromecki, plastyczne z dziećmi nie-
pełnosprawnymi – Marzena Nowicka. 
Teledyski nagrał Konrad Dalecki, a 
materiał zdjęciowy wykonał Łukasz 
Jakubiak.

Projekt „Otwórz się na musical” 
został zrealizowany z dużym rozma-
chem i wzbudził zainteresowanie cie-
chanowian. Warto podkreślić bardzo 
duże zaangażowanie pracowników 
COEK STUDIO, na czele z autorem 
i koordynatorem projektu Jarosławem 
Kutrybem.

Zadanie zostało dofinansowane ze 
środków Ministra Kultury, Dziedzic-
twa Narodowego i Sportu. Wartość 
dofinansowania wyniosła 380.000 zł.

J/TM

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO

Otwórz się na musical

Miejska Biblioteka Publiczna

W bibliotece o Indianach
Już od 6 lat Powiatowa Biblioteka Publiczna 
im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie 
bierze udział w ogólnopolskiej akcji czytel-
niczej pn. „Noc Bibliotek”. Podobnie było i w 
tym roku.

Akcja „Noc Bibliotek” została zaini-
cjowana przez Centrum Edukacji Obywa-
telskiej, a rozwijana jest pod patronatem 
Biblioteki Narodowej z udziałem współ-
organizatorów – Fundacji „ABCXXI – 
Cała Polska czyta dzieciom” oraz Fundacji 
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, 
a także licznych partnerów i patronów.

Tegoroczna „Noc Bibliotek” odby-
wała się pod hasłem „Czytanie wzmac-
nia”. Pracownicy Powiatowej Biblioteki 
Publicznej przygotowali liczne atrakcje 
przeznaczone zarówno dla najmłodszych, 
jak i dla dorosłych czytelników.

Na dzieci oczekiwał teatrzyk kami-
shibai, w którym obejrzeć można było 
kolejną odsłonę opowieści o rycerzu 
Zygmusiu. Ponadto dzieci brały udział 
w różnego rodzaju quizach i konkursach, 
uczestniczyły w przeglądzie piosenki dzie-
cięcej oraz inscenizowały wiersz Juliana 
Tuwima pt. „Rzepka. Na koniec zapropo-
nowano im kilka dobrze znanych zabaw 
ruchowych.

Dorosłej publiczności towarzyszyła 
ceniona ciechanowska regionalistka - Bar-
bara Bielasta, która w ramach cyklu „Spa-
cerkiem po Ciechanowie” przedstawiła 
fragment ulicy Warszawskiej. Uczestnicy 
tego wirtualnego spaceru mogli nie tylko 
wysłuchać historii poszczególnych do-
mów, ale także zobaczyć slajdy ze starymi 
mapami i zdjęciami naszego miasta.

„Noc Bibliotek” zwieńczył koncert 
utalentowanego, młodego muzyka i wo-
kalisty Jakuba Jeskie, który zaprezento-
wał swój autorski utwór, a wraz z Sandrą 
Pszczółkowską przedstawili własne inter-
pretacje poezji Cypriana Kamila Norwida 
oraz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

PBP/TM

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Jedyna taka noc w roku

Znawca indiańskiej historii i kultury Cezary Spysiński oraz bibliotekarka Agnieszka Gałec-
ka wraz z młodymi czytelnikami.

W czasie warsztatów dzieci wykonywały 
„łapacze snów”.
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Scena z musicalu „Trolle”.
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Powiatowa Biblioteka Publiczna przygoto-
wała z okazji „Nocy Bibliotek” wiele atrak-
cji dla najmłodszych czytelników.
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Z inicjatywy Stowarzyszenia Wolontariat Pa-
mięci na ciechanowskich cmentarzach, wzo-
rem warszawskich Powązek, już po raz czwar-
ty zostanie przeprowadzona kwesta na rzecz 
renowacji zabytkowych grobów osób szczegól-
nie zasłużonych dla ziemi ciechanowskiej.

Patronat nad zbiórką publiczną ob-
jęli: Prezydent Miasta Ciechanów, Ak-
cja Katolicka i ciechanowskie parafie. 
Kwestować będą, m.in.: samorządowcy, 
przedsiębiorcy, dziennikarze, działacze 
organizacji religijnych, społecznych i kul-
turalnych.

Kwesta będzie prowadzona na 
Cmentarzu Komunalnym przy ul. Gost-
kowskiej oraz na Cmentarzu Parafialnym 
przy ul. Płońskiej, w dniach 30 i 31 paź-
dziernika oraz 1 listopada w godz. 9:00 
– 16:00.

Zbiórka publiczna prowadzona 
przez Stowarzyszenie Wolontariat Pa-
mięci jest zarejestrowana w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji pod numerem 2020/1392/OR. 
Wszyscy wolontariusze będą posiadali 
stosowne identyfikatory oraz puszki 
kwestarskie.

- W przedsięwzięcie zaangażowa-
nych będzie około 170 wolontariuszy, w 
tym 30 osób będzie stanowiła młodzież. 
Mamy też dziewięciu koordynatorów. 
Obstawimy wszystkie bramy cmentar-
ne – zapowiada Roman Niesiobędzki 
- przedstawiciel Stowarzyszenia Wolonta-
riat Pamięci.

Redakcja PULSU sprawuje nad 
kwestą patronat medialny, a jednym z 
kwestujących będzie Piotr Pszczółkowski 
– wydawca i redaktor naczelny naszego 
Magazynu.

W latach 2016-2020, dzięki dzia-
łalności Wolontariatu Pamięci, od-
restaurowano dziesięć zabytkowych 
nagrobków na cmentarzu przy ulicy 
Płońskiej, w tym pięć nagrobków księ-
ży (Remigiusza Jankowskiego, Józefa 
Kwiatkowskiego, Wiktora Radzikow-
skiego, Piusa Sękusa, Marcelego Ol-
szewskiego) oraz pięć nagrobków osób 
świeckich (Stefana Śmietanko, Walere-
go Wolskiego, Rodziny Dembowskich, 
Osoby Nieznanej, Tomasza Klonow-
skiego /częściowo/).

AI

Stowarzyszenie Wolontariat Pamięci

W Ciechanowie jak na Powązkach

Puszki kwestarskie, do których będą zbierane datki na renowację zabytkowych grobów 
osób szczególnie zasłużonych dla ziemi ciechanowskiej.
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W niedzielę, 19 września 2021 r. w 
Gąsocinie uroczyście obchodzono jubileusz 
50-lecia Parafii pw. św. Maksymiliana Marii 
Kolbego oraz 60-lecia konsekracji kościoła 
pw. Matki Bożej Królowej Świata. Uroczy-
stość licznie zgromadziła parafian oraz gości. 
Dziękczynną sumę jubileuszową sprawował 
J.E. Ks. Biskup Piotr Libera. Podniosły i 
radosny nastrój można było odczuć w całej 
świątyni. W tę wyjątkową liturgię zaangażo-
wały się ofiarnie wszystkie grupy parafialne 
pokazując, że gorliwość o dom i sprawy Boże 
nie słabnie w Gąsocinie od połowy wieku, 
mimo trudnych chwil i bolesnego procesu 
oczyszczania, jakie przeżywa obecnie Kościół. 

Parafia Gąsocin jest pierwszą w die-
cezji, której patronem został św. Maksy-
milian Maria Kolbe. Wybór ten nie mógł 
być przypadkowy. Determinacja, która od 
początku towarzyszyła mieszkańcom Gą-
socina w budowie i wykończeniu świątyni 

ma w sobie z pewnością coś z ducha Ojca 
Maksymiliana – patrona trudnych czasów. 
Bo czasy tak naprawdę zawsze są trudne, 
ale ważne by nigdy nie ustawała wiara. Po 
pięćdziesięciu latach w murach świątyni 
wybrzmiało radosne i pełne wdzięczności Te 
deum laudamus. Śpiewali je wszyscy – od 
najmłodszych, dopiero rozpoczynających 
zaangażowanie w życie parafii dziewczy-
nek i chłopców ze scholi Soli Deo, aż do 
najstarszych, którzy własnymi rękoma po-
magali podczas budowy kościoła. Ważnym 
momentem było poświęcenie tablicy pa-
miątkowej dedykowanej ks. Władysławowi 
Stradzy – pierwszemu proboszczowi, który 
z wielkim zaangażowaniem tworzył parafię 
nie tylko od strony materialnej, ale przede 
wszystkim duchowej. Scalenie mieszkańców 
z dwóch pobliskich parafii w jedną wspól-
notę nie było łatwym zadaniem, ale dziś – z 
perspektywy czasu można powiedzieć, że 
udało się to wykonać. Obecny ks. Proboszcz 
– Ireneusz Cielicki bardzo dba o to, by Pa-
rafia Gąsocin była ciągle aktywna. Jednoczy 
i wspiera ludzi, aby podejmowali nowe 
inicjatywy, byli odpowiedzialni i zaangażo-

wani w życie wspólnoty. Dzień uroczystego 
jubileuszu pokazał, że ma na kim polegać. 
Parafianie stanęli na wysokości zadania i 
po uroczystej Eucharystii przyszedł czas na 
radosne świętowanie. Gospodynie przygo-
towały piękne i pyszne torty jubileuszowe, 
którymi częstowały wszystkich zgromadzo-
nych. Niejedna łza zakręciła się w oczach 
osób, które oglądały wystawę archiwalnych 
zdjęć z życia parafii z lat 1961 – 2021. Była 
ona naprawdę imponująca, gdyż mieściła w 
sobie przeszło 500 zdjęć, które zostały skate-
goryzowane i szczegółowo opisane. Można 
było nabyć również pamiątki okolicznościo-
we: kalendarze z historią parafii, magnesy 

na lodówkę, kubki, długopisy, pocztówki. 
Piękne konkursowe prace plastyczne wy-
konane przez uczniów szkół znajdujących 
się na terenie parafii można było podziwiać 
po obu stronach wejścia do świątyni. Było 
również coś dla ducha, gdyż pod krzyżem 
misyjnym odbył się koncert zespołu „Moja 
Rodzina” z Glinojecka. Na koniec wszyscy 
zebrani wraz z ks. Biskupem zapozowali 
na tle Kościoła Parafialnego do wspólnego 
zdjęcia wykonanego z drona, aby idąc z du-
chem czasu uwiecznić ten wyjątkowy dzień.

Chociaż 50 nie wydaje się bardzo im-
ponującą liczbą, to dla Parafii Gąsocin złota 
pięćdziesiątka świeci blaskiem radości, wdzięcz-

ności i nadziei na przyszłość. Tylko dom budo-
wany na skale – na bożym fundamencie prze-
trwa wszystkie zawirowania. A co na to sami 
parafianie bezpośrednio zaangażowani w przy-
gotowanie tego dnia, zapytani na gorąco jesz-
cze w momencie trwania uroczystości?: Warto 
było. Mimo wielkiego wysiłku, jaki włożyli-
śmy w przygotowania, mimo nieprzespanych 
nocy, ciągłego sprawdzania prognozy pogody i 
ogromnego zmęczenia, jakie towarzyszyło nam 
w ostatnich dniach zrobilibyśmy to bez waha-
nia jeszcze raz. Dzięki wspólnej pracy wiemy, 
na kim można polegać, powiększyło się grono 
osób, którym nasz „mały Niepokalanów” na-
prawdę leży na sercu.

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

50-lecie Parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego 

Złoty jubileusz Parafii Gąsocin 

Podczas wrześniowej sesji Rady Gminy Cie-
chanów wręczono nagrody zwycięzcom kon-
kursu na najładniejszą posesję 2021 roku.

Komisja Konkursowa postano-
wiła nagrodzić pięć posesji: I miejsce 
– Renata Chodubska, II – Mariusz Go-
łębiewski, III – Bożena Mieszkowska, 
wyróżnienie – Małgorzata Powałka, 
wyróżnienie – Tomasz Klimkiewicz. 
Nagrody wręczył Wójt Gminy Ciechanów 
Marek Kiwit. - Gdy przejeżdżam przez 

miejscowości znajdujące się na terenie na-
szej gminy to cieszy mnie, gdy widzę jak 
mieszkańcy dbają o swoje posesje. Z roku 
na rok są coraz piękniejsze. Myślę, że po 
części jest to wynikiem zachęty w postaci 
organizowanego przez nas cyklicznie kon-
kursu na najładniejszą posesję. Wszystkim 
tegorocznym uczestnikom, a w sposób 
szczególny oczywiście zwycięzcom, serdecz-
nie gratuluję – powiedział nam wójt Kiwit.

TM

Gmina Ciechanów

Najładniejsze posesje nagrodzone

Wójt Marek Kiwit i zwycięzcy konkursu na najładniejszą posesję 2021 roku.
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To było bardzo miłe wrześniowe południe. Zaczęło 
się Mszą Świętą w lekowskim kościele, natomiast 
część oficjalna i biesiada miały miejsce w pobliskim 
Klubie Seniora. Wszystko po, to by uczcić jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego pięciu par z gminy 
Regimin.

Wójt Gminy Regimin Mariola Kołakow-
ska wręczyła jubilatom medale przyznane przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja 
Dudę, statuetki oraz bukiety kwiatów.

Kolejnym punktem programu były wy-
stępy dzieci ze szkół podstawowych z Regimi-
na oraz z Zeńboka. Dla niedawno utworzo-
nego chóru z podstawówki w Zeńboku był 
to pierwszy publiczny występ. Należy pod-
kreślić, że wszyscy młodzi artyści spisali się 
znakomicie. Swoim pięknym śpiewem czas 
umiliła zebranym również Daria Piotrowska.

Nie zabrakło jubileuszowego tortu 
i słodkich przekąsek oraz aromatycznej 
kawy. 

- Życzę Wam moi drodzy kolejnych 
pięknych rocznic: szmaragdowych, diamento-
wych, żelaznych, kamiennych, brylantowych, 
ale przede wszystkim tej najpiękniejszej DĘ-
BOWEJ, czyli 80 rocznicy ślubu umacniając 

Waszą miłość – mówiła Mariola Kołakowska 
– wójt gminy Regimin. 

Nasza Redakcja również przyłącza się do 
życzeń dla regimińskich jubilatów, Państwa: 
Jadwigi i Józefa Suszek, Tekli i Jerzego Chod-
kowskich, Aliny i Tadeusza Pielech, Urszuli i 
Stanisława Pawłowskich oraz Krystyny i Sła-
womira Łaniewskich. 

PP 

Gmina Regimin 

Medale i gratulacje na Złote Gody

Państwo Jadwiga i Józef Suszek w towarzystwie Marioli Kołakowskiej - Wójt Gminy Regimin.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zeńboku. 
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W hali sportowej MOSiR odbył się koncert 
charytatywny, z którego dochód został 
przeznaczony na leczenie Mii Majchrzak. 
Zebrano aż 7.310,60 zł.

Kręgosłup Mii jest nienaturalnie 
wykrzywiony w kilku miejscach, żebra 
zrośnięte, kręgi są dodatkowo znie-
kształcone, a kości miednicy i bioder 
nieprawidłowo ustawione. Sprawę do-
datkowo pogarsza guz (tłuszczak) w ka-
nale rdzeniowym i zakotwiczony rdzeń 
kręgowy. Jedyną realną nadzieją na wyj-
ście z tego koszmaru są drogie operacje.

W trakcie koncertu wystąpili: Ze-
spół KOP, Weronika Goździewska, 
Hubert Lubecki, Jakub Jeskie, Marta 
Skibińska, Aleksandra Kołecka, Zespół 
Taneczny NOISE, a także QUINTET 
z Gminnego Ośrodka Kultury w Opi-
nogórze.

Wolontariusze Mii przygotowali 
stoisko, na którym była loteria fanto-
wa, ciasta, lemoniada i przetwory. Były 
też stoiska z markową odzieżą, watą 

cukrową i popcornem oraz Medycz-
nej Szkoły Policealnej w Ciechanowie. 
Na zewnątrz dzieci mogły bawić się na 
dmuchańcach.

Halę sportową na zorganizowanie 
koncertu nieodpłatnie udostępnił Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Współ-
organizatorem imprezy, wraz z grupą 
Wolontariuszy Mii, było Powiatowe 
Centrum Kultury i Sztuki. Dyrektor 
Anna Smolińska wystawiła na licytację 
jeden dzień pracy na jej stanowisku. 
Można też było wylicytować m.in. vo-
ucher na naukę gry lub śpiewu w szkole 
muzycznej Akademia Dźwięku.

Koncert poprowadził – niezastą-
piony w tej roli – Wojciech Garliński. 
Za nagłośnienie odpowiadał inżynier 
dźwięku Jan Lipski. Pracownicy PC-
KiSz zabezpieczyli też kwestie tech-
niczne. 

PULS objął koncert patronatem 
medialnym.

AI

Koncert charytatywny

Zagrali dla Mii

Zespół Taneczny NOISE wraz z Mią Majchrzak i jej rodzicami – Wiktorią oraz Sławkiem.

Świetny koncert dał zespół KOP.

Dzień pracy na stanowisku Anny Smolińskiej (z prawej) - dyrektora Powiatowego Cen-
trum Kultury i Sztuki - wylicytowała Magdalena Kołecka. W środku – Wojciech Garliński.

Fo
t. 

AI

Zakończyły się zawody o tytuł Indywidu-
alnego Mistrza Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego Ciechanów-Miasto w Węd-
karstwie Spławikowym w kategoriach wie-
kowych – U-15, U-20, U-25 i Seniorów.

Na zbiorniku wodnym „Kanały” 
odbyła się druga, a zarazem ostatnia, 
tura wyłaniająca mistrzów Koła w da-
nych kategoriach. Zawodnicy złowili 
łącznie 48 kg 550 gram ryb, które po 
zważeniu wróciły do wody. Największą 
rybę zawodów złowił Jarosław Stefański.

Mistrzami Koła zostali:
- w kategorii U-15: Bartosz Dasz-

czyński, I wicemistrzem - Karol Mi-
kłowski

- w kategorii U-20: Patrycja Pu-
rzycka 

- w kategorii U-25: Bartosz Kwiat-
kowski, I wicemistrzem - Paweł Matu-
szewski

- w kategorii senior - Kamil 
Olewnik, I wicemistrzem - Janusz 

Chwaszczewski, II wicemistrzem - An-
drzej Wysocki

Puchary dla juniorów i seniorów 
za najlepsze wyniki oraz statuetkę za 
największą rybę wręczył zwycięzcom 
Eugeniusz Nowak – prezes Koła Pol-
skiego Związku Wędkarskiego Ciecha-
nów-Miasto.

- Dziękuję zawodnikom, którzy wzięli 
udział w zawodach i czerpali z tego samą 
przyjemność, a dodatkowo rywalizowali 
ze sobą w pełnej kulturze i wspaniałej ko-
leżeńskiej atmosferze. Jeszcze raz gratuluję 
zwycięzcom i do zobaczenia na kolejnych 
zawodach – powiedział nam prezes Nowak.

TM

Polski Związek Wędkarski

Mistrzostwa w wędkarstwie spławikowym

W trakcie walnego zebrania sprawozdawczo-
-wyborczego Koła Polskiego Związku Węd-
karskiego Ciechanów-Miasto wybrano jego 
władze. Prezesem na kolejną kadencję został 
Eugeniusz Nowak.

- Bardzo dziękuję członkom za zaufa-
nie i powierzenie mi tej zaszczytnej funk-
cji na kolejną kadencję. W tej minionej, 
dzięki wsparciu koleżanek i kolegów, 
udało nam się sporo zrobić. Organizu-
jemy liczne zawody, akcje ekologiczne, 
a ostatnio włączamy się też w przedsię-
wzięcia charytatywne. Dziękuję też Re-

dakcji PULSU za relacjonowanie naszych 
działań. Dzięki wam mieszkańcy naszego 
powiatu mają możliwość dowiedzieć się 
więcej o naszych inicjatywach – mówi 
prezes Eugeniusz Nowak.

Oprócz niego Zarząd Koła tworzą: 
Piotr Żebrowski – wiceprezes, Jadwiga 
Łaszczewska – sekretarz, Tomasz Lewan-
dowski – skarbnik, Piotr Kowalski – gospo-
darz, Piotr Krakowski - kapitan sportowy, 
Krzysztof Kwiatkowski - zastępca kapitana 
sportowego, Szajkowski Krzysztof - członek 
zarządu ds. sportowych. Członkami zarzą-

du ds. młodzieży zostali Robert Krakowski 
i Dariusz Sadowski, zaś członkami zarządu 
ds. zarybień: Eugeniusz Wierzbicki, Hen-
ryk Grześ, Bogdan Sadowski, Władysław 
Łaszczewski i Zbigniew Nowosielski.

Komisja Rewizyjna będzie pracowa-
ła w składzie: Łukasz Bartoszuk – prze-
wodniczący, Jarosław Stefański – wice-
przewodniczący / sekretarz oraz Dariusz 
Oleksiak – członek.

Sąd Koleżeński tworzą: Adam Gierej 
– przewodniczący, Piotr Butryn – sekre-
tarz oraz Robert Sadowski – członek.

Na rzecznika dyscyplinarnego wy-
brano Jarosława Wiśniewskiego, a na jego 
zastępcę Michała Pajewskiego.

W trakcie walnego zgromadzenia 
uhonorowano:

- Brązową odznaką za zasługi dla 
wędkarstwa polskiego: Mirosława Szeląg 
i Zdzisław Zmorzyński 

- Złotą odznaką za zasługi dla węd-
karstwa polskiego: Dariusz Oleksiak i 
Nowak Eugeniusz

Medalem „Za zasługi w rozwoju 
wędkarstwa”: Piotr Żebrowski, Włady-
sław Łaszczewski 

TM

Na zbiorniku wodnym „Kanały” odbyła się 
druga, a zarazem ostatnia tura zawodów, wy-
łaniająca Mistrza Koła Polskiego Związku Węd-
karskiego Ciechanów-Miasto w Wędkarstwie 
Feederowym.

Do rywalizacji stanęło 14 zawodników. 
– Zmagania trwały pięć godzin. Pogoda 
dopisała. Choć było pochmurnie to nie pa-
dał deszcz. Niestety, wcześniejsze dni, gdy 
pogoda szybko się zmieniała, odbiły się na 
żerowaniu ryb. Zawodnicy musieli tego dnia 
dosłownie walczyć o rybę – mówi Eugeniusz 
Nowak – prezes Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego Ciechanów-Miasto.

Zawodnicy złowili łącznie 45 kg 458 
gram ryb, które po zważeniu wróciły do wody.

Bezkonkurencyjny tego dnia był Piotr 
Kowalski, który osiągnął najlepszy wynik 
w I sektorze łowiąc 7 kg 325 gram ryb. W 

II sektorze najlepszy był Sławomir Nowa-
kowski – 4 kg 650 gram. Największą rybę 
zawodów złowił Janusz Chwaszczewski.

Mistrzem Koła w Wędkarstwie Fe-
ederowym, po dwóch turach, został Piotr 
Kowalski, I wicemistrzem - Tomasz Lewan-
dowski, zaś II wicemistrzem - Sławomir 
Nowakowski.

Puchary oraz statuetkę za największą 
rybę wręczył zwycięzcom Eugeniusz No-
wak – prezes Koła Polskiego Związku Węd-
karskiego Ciechanów-Miasto. - Serdecznie 
gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim 
zawodnikom za koleżeńską rywalizację – 
powiedział nam prezes Nowak.

TM

Polski Związek Wędkarski

Wybory u wędkarzy

Polski Związek Wędkarski

Mistrzostwa w wędkarstwie feederowym

Organizatorzy i uczestnicy Spławikowych Zawodów o tytuł Indywidualnego Mistrza Koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego Ciechanów-Miasto w Wędkarstwie Spławikowym.
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Organizatorzy i uczestnicy Zawodów o tytuł Mistrza Koła Polskiego Związku Wędkarskie-
go Ciechanów-Miasto w Wędkarstwie Feederowym.
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Członkowie władz Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Ciechanów-Miasto.
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Dwupokoleniowa grupa ciechanowian wzięła 
udział w zawodach biegowych „1 MILA”, które zor-
ganizowano na terenie pięknego, pełnego zieleni 
kompleksu Akademii Wychowania Fizycznego w 
Warszawie.

Wśród dorosłych uczestników był m.in. 
Krzysztof Adamkowski – pastor ciechanow-
skiej Społeczności Chrześcijańskiej, która jest 
częścią Kościoła Chrystusowego w RP. Wziął 
udział w biegu „LEKKA PIĄTKA”. – Pogo-
da była piękna. Momentami słońce nawet za 
mocno dawało nam się we znaki. Z mojego 
wyniku jestem zadowolony, bo po raz pierw-
szy udało mi się pokonać dystans 5 km w cza-
sie poniżej 25 minut – powiedział nam pastor 
Adamkowski.

Imprezie „1 MILA” towarzyszyły zawo-
dy biegowe dla dzieci „KINDER JOY OF 
MOVING”, w których rywalizowano - w 

zależności od wieku - na dystansie 100, 400 i 
800 metrów. Wzięło w nich udział kilkunastu 
młodych zawodników z Klubu Lekkoatle-
tycznego Mazovia ProActiv Ciechanów oraz 
Stowarzyszenia Sportowego Runners Team.

Jak podkreśla trener Tomasz Pajewski 
(Mazovia ProActiv Ciechanów) organizacja 
zawodów, jak zresztą co roku, była na bardzo 

wysokim poziomie. - Cieszy mnie, iż miałem 
przyjemność zobaczyć szerokie uśmiechy na 
twarzach moich zawodników stających na 
podium i odbierających gratulacje od Ma-
riana Lewandowskiego - reprezentanta Polski 
specjalizującego się w biegach średnich – ko-
mentuje trener Lewandowski.

AI

1 MILA

Ciechanowianie pobiegli na AWF-ie

Pastor Krzysztof Adamkowski.

Od lewej: Natan Iniarski (Stowarzyszenie 
Mazovia ProActiv Ciechanów) oraz zawod-
nicy Stowarzyszenia Sportowego Runners 
Team – rodzeństwo: Zuzia, Maja i Kacper 
Budniak.

Ekipa Klubu Lekkoatletycznego Mazovia ProActiv Ciechanów (od lewej): Zuzanna Cylke, 
Amanda Kicińska, Amelia Matycka, Nadia Matycka, Nina Lubińska, Marcin Rusiecki, Ma-
teusz Peszczyński, Karol Kiciński, Michał Trzaska i trener Tomasz Pajewski.
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Na terenie Parku Miejskiego „Jeziorko” odbyła 
się impreza sportowa dla dzieci i młodzieży 
„Sport 4 Kids”, pod honorowym patronatem 
Krzysztofa Kosińskiego – Prezydenta Miasta 
Ciechanów.

Były zawody rolkowe, biegowe, gra 
terenowa i tor przeszkód na placu zabaw. 
Każdy z uczestników otrzymał pamiątko-
wy medal i dyplom, a zwycięzcy - statu-
etki i nagrody. Dzieci bardzo cieszyły się 
z faktu, że medale i dyplomy wręczano im 
na podium.

Dodatkowymi atrakcjami były dmu-
chańce, małe konkurencje sportowe, 
malowanie twarzy i konkurs plastyczny. 
Dzieci świetnie bawiły się podczas anima-
cji prowadzonych przez Monikę Jaskulską. 
Mogły też podziwiać wóz strażacki z Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Staży Po-
żarnej w Ciechanowie,

Dla nieco starszych było stoisko pro-
mujące Państwową Uczelnię Zawodową 
im. Ignacego Mościckiego, a dla wszyst-
kich pyszna ciechanowska kranówka z 
sokiem serwowana przez pracowników 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Bardzo atrakcyjne stoisko przygoto-
wali wolontariusze prowadzący kwestę 
na leczenie Mii Majchrzak. Była loteria 
fantowa, ciasta, lemoniada i przetwory. 
Była też i sama Mia wraz z Rodzicami. 
Zebrano łącznie 2.298,60 zł.

Wszyscy doskonale się bawili. To 
zasługa wolontariuszy ze Stowarzy-
szenia Mazovia ProActiv Ciechanów, 
dyrekcji i pracowników Miejskiego 
Przedszkola nr 10 im. Janusza Korcza-
ka, a także zaprzyjaźnionych osób, firm 
i instytucji. W sposób szczególny warto 
podkreślić olbrzymie zaangażowanie 
w przygotowanie imprezy ze strony 
Jarosława Zielińskiego, Pauli Mali-
szewskiej, Radosława Witkowskiego i 
Bożeny Wernik.

Co ważne, ze środków pochodzących 
z wpłat za pakiety startowe zostaną zaku-
pione zabawki i pomoce edukacyjne dla 
Miejskiego Przedszkola nr 10 im. J. Kor-
czaka.

Organizatorami wydarzenia były: Sto-
warzyszenie Mazovia ProActiv Ciechanów, 
Black Wolves Ciechanów, Urząd Miasta 

Ciechanów i Miejskie Przedszkole nr 10 
im. J. Korczaka. Partnerem strategicznym 
był Kaufland. „Sport 4 Kids” wsparły też 
funkcjonujące w mieście firmy, instytucje 
i osoby prywatne. PULS objął imprezę pa-
tronatem medialnym.

- Dziękujemy prezydentowi Krzysztofowi 
Kosińskiemu oraz wszystkim osobom, firmom 
i instytucjom, dzięki którym mogliśmy przy-
gotować imprezę – za naszym pośrednictwem 
przekazuje podziękowania Jarosław Zieliński.

AI

Mazovia ProActiv Ciechanów

Bardzo udane „Sport 4 Kids” 

Dyrektor Bożena Wernik (piąta od lewej) oraz nauczycielki z Miejskiego Przedszkola nr 10 im. Janusza Korczaka.

Jarosław Zieliński – główny koordynator 
„Sport 4 Kids”.

Dla najmłodszych przygotowano m.in. ciekawe animacje i dmuchańce.

Na chwilę przed startem najmłodszej grupy biegaczy. Radosław Witkowski wraz ze swoimi podopiecznymi z Black Wolves Ciechanów.

Fo
t. 

AI

Fo
t. 

AI



26
www.pulsciechanowa.plsport

Ciechanowski sprinter Damian Trzaska zo-
stał uhonorowany statuetką Płońska Wieża 
w kategorii Sport. Zawodnik reprezentuje 
Międzyszkolny Klub Sportowy Bank Spół-
dzielczy w Płońsku. Jego trenerem jest cie-
chanowianin Zbigniew Majewski.

Statuetki wręczono podczas uro-
czystej gali, która odbyła się w Miej-
skim Centrum Kultury w Płońsku. 
Wyróżnienia są przyznawane w kilku 
kategoriach przez Kapitułę powoływa-
ną przez Burmistrza Miasta Płońsk, a 
otrzymują je osoby które  które rozsła-
wiają miasto, budują jego pozytywną 
markę i zarażają swoją pasją innych.

Warto podkreślić, że Damian Trza-
ska otrzymał Płońską Wieżę już po raz 
drugi z rzędu. – Dziękuję Kapitule i 
Panu Burmistrzowi za docenienie mo-
ich osiągnięć sportowych. Jest to dla 
mnie jeszcze większa motywacja do tre-
ningów i kolejnych sukcesów na bieżni 
– powiedział nam Damian Trzaska.

AI

Lekkoatletyka

Płońska Wieża dla Damiana Trzaski

Damian Trzaska podczas wręczenia Płoń-
skich Wież.
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Już po raz jedenasty odbył się Turniej Kara-
te Kyokushin o Puchar Prezydenta Miasta 
Ciechanów. Uczestniczyło w nim 269 za-
wodników reprezentujących 25 klubów z 
całego kraju.

Organizatorem Turnieju był Cie-
chanowski Klub Karate Kyokushin 
(CKKK) we współpracy z Urzędem 
Miasta Ciechanów oraz Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Roze-
grano konkurencje w Kata (układy for-
malne), Kata Team i Kumite (walka).

CKKK reprezentowało 9 wojowni-
ków zajmując:

Sekcja Ciechanów: Szymon Mądry 
- I miejsce, Patrycja Jakubiak - I miej-
sce, Jakub Królicki - III miejsce

Sekcja MKS Tęcza Ojrzeń: Michał 
Tetkowski - I miejsce, Karol Tetkowski 
- II miejsce.

Poziom zawodników, którzy 
przybyli do naszego miasta był bar-
dzo wysoki. Tym bardziej cieszy 
dobry start reprezentacji CKKK. 
Najlepszym zawodnikiem Turnieju 
został Szymon Mądry, a najlepszą za-

wodniczką Patrycja Jakubiak – (oby-
dwoje z CKKK).

- Turniej był dobrym sprawdzia-
nem przez zbliżającymi się Mistrzo-
stwami Polski i Mistrzostwami Europy, 
w których będą brać udział także nasi 

reprezentanci. Wszystkim medalistom 
gratulujemy. OSU! – powiedział nam 
sensei Wojciech Gołębiewski - prezes 
Ciechanowskiego Klubu Karate Ky-
okushin.

TM

W ostatni weekend września Ciechanowski 
Klub Bokserski, już po raz drugi, zorganizo-
wał w naszym mieście Seminarium Bokser-
skie z udziałem Mateusza Masternaka - naj-
lepszego obecnie pięściarza w Polsce.

Mateusz Masternak to były Mistrz 
Europy. Stoczył 51 zawodowych walk 
i jest na najlepszej drodze by odzyskać 
ten tytuł.

Seminarium Bokserskie miało 
na celu przybliżyć uczestnikom nowe 
techniki bokserskie, pokazać jak ważna 
jest praca nóg, a także kondycja – i co 
zrobić by ją polepszyć. - Mateusz poka-
zał nam bardzo dużo nowości. Treno-
waliśmy w parach. Każdy dostał wska-

zówki co ma poprawić i na czym się 
skupić, a niektórzy nawet informację 
że mają predyspozycje do tego sportu 
i żeby tego nie zmarnowali. Wspaniała 
atmosfera i trening przeplatany rozmo-
wą z Mistrzem sprawiły, że 5 godzin 
pierwszego dnia zleciało nam bardzo 
szybko – mówi Michał Garstka – tre-
ner, a zarazem prezes Ciechanowskiego 
Klubu Bokserskiego.

Drugiego dnia również nie zabra-
kło nowych technik, szybkich nóg i 
mocnych ciosów. Były medale, podzię-
kowania, zdjęcia i autografy.

CKB mocno stawia na rozwój swo-
ich podopiecznych, dlatego już planuje 

kolejne seminarium. - Z Mateuszem 
Masternakiem współpracujemy już od 
dwóch lat. Często pytamy czy dora-
dzamy się drogą mailową co poprawić, 
co zmienić, a nasz Przyjaciel bardzo 
chętnie udziela nam rad. Za pośred-
nictwem PULSU dziękuję Starostwu 
Powiatowemu w Ciechanowie za fi-
nansowe wsparcie naszego projektu. 
A wszystkich zainteresowanych treno-
waniem boksu zapraszamy do naszych 
sekcji: mini boksu (5-6lat), dzieci (7-
12 lat), młodzieży (13-17 lat) oraz dla 
dorosłych – kobiecej i męskiej – mówi 
trener Garstka.

TM

Do Pucharu Polski w Taekwondo Olimpijskim w Bia-
łymstoku zakwalifikowało się dwoje zawodników 
Miejskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycz-
nej „Promyk” w Ciechanowie - Alicja Laskowska i 
Rafał Płoski. 

Dla obojga był to bardzo udany start. 
Alicja Laskowska w kategorii seniorów wy-
walczyła złoty medal, natomiast Rafał Płoski 
w kategorii juniorów wywalczył medal tego 
samego koloru. 

Zawodnicy startowali również w kategorii 
par, w której zdobyli największą liczbę punk-
tów, co dało im pierwsze miejsce. Klub Pro-
myk został sklasyfikowany na drugim miejscu 
w kraju w klasyfikacji medalowej Pucharu. Ra-
fał Płoski został natomiast wybrany najlepszym 
zawodnikiem zawodów.

Alicja i Rafał należą do Kadry Narodowej, 
a ich klubowym trenerem jest Paweł Nałęcz.

DP/TM

XI Turniej Karate Kyokushin

Walczyli o Puchar Prezydenta

Ciechanowski Klub Bokserski

Masternak u ciechanowskich bokserów

Taekwondo Olimpijskie
Ciechanowianie walczyli w Pucharze Polski

Zawodnicy i trenerzy z Ciechanowskiego Klubu Karate Kyokushin oraz MKS Tęcza Ojrzeń.
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Organizatorzy i uczestnicy seminarium bokserskiego z udziałem Mateusza Masternaka.
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Alicja Laskowska i Rafał Płoski podczas Pucharu Polski w Taekwondo Olimpijskim w Bia-
łymstoku.
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We Wrocławiu odbyły się Mistrzostwa Polski 
w Trójboju Siłowym Classic RAW Federacji 
WPC Polska. Nasze miasto reprezentowało 
trzech zawodników z Klubu Sportów Siłowych 
HEROS CIECHANÓW - Mariusz Bartołowicz, Ro-
bert Drozdowski i Dominik Pierzynowski.

Jako pierwszy swój start miał Domi-
nik Pierzynowski (kat. Teenegers 16-17 
do 90 kg). Uzyskał kolejno: 160 kg w 
przysiadzie, 80 kg w wyciskaniu leżąc i 
170 kg w martwym ciągu. Total – 410 
kg. Wynik ten dał mu II miejsce w swo-
jej kat. wagowo-wiekowej. 

Kolejnym zawodnikiem, który wy-
szedł na pomost był Mariusz Bartoło-
wicz (kat. Master do 110 kg). Uzyskał 
kolejno: 250 kg w przysiadzie, 185 kg w 
wyciskaniu sztangi leżąc i 290 kg w mar-
twym ciągu. Total - 725kg. Wynik ten 
dał mu: II miejsce w kat. Masters 40-44 
lat open, III miejsce open absolute 40+ 
oraz III miejsce MPF - 110kg.

Jako ostatni na starcie stanął Robert 
Drozdowski, który zdominował kat. we-
teran oraz master. W przysiadzie zaliczył 

300 kg, co było wyrównaniem Rekordu 
Polski. W wyciskaniu leżąc zaliczył 240 
kg i pobił Rekord Polski. W martwym 
ciągu zaliczył 310 kg a wynik ten ozna-
czał kolejny rekord Polski. Total – 850 
kg, co również jest Rekordem Polski i 
światowym wynikiem w tej kat. wago-
wo-wiekowej. Rekordowe podejścia po-
zwoliły mu zdobyć cztery złote i jeden 
brązowy medal. I miejsce open absolute 
40+, I miejsce master 40-44, I miejsce 
MPF open absolute, I miejsce MPF 
110+ oraz III miejsce Open 125 kg.

Wynik Roberta Drozdowskiego w 
totalu (850 kg) przesunął go na 13 miej-
sce na świecie we wszystkich Federacjach 
Trójbojowych, w zawodach które odbyły 
się w 2021 roku.

Cała trójka naszych zawodników 
jest zadowolona ze swojego startu ale 
nie spoczywa na laurach i już zaczęła 
przygotowania do Mistrzostw Świata 
w Pabianicach, które odbędą się w paź-
dzierniku br.

TM

Klub Sportów Siłowych HEROS CIECHANÓW

Wrócili z Wrocławia z medalami

Od lewej: Mariusz Bartołowicz i Robert Drozdowski.
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W parkowej części Luka Lu odbyło się pod-
sumowanie projektu „Bezpieczna Rodzi-
na”, który został zrealizowany w ramach 
Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskie-
go. Jego autorami byli Michał Korzybski i 
Michał Rząsiński, a projekt został wybrany 
przez mieszkańców w głosowaniu.

Dzieci i rodzice uczestniczyli w 
bezpłatnych zajęciach edukacyjno-
-sportowych z elementami samoobro-
ny. Prowadzili je doświadczeni trene-
rzy z LKS Matsogi Ciechanów. – W 
projekcie wzięło udział około 100 
rodzin, które przez miesiąc spotyka-
ły się na treningach raz w tygodniu. 
Uczestnicy nauczyli się m.in. jak ode-
przeć atak agresora. Dzieci uczyliśmy 
właściwych zachowań w przypadku 
zaczepiania ich przez osobę niezna-
jomą. Promowaliśmy też aktywność 
fizyczną, w myśl znanego hasła, że 
„ruch to zdrowie” – mówi trener Mi-
chał Rząsiński.

Poza rozwojem fizycznym udział 
w programie umożliwił zwiększenie 
integracji dzieci z rodzicami, zacie-
śnienie ich więzi, budowanie wzajem-
nego zaufania oraz poznanie potrzeb 
dziecka przez rodziców. Był oparty na 
systemie nauczania Takewon-do.

W trakcie finału twórcy projek-
tu wraz z zastępcą prezydenta Iwoną 
Kowalczuk wręczyli uczestnikom cer-
tyfikaty ukończenia kursu, pamiątko-
we zdjęcia oraz zestawy upominków. 
– Dziękujemy władzom miasta za 
wsparcie w realizacji projektu. Przede 
wszystkim zaś wszystkim mieszkań-

com, którzy oddali na niego głos w 
ramach Ciechanowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Zainteresowanie 
udziałem w zajęciach było tak duże, że 
w przyszłym roku planujemy złożyć 
podobny projekt – powiedział nam 
Michał Korzybski – trener, a zarazem 
prezes LKS Matsogi Ciechanów.

Po części oficjalnej wszyscy 
świetnie się bawili na Pikniku Ro-
dzinnym. Były kiełbaski z grilla i 
pizza. Gry i zabawy w atrakcyjny 
sposób poprowadziły animatorki i 
Tygrysek z Firmy Agnes-art. Dzie-
ci mogły też bawić się na wielkich 
dmuchańcach. A do tego było jesz-
cze malowanie buziek.

Dzięki życzliwości organizatorów 
impreza miała też charakter chary-
tatywny. Wolontariusze prowadzący 
kwestę na leczenie Mii Majchrzak 
przygotowali stoisko, gdzie była m.in. 
ciesząca się wielką popularnością lo-
teria fantowa, lemoniada, ciasta, pop-
corn i wata cukrowa. Była też uśmiech-
nięta Mia. Zebrano aż 3.170,40 zł.

Wielkie brawa za zorganizowa-
nie doskonałego Pikniku Rodzinne-
go oraz zachęcenie uczestników, by 
otworzyli swoje serca i portfele wspie-
rając chorą dziewczynkę należą się 
trenerom - Michałowi Korzybskiemu 
i Michałowi Rząsińskiemu.

AI

Ciechanowski Budżet Obywatelski

Piknikowy finał „Bezpiecznej Rodziny”

Stowarzyszenie Sportowe Runners Team 
zorganizowało II Powiatowy Duathlon & 
RunKids Opinogóra 2021.

Duathlon to dyscyplina sportowa 
będąca połączeniem biegów i kolar-
stwa. Zawodnicy kolejno: biegli na dy-
stansie 5 km, jechali rowerem na trasie 
22 km i ponownie biegli – tym razem 
2,5km.

Z kolei w ramach RunKids dziew-
częta i chłopcy rywalizowali, w zależno-
ści od kategorii wiekowych, na dystan-
sach – 200, 500 i 1.000 m.

Imprezę otworzyli: starosta Joan-
na Potocka-Rak, pod której patrona-
tem odbywały się zawody oraz Tomasz 
Grabas – prezes Stowarzyszenia Spor-
towego Runners Team. W trakcie roz-
dawania nagród dołączyły do nich: Jo-
lanta Teklińska – wiceprzewodnicząca 
Rady Powiatu Ciechanowskiego oraz 
Anna Smolińska – dyrektor Powiato-
wego Centrum Kultury i Sztuki.

Organizatorzy zadbali nie tyl-
ko o atrakcje sportowe. Regionalne 
smakołyki można było skosztować na 
stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich z 
Regimina, Nużewa – „CudaWianki” 
oraz Rydzewa – „Pro Qltura”. Było też 
stoisko z watą cukrową i popcornem.

Bardzo dużym zainteresowaniem 
cieszyło się stoisko przygotowane 
przez 5. Mazowiecką Brygadę Obrony 
Terytorialnej, gdzie prezentowano po-
jazdy wojskowe oraz broń i elementy 
wyposażenia Terytorialsów.

Z kolei Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego w Ciechanowie 

przygotował na swym stoisku loterię, 
w której dzieci mogły wygrać akceso-
ria zapewniające bezpieczeństwo na 
drodze.

Bardzo atrakcyjne stoisko przygo-
towali też wolontariusze prowadzący 
kwestę na leczenie Mii Majchrzak. 
Była m.in. ciesząca się dużą popular-
nością loteria fantowa, lemoniada i 
przetwory. A przede wszystkim była 
tam wspaniała atmosfera tworzona 
przez wolontariuszy na czele z uro-
czymi: Martą Borkowską i Magdaleną 
Kołecką. Przez pewien czas była i sama 
Mia wraz z Rodzicami. Zebrano łącz-
nie 914 zł.

Warto podkreślić, że cała impreza 
była bardzo profesjonalnie przygoto-
wana. Za zapewnienie bezpieczeństwa 
z ramienia Runners Team odpowiadał 
Grzegorz Grabowski, który bardzo 
sprawnie koordynował zabezpieczenie 
trasy przez Policję, druhów z Ochot-
niczej Straży Pożarnej oraz wolon-
tariuszy. Z kolei zabezpieczenie me-
dyczne zapewnili, jak zawsze chętni 
do pomocy przy wszelkiego rodzaju 
przedsięwzięciach organizacji społecz-
nych, ratownicy z Ciechanowskiego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego.

Imprezę ze swadą poprowadził 
Marek Szczepański.

Wyniki Duathlon & RunKids 
Opinogóra 2021 są dostępne na stro-
nie internetowej Stowarzyszenia Spor-
towego Runners Team. Władzom i 
członkom tej organizacji należą się 

gratulacje za doskonałe przygotowanie 
kolejnej dużej imprezy o zasięgu regio-
nalnym.

AI

Stowarzyszenie Sportowe Runners Team

Duathlon & RunKids w Opinogórze

Od lewej: trenerzy Michał Rząsiński i Michał Korzybski wraz z Iwoną Kowalczuk – zastęp-
cą prezydenta Ciechanowa.

Stoisko przygotowywane przez wolontariuszy prowadzących kwestę na leczenie Mii Maj-
chrzak. Od lewej: Marta Borkowska, Katarzyna Jasińska i Beata Kuskowska.

Po części oficjalnej odbył się piknik rodzinny.
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Przy stoisku, na którym prowadzono kwestę na leczenie Mii Majchrzak (od lewej): wolonta-
riuszka Magdalena Kołecka, starosta Joanna Potocka-Rak, Wiktoria Majchrzak wraz z Mią, 
Anna Smolińska – dyrektor Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki, Jolanta Teklińska – wi-
ceprzewodnicząca Rady Powiatu Ciechanowskiego oraz wolontariuszka Marta Borkowska.

Stoisko z mnóstwem smakołyków przygotowało m.in. Koło Gospodyń Wiejskich „Cuda-
Wianki” z Nużewa (gm. Ciechanów).

Start II Powiatowego Duathlonu Opinogó-
ra 2021.

Starosta Joanna Potocka-Rak i Tomasz 
Grabas – prezes Stowarzyszenia Sporto-
wego Runners Team.
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Na ciechanowskim stadionie MOSiR roze-
grano turniej rugby. Drużyna gospodarzy 
zajęła czwarte miejsce.

Impreza została perfekcyjnie przy-
gotowana, za co gratulacje należą się 
gospodarzom – zawodnikom miejsco-
wego Klubu Sportowego „Ciechan i 
Szymon Kołecki”, na czele z Łukaszem 
Gąsiorowskim – trenerem, a zarazem 
prezesem Klubu.

Polska Liga Rugby 7 to cykl tur-
niejów rozgrywanych w sezonie jesien-
nym oraz wiosennym, których celem 
jest wyłonienie dziewięciu najlepszych 
drużyn, które zyskują prawo udziału 
w turnieju finałowym Pucharu Polski 
Rugby 7.

W ciechanowskim turnieju wzię-
ło udział osiem drużyn: Gnieźnieński 
Klub Rugby Tytan Gniezno, Rugby 
Club Czarni Pruszcz Gdański, Klub 
Sportowy Rugby Gietrzwałd, Rugby 
Wrocław, Alfa Bydgoszcz, Rugby Klub 
Unisław, Rugby Club Mazovia Mińsk 
Mazowiecki oraz drużyna gospodarzy 
Klub Sportowy Ciechan i Szymon Ko-
łecki.

Po całodziennych rozgrywkach 
pierwsze miejsce zdobył Gnieźnieński 
Klub Rugby Tytan Gniezno, drugie - 
Alfa Bydgoszcz, a trzecie - Rugby Club 
Czarni Pruszcz Gdański. 

Drużyna gospodarzy zajęła czwar-
te miejsce. - Wynik jest dla nas bardzo 
satysfakcjonujący, szczególnie przy tak 
mocnych przeciwnikach. Obiektywnie 

uważamy, że zagraliśmy bardzo dobry 
turniej. Również dzięki naszym kibi-
com, którym dziękujemy za przybycie 

na stadion i wspieranie nas podczas 
zawodów. To wsparcie nas niosło i je-
steśmy za nie bardzo wdzięczni. Za 

wsparcie finansowe, dzięki któremu 
mogliśmy zorganizować Turniej dzię-
kujemy: Urzędowi Marszałkowskiemu 

Województwa Mazowieckiego, Urzędo-
wi Miasta Ciechanów oraz firmom SPB 
Diamond i MacJack Ciechanów. Swój 
wkład w przygotowanie Turnieju miały 
też Browar Ciechan oraz Caffè Italia. 
Podziękowania za pomoc w organiza-
cji Turnieju kierujemy też do dyrekcji 
i pracowników Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Ciechanowie – 
mówi trener Łukasz Gąsiorowski.

Nasz rozmówca podkreśla, że są w 
Klubie otwarci na każdego, kto chciał-
by spróbować gry w rugby. - Nie jest to 
straszny sport, o czym obecni na tur-
nieju mogli się przekonać, a satysfakcja 
z gry i atmosfera w naszej drużynie to 
kolejne argumenty za dołączeniem do 
nas. Najlepiej skontaktować się z nami 
poprzez profil naszej sekcji na Face-
booku, gdzie podany jest też numer 
kontaktowy. Zapraszamy wszystkich, 
którzy lubią twardą rywalizację fizycz-
ną, bo tego w naszej grze jest dużo – 
zachęca trener Gąsiorowski.

Dzięki życzliwości organizatorów 
impreza miała też charakter chary-
tatywny. Wolontariusze prowadzący 
kwestę na leczenie Mii Majchrzak przy-
gotowali stoisko, gdzie była m.in. kawa 
i herbata, lemoniada i ciasta. Była też 
Mia, która chętnie pozowała do zdjęć 
z zawodnikami trzymając w ręku piłkę 
do rugby. Zebrano 1.628,60 zł.

PULS objął Turniej patronatem 
medialnym.

AI

„Ciechanowskie crossficiaki”, czyli najmłod-
si zawodnicy Klubu Sportowego „Cross Tre-
ning Mazovia Ciechanów”, wzięli udział w 
Mazowieckim Wieloboju Lekkoatletycznym 
w Siedlcach.

Wystartowało w nim łącznie blisko 
50 dziewcząt i chłopców. Do pokona-
nia były: trójskok, bieg wahadłowy, 
rzut piłką lekarską. Oceniana była 
także technika ćwiczenia z dwuboju 
olimpijskiego. Dzieci rywalizowały 
w dwóch grupach wiekowych - 7-10 
lat i 11-13, oddzielnie dla chłopców i 
dziewcząt.

Drużyna KS „Cross Trening Ma-
zovia Ciechanów” prowadzona przez 
trenerów Annę i Pawła Leśniewskich 

liczyła 9 osób. Siedem dziewcząt star-
tujących grupie wiekowej 7-10 lat oraz 
dwóch chłopców startujących kolejno 
w grupie 7-10 i 11-13 lat. Bardzo uda-
ny start zaliczyła Antonina Pawłowska, 
która niewiele tracąc do liderki stanęła 
na podium zajmując drugie miejsce. 

- Jesteśmy zadowoleni z postępów 
naszych dzieci. Ich zaangażowanie i 
systematyczny trening przełożyły się 
na znaczną poprawę wyników. Czekają 
nas jeszcze jedne zawody w paździer-
niku, także motywacja i chęć do pra-
cy naszych dzieciaków będzie jeszcze 
większa - powiedziała nam trenerka 
Anna Leśniewska. 

TM

Polska Liga Rugby 7

Turniej Rugby nad Łydynią

Cross Trening Mazovia Ciechanów

„Crossficiaki” na wyjeździe

Ekipa Cross Trening Mazovia Ciechanów. Na górze od lewej: Paweł Leśniewski, Kacper 
Brzeziński, Nadia Kołpaczyńska, Antonina Pawłowska, Natalia Formańska, Klaudia Więc-
kowska, Oliwia Chilarzewska i Anna Leśniewska. Na dole od lewej: Klara Kutnik, Michalina 
Konopka i Marcel Pawłowski.
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Zawodnicy Klubu Sportowego „Ciechan i Szymon Kołecki” wraz z Łukaszem Gąsiorowskim – trenerem, a zarazem prezesem Klubu 
(pierwszy z lewej), Szymonem Kołeckim - założycielem i pierwszym prezesem Klubu oraz Mią Majchrzak, na której leczenie kwestowano 
podczas Turnieju.
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W ostatnią niedzielę września na miejskim 
stadionie odbyła się II edycja organizowane-
go przez Miejski Klub Sportowy Ciechanów 
turnieju piłki nożnej „MKS Summer Cup 2021”.

Tym razem na boisku spotkały się 
dzieci z rocznika 2010/2011.W zmaga-
niach piłkarskich brały udział drużyny 
z klubów: Makowianka Maków Mazo-
wiecki, UKS Lider Zakroczym, Olimp 
Ciechanów, Olszewo Borki, MKS „Kasz-
telan” Sierpc oraz gospodarz MKS „Cie-
chanów”.

Gra toczyła się jednocześnie na 
dwóch boiskach w systemie gry „każ-
dy z każdym”. Był to dzień wypełniony 
kilkoma godzinami piłkarskich zmagań. 
Dopisała nie tylko pogoda, ale przede 
wszystkim humory i zaangażowanie 
drużyn. Nie zabrakło prawdziwych pił-
karskich emocji, radości na twarzach 
młodych piłkarzy oraz niejednokrotnie 
zaciętej walki do końca. Podczas meczów 
padło wiele bramek, które były nagradza-
ne brawami przez kibiców zgromadzo-
nych na stadionie. 

- Jako organizatorzy zapewniliśmy 
puchary, medale i nagrody dla każdego 
uczestnika. W naszym turnieju każdy 
zostaje wyróżniony i otrzymuje podzię-
kowanie za wspólną grę i zaangażowanie, 
co mamy nadzieję zachęca do udziału w 
kolejnych wydarzeniach organizowanych 
przez nasz Klub – powiedział nam Marek 
Łebkowski – prezes MKS Ciechanów.

Po zaciętej walce I miejsce zajęła dru-
żyna Olszewo Borki, II - Makowianka 
Maków Mazowiecki, a III - MKS „Kasz-
telan” Sierpc.

Tradycyjnie wyróżniono najlep-
szych zawodników turnieju. Tym razem 

byli to: najlepszy zawodnik - Adam 
Gostkowski (Olszewo Borki), najlepszy 
strzelec - Emil Goss (Makowianka Ma-
ków Mazowiecki), najlepszy bramkarz 
Szymon Tułodziecki (MKS „Kasztelan” 
Sierpc). Dodatkowo wyróżnieni zostali: 
Staś Kazimierczak (UKS Lider Zakro-
czym) oraz Dawid Szczepański (MKS 
Ciechanów). 

- Wielkie brawa należą się wszyst-
kim drużynom biorącym udział w 
turnieju MKS Summer Cup 2021. 

Dziękujemy za uczestnictwo i zaanga-
żowanie zawodników oraz trenerów. 
Choć nie opadły jeszcze emocje po 
turnieju, to my planujemy już kolejne 
spotkanie. Tym razem będzie to turniej 
piłki halowej drużyn z rocznika 2013. 
Zapraszamy do śledzenia naszego fan-
page na Facebooku, na którym infor-
mujemy na bieżąco o planowanych 
przez nasz Klub wydarzeniach – mówi 
prezes Łebkowski.

MR/TM

Miejski Klub Sportowy Ciechanów

MKS Summer Cup 2021

Turniej MKS Summer Cup 2021 rozegrano na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Ciechanowie.

 Drużyna MKS Ciechanów.
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historia

W dziewiątym numerze „Kluczy do miasta” 
zamieszczony został ciekawy szkic Stefana 
Żagla poświęcony generałowi Ludwikowi 
Kmicicowi-Skrzyńskiemu - siódmemu uła-
nowi Władysława Beliny-Prażmowskiego, 
z którym bohater artykułu wyruszył wraz 
z pierwszą kompania kadrową 6 sierpnia 
1914 roku z krakowskich Oleandrów.

Ludwik Kmicic-Skrzyński, ka-
walerzysta, w kampanii wrześniowej 
dowodził Podlaską Brygadą Kawalerii, 
związany był z Ciechanowem przez 
fakt dowodzenia w latach 1923 – 1924 
stacjonującym w naszym mieście 11 
Pułkiem Ułanów. Tu też urodził się też 
jego syn – Władysław. O tych faktach 
poświadczają stosowne tablice pamiąt-
kowe umieszczone w naszym mieście 
z inicjatywy Towarzystwa Miłośników 
Ziemi Ciechanowskiej. 

Niewielu mieszkańców naszego 
powiatu ma świadomość, mimo iż ta 
informacja znajduje się we wszystkich 
leksykonach, że z naszą ziemią zwią-
zany jest ósmy ułan Beliny. Jest nim 
pułkownik Józef Smoleński urodzony 
18 września 1894 roku w Gostko-
wie - miejscowości położonej niecałe 
dziesięć kilometrów od Ciechanowa, 
obecnie będącej częścią Wróblewka, 
w gminie Gołymin. Jego rodzice po-
siadali tam majątek ziemski, który 
od wielu pokoleń należał do rodziny 
Smoleńskich, starego mazowieckiego 
rodu wywodzącego się ze Smolna koło 
Płocka. Nasz bohater ochrzczony zo-
stał w kościele w Pałukach. Pierwsze 
nauki pobierał w domu, następnie 
uczęszczał do nowo powstałej Szko-
ły Handlowej w Mławie, gdzie też w 
1912 roku złożył egzamin maturalny. 
Matury tej nie uznawały władze car-
skie. Zmuszony więc był, jak więk-
szość młodzieży królewieckiej będącej 
w takiej jak on sytuacji, do zdawania 
matury jako eksternista w łotewskiej 
Mitawie. Kontynuował następnie 
naukę w Belgii w Instytucie Chemii 
Cukrowniczej w Glons. Natychmiast 
związał się tam z działającym wśród 
młodzieży polskiej Związkiem Strze-
leckim. Tam też poznał wizytującego 
organizację Komendanta Głównego 
Strzelca Józefa Piłsudskiego oraz jej 
szefa sztabu Kazimierza Sosnkowskie-
go. Po wybuchu I Wojny Światowej 
zarządzono koncentrację oddziałów 
strzeleckich, znalazł się więc w Gali-
cji i 6 sierpnia 1914 roku w składzie 
pierwszej kadrowej wyruszył do Króle-
stwa. Niedługo był piechociarzem. Już 
7 sierpnia przyjęty został do oddziału 
kawalerii i tak został ósmym ułanem 
Beliny. Kawalerzystą był już do końca 
życia.

Wraz z I Brygadą Legionów służąc 
w 1 Pułku Ułanów przeszedł cały szlak 
bojowy. Ranny w bitwie pod Troja-
nówką trzy miesiące spędził w szpitalu. 
Następnie po kryzysie przysięgowym 
został internowany w Szczypiornie. 
Dzięki staraniom matki, ze względu na 
stan zdrowia, został zwolniony z obo-
zu i od września 1917 roku przebywał 
w Gostkowie. Wraz z wybuchem nie-
podległości natychmiast zgłosił się do 
nowo powstałego wojska odrodzonej 
Rzeczpospolitej gdzie dostaje przydział 
jako podporucznik do 7 Pułku Ułanów 

Lubelskich. Z pułkiem tym 
weźmie udział we wszystkich 
kampaniach lat 1919 – 1920 
z Bitwą Warszawską włącznie. 
Dosłużył się stopnia rotmistrza 
a za ofiarność i odwagę wykaza-
ną na polu walki został odzna-
czony krzyżem Virtuti Militari 
oraz trzykrotnie Krzyżem Wa-
lecznych.

W II Rzeczpospolitej Smo-
leński służył na różnych stano-
wiskach dowódczych. W 1924 
roku ukończył z czwartą lokatą 
elitarną Wyższą Szkołę Wojen-
ną. Pracował w Oddziale III 
(Operacyjno-Szkoleniowym) 
Sztabu Generalnego, a w 1930 
objął dowodzenie stacjonują-
cym w Suwałkach 2 Pułkiem 
Ułanów Grochowskich. Na 
wszystkich piastowanych przez 
siebie stanowiskach zbierał jak 
najlepsze opinie swoich prze-
łożonych. W zachowanych 
opiniach podkreślano jego wy-
bitną inteligencję, sumienność, 
ideowość. Wskazywano, że 
nadaje się na każde stanowisko 
operacyjne i szkoleniowe. Co 
ciekawe, był wysoko ocenia-
ny przez przełożonych ale też i 
przez podwładnych, co w wojsku nie 
zawsze idzie w parze. W 1934 roku, 
w jego pułku odbywał obowiązkowy 
staż przed pójściem do Wyższej Szkoły 
Wojennej porucznik, późniejszy gene-
rał, Józef Kuropieska. W jego pamięci 
pułkownik Smoleński zapisał się jako 
wymagający, przykładny, surowy do-
wódca. Dbający o porządek w pułku, 
pilnujący dyscypliny tak w garnizonie, 
jak i w marszu czy też na manewrach.

W lipcu 1935 roku Smoleński 
powołany został na stanowisko ko-
mendanta Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu. Stało się to 
z inicjatywy marszałka Edwarda Ry-
dza-Śmigłego, który chciał na tym 
stanowisku widzieć oficera odnoszą-
cego dotąd sukcesy w pracy wycho-
wawczej prowadzonej wśród młodych 
żołnierzy. Stanowisko to sprawował 
do końca 1938 roku kiedy to został 
powołany na szefa Oddziału II /wy-
wiadowczego/ Sztabu Głównego. Sta-
nowisko po nim w Grudziądzu objął 
płk Tadeusz Komorowski, późniejszy 
generał Bór, komendant Armii Kra-
jowej.

Grudziądz Smoleński opuszczał 
pełen obaw. Ale w wojsku nie dysku-
tuje się z rozkazami przełożonych. Do-
tąd był kawalerzystą służącym w linii, 
a teraz miał iść do sztabu. Nigdy nie 
miał nic wspólnego z wywiadem. Oba-
wiał się tego nowego przydziału. W pi-
sanych już po wojnie wspomnieniach 
przyznawał, że w sprawach wywiadu 
był niekompetentny, całkowicie nie 
zorientowany w meandrach geopoli-
tycznych. Miał niewiele czasu aby się 
wciągnąć do tej odpowiedzialnej funk-
cji i to w czasach tak trudnych, jakim 
był przełom 1938 i 1939 roku. Miał 
tego pełną świadomość. Do tego jego 
nominacja została źle przyjęta przez ka-
drę Oddziału II. Kierujący Wydziałem 
II Wywiadowczym, który był newral-

giczną częścią Oddziału II, ppłk Stefan 
Mayer, uważał że decyzja o powierze-
niu Smoleńskiemu kierownictwa nad 
wywiadem była nie tylko zaskakująca, 
lecz i z pewnością błędna, niosąca za 
sobą ryzyko, zwłaszcza w obliczu wy-
raźnie narastającego konfliktu z Niem-
cami. Podobne wątpliwości miał polski 
attaché wojskowy w Berlinie ppłk An-
toni Szymański. 

Dlaczego przy tylu wątpliwościach, 
w tym i głównego zainteresowanego, 
powierzono Smoleńskiemu kierowanie 
polskim wywiadem? Zdecydowała o 
tym sytuacja jaka zaistniała w Oddzia-
le II pod koniec lat trzydziestych. Był 
to z jednej strony kryzys przywództwa 
długoletniego szefa „dwójki” płk. Ta-
deusza Pełczyńskiego, z drugiej strony 
afera związana z rtm. Jerzym Sosnow-
skim. Do tego dochodziła rywalizacja 
w obozie sanacyjnym po śmierci Mar-
szałka Piłsudskiego skutkująca zbyt-
nim rozpolitykowaniem oficerów wy-
wiadu oraz chęć zaprowadzenia przez 
marszałka Rydza-Śmigłego porządku 
w Oddziale II. Do tego potrzebował 
marszałek człowieka z zewnątrz, nie 
kojarzonego z żadną frakcją w obozie 
pomajowym, uczciwego i prostolinij-
nego. Padło na Smoleńskiego, którego 
marszałkowi polecił generał Bolesław 
Wieniawa-Długoszowski. Odbierając z 
rąk Śmigłego nominację na szefa wy-
wiadu usłyszał Smoleński od marszał-
ka: „Wiem, ze nie jesteś politykiem i 
będziesz spełniał swój obowiązek jako 
żołnierz. Nie interesuje mnie polityka 
w „dwójce”. Ja tylko chcę, abyś się zaj-
mował sprawami czysto wojskowymi. 
Chcę wiedzieć tylko o wojskowych 
posunięciach Niemców i sowietów i 
nic więcej”. Tego polecenia marszałka 
Śmigłego trzymał się Smoleński stara-
jąc się jak najlepiej kierować polskim 
wywiadem, trzymać go z daleka od 
bieżącej polityki, przesyłać alarmujące 
informacje o narastającym zagrożeniu 

niemieckim i sowieckim. 
Nie zawsze jego raporty 
znajdowały posłuch u jego 
przełożonych, szczególnie te 
przewidujące zbliżenie nie-
miecko-radzieckie.

Po 17 września 1939 
roku Smoleński wraz z in-
nymi znalazł się w Rumunii. 
W prowadzonym przez siebie 
dzienniku zapisał gorzkie 
słowa: „O, jak ciężką [jest] 
ziemię rodzinną opuszczać. 
Czy powrócę jeszcze w swoje 
kochane mazowieckie strony 
(majątek Gostkowo, powiat 
ciechanowski), czy zobaczę 
moją wieś rodzinną, rodziców 
staruszków, braci i siostrę”. 
Los tak się ułożył, że Smo-
leński już nigdy nie wrócił 
do kraju. Z Rumunii przedo-
stał się do Francji. Długo 
nie mógł dostać przydziału 
służbowego. Ciągnęła się za 
nim opinia osoby bliskiej 
byłego Naczelnego Wodza. 
Zarzucano mu organizowa-
nie na emigracji konspiracji 
na rzecz marszałka Śmigłego, 
chęć zorganizowania „mafii” 
kawaleryjskiej. Nie były to 

bezpodstawne zarzuty. Smoleński nie 
odżegnywał się od związków z przy-
wódcami obozu sanacyjnego. Obcy 
mu był wszelki koniunkturalizm każą-
cy w nowej sytuacji zabiegać o względy 
nowego emigracyjnego kierownictwa. 
Na pewno nie poprawiła jego sytuacji 
decyzja jaką podjął jeszcze w Rumunii, 
przekazania za pośrednictwem Jerzego 
Giedroycia internowanemu marszał-
kowi 100 tysięcy dolarów z funduszu 
operacyjnego wywiadu, o czym usłużni 
donieśli nowym decydentom. Sytu-
acja płk. Smoleńskiego zmieniła się 
dopiero po upadku Francji. W Anglii 
dostał przydział do sztabu gen. Sosn-
kowskiego. Objął kierownictwo Od-
działu VI Sztabu Naczelnego Wodza 
odpowiedzialnego za utrzymywanie 
łączności z kierownictwem ZWZ/AK, 
organizowanie kursów dla „cichociem-
nych”, a następnie przerzucanie ich do 
okupowanego kraju. Z racji swoich 
obowiązków ściśle współpracował w 
tym okresie zarówno z polskim, jak i 
brytyjskim wywiadem.

Mimo sukcesów na tym polu nie 
cieszył się Smoleński zaufaniem oto-
czenia nowego premiera i naczelnego 
wodza. Intrydze osób mu niechętnych 
zawdzięcza zapewne ponowne popad-
nięcie w niełaskę i odsunięcie na bocz-
ny tor. Po ustąpieniu, na znak protestu 
po podpisaniu porozumienia Majski 
– Sikorski, z rządu emigracyjnego gen. 
Sosnkowskiego również i Smoleński 
stracił stanowisko w Sztabie Naczelne-
go Wodza. Skierowano go do Szkocji, 
gdzie objął stanowisko dowódcy ba-
talionu oficerskiego, następnie dostał 
przydział na komendanta II wojennego 
kursu Wyższej Szkoły Wojennej, aż w 
końcu znalazł się w obozie karnym na 
wyspie Rothes, gdzie kierowano ofice-
rów, co do lojalności których rząd emi-
gracyjny nie był pewien. Smoleński, 
który całe życie trzymał się jak najdalej 

od polityki, czuł się żołnierzem i tylko 
żołnierzem, padł ofiarą polityki i roz-
grywek koterii emigracyjnych.

Po tragicznej śmierci gen. Sikor-
skiego nowy Naczelny Wódz gen. 
Sosnkowski powierzył Smoleńskiemu 
stanowisko II zastępcy szefa Sztabu 
Naczelnego Wodza odpowiedzialnego 
za kontakty z krajem i Armią Krajo-
wą. Po ponownym kryzysie w rządzie 
emigracyjnym w lecie 1944 roku i po 
odwołaniu gen. Sosnkowskiego puł-
kownik Smoleński złożył raport o skie-
rowanie go do linii. Dostał przydział na 
stanowisko zastępcy dowódcy 3 Dywi-
zji Strzelców Karpackich, z którą prze-
szedł cały szlak bojowy we Włoszech 
zakończony w kwietniu 1945 roku 
wkroczeniem do Bolonii. Po zdemo-
bilizowaniu w 1947 roku pozostał na 
emigracji. Podzielił los tysięcy polskich 
żołnierzy i oficerów pozostałych na 
obczyźnie. Pracował fizycznie, udzielał 
się w licznych organizacjach emigracyj-
nych. Zmarł 19 stycznia 1978 roku w 
Londynie, gdzie jest pochowany,.

Postać i czyny płk. Józefa Smoleń-
skiego, żołnierza niepodległej, kawale-
rzysty, ciechanowianina, zasługuje na 
pamięć i szczególne uhonorowanie w 
naszym mieście.

DR HAB. ZBIGNIEW SIEMIĄTKOWSKI

Autor jest wykładowcą na Wydziale 
Nauk Politycznych i Studiów Między-
narodowych Uniwersytetu Warszaw-
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Od wielu już lat fascynują mnie książki, 
tudzież filmy o tematyce szpiegowskiej. 
Te dokumentalne oparte na faktach, jak 
i fabularne, o szybkiej akcji, pełnej odwa-
gi, polotu i niesamowitych umiejętności 
agentów wszelkiej maści. Wymaga to wie-
lu lat niesamowicie ciężkich szkoleń i nie-
samowitych predyspozycji psychicznych. 
Także żelaznego układu nerwowego.

Pomimo tego, że niebawem, jak 
Bozia jeszcze pozwoli skończę ¾ wieku 
pielgrzymowania po naszej pięknej pla-
necie, a zwłaszcza kochanej Ojczyźnie, 
to książki o wysublimowanych, ale też 
często bardzo brutalnych grach wywia-
dów do dziś wywołują u mnie dreszcze 
zainteresowania i niesamowitych emo-
cji. Jeszcze dziś potrafię czasem bardzo 
mocno utożsamiać się z niektórymi bo-
haterami takich książek, choć wiem, że 
w tym wieku nie bardzo już to przystoi. 
Szpiegiem czy też agentem nigdy nie 
byłem. Chociaż po ukazaniu się w roku 
minionym mej książki pt. „Burzliwy 
romans z „Solidarnością”. Wspomnie-
nia samotnego wojownika ze STACJI” 
ze środowisk byłych, lokalnych esbe-
ków dotarły do mnie takie oto wieści 
niesamowite: „Nicmana traktowali-
śmy nieco ulgowo (sic!), bo jak był na 
Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie w 
1980 roku jako kibic, to go zwerbowa-
ło sowieckie KGB. Nie chcieliśmy za-
dzierać z tą ponurą instytucją”. Śmiać 
się? Płakać nad idiotyzmami wymyśla-
nymi przez „orłów” z byłego zbrojnego 
ramienia PZPR? Potraktujmy to jako 
anegdotę, bądź też dygresję. Tyle tytu-
łem wstępu.

Na początku września trafiła do 
mnie ciekawa książka Władysława 
Michniewicza pt. „Wielki blef sowiec-
ki”. Stało się to za sprawą niesamowitej 
oficyny, jaką jest niewątpliwie FRON-
DA. Pozycja liczy sobie całościowo 
400 stron i podzielona jest aż na… 29 
wiele mówiących rozdziałów. Nie ma 
zdjęć, bo wiadomo, że w wywiadzie 
wszystko tajne bądź poufne. Oprawa 
miękka ze skrzydełkami. Na przedniej 
okładce ciemno-szarego koloru wielka 
i złowroga sylwetka polskiego, krwa-
wego kata sowieckiej bezpieki – „Że-

laznego” Feliksa Dzierżyńskiego. W 
prawym górnym rogu wpisany w czer-
woną gwiazdę, złowrogi symbol impe-
rium zła – sierp i młot. Cena 49,90 zł 
jest z pewnością do przyjęcia. Polecam 
gorąco wszystkim, którzy podobnie 
jak ja interesują się taką tematyką, a 
także ciekawskim.

Jest to niewątpliwie przełomowa, 
bezkompromisowa i obrazoburcza 
książka o przerażającej skali infiltracji 
polskiego przedwojennego wywiadu 
i kontrwywiadu przez sowieckie służ-
by specjalne. To swoiste uzupełnienie 
wcześniej wydanych prac autorstwa 
płk. Marka Świerczka:  Największa 
klęska polskiego wywiadu” i „Jak So-
wieci przetrwali dzięki oszustwu” – na-
pisana i wydana pod koniec XX wieku 
w USA.

Władysław Michniewicz zajął się 
operacją sowiecką znaną pod kryptoni-
mem TRUST. Padają tu jednak oskar-
żenia o agenturalność wobec dwóch 
Naczelników Referatu „Wschód” - Mi-
chała Talikowskiego oraz Jerzego Nie-
zbrzyckiego. W czasie kiedy tymże re-
feratem kierował ten pierwszy, Sowieci 
przeprowadzili wobec Oddziału II SG 
WP minimum cztery operacje o dużej 
skali dezinformacyjnej. Nie ma chyba 
w historii oficera służb specjalnych, 
który z tak maniakalną konsekwencją 
dawałby się oszukiwać przez długie 
lata. Z kolei Niezbrzycki okazał się w 
1945 roku głęboko wierzącym lewi-
cowcem, wieszczącym rychłą rewolu-
cję światową. Jest to raczej zaskakujące 
u oficera polskich służb specjalnych, 
który doskonale wiedział, jak napraw-
dę wygląda implementacja pięknie 
brzmiących założeń marksizmu - leni-
nizmu za pomocą łagrów i masowych, 
bezimiennych grobów.

Michniewicz oskarżając Nie-

zbrzyckiego i Talikowskiego, nie mógł 
wiedzieć o zdradzie Tadeusza Koby-
lańskiego, ani też o tym, że w poło-
wie lat 20 – poza Kobylańskim (oraz 
innym oficerem SG WP, Tadeuszem 
Kowalskim) – Sowieci mieli w Od-
dziale II trzy wyjątkowo cenne źró-
dła: pracujące dla OGPU. Dla oficera 
służb specjalnych hipotezy robocze są 
podstawowym narzędziem pracy. Je-
żeli tylko ma odwagę weryfikować je, 
będąc odpornym na naciski otocze-
nia, szykany przełożonych i podszepty 
własnego ego, to znaczy, że wypełnia 
zadania, które wyznaczyła mu Rzecz-
pospolita, dobrze. Jeśli przy tym nara-
ża się na ostracyzm, próby ośmieszenia 
i dyskredytacji (jak to było właśnie w 
przypadku Michniewicza), zasługuje 
na wielki szacunek. 

 „Psychologia zdrady jest znacznie 
mniej skomplikowana, aniżeli to się 
wydaje na pozór. Namiętności osobi-
ste, zawiedzione ambicje i nienawiść 
– występują z taką siłą, że przesłaniają 
cały świat i hamują całkowicie zdol-
ność logicznego myślenia, rozumienia 
i przewidywania.”

Pułkownik Władysław Michnie-
wicz był jedną z barwniejszych posta-
ci polskiej przedwojennej „Dwójki”. 
Nie dlatego, że – jak major Zychoń 
drażnił życiem bon vivanta lub też, 
że jak kapitan Jerzy Niezbrzycki 
miał ambicje polityczno – artystycz-
ne, Władysław Michniewicz był 
bowiem przykładem oficera, który 
wbrew konformistycznie karierowi-
czowskiemu otoczeniu – pozostał 
zawsze wierny trzem podstawowym 
zasadom: logice, honorowi i intere-
sowi polskiej Ojczyzny. Ta niepo-
kojąca konsekwencja wyznawanych 
wartości narażała go na bezustanne 
problemy. Te zaś, zamiast kiełznać 
wielki temperament i język oficera, 
skłaniały go raczej do jeszcze więk-
szej bezkompromisowości sądów i 
opinii, które ściągały na niego gro-
my nie tylko ze strony polskiej, lecz 
także na przykład izraelskiej, niemo-
gącej mu wybaczyć, że w 1946 roku 
nakłaniał weteranów armii Andersa 
do utworzenia armii polsko – arab-
skiej do walki z nowo powstałym, 
prosowieckim wtedy państwem Izra-
el i Rosją Sowiecką.

Trudna miłość Władysława 
Michniewicza do służby Polsce zaczę-
ła się od uczestnictwa w konspiracji 
na Kresach Wschodnich, na których 
to był członkiem Polskiej Organiza-
cji Wojskowej. Jeszcze w ósmej kla-
sie gimnazjum w 1918 roku został 
aresztowany, jak sam pisał: w trakcie 
mętnie ujętego sabotażu nieprzyja-

cielskiej komunikacji, polegającej 
na przecinaniu kabli telefonicznych 
garnizonu w Humaniu. Pomimo 
wyroku śmierci wydanego przez sąd 
polowy, został zwolniony (po paru oj-
cowskich klapsach) przez komendan-
ta garnizonu, pułkownika Dobriań-
skiego. Jednakże, nawet otrzymany 

i niewykonany tylko z przyzwoitości 
oficerskiej wyrok śmierci nie po-
wstrzymał młodego Michniewicza od 
dalszego konspirowania. Tym razem 
został wyznaczony łącznikiem POW 
w Płoskirowie…

I to niestety tylko tyle z tej niezwy-
kle ciekawej i pouczającej książki.

Włodzimierz Michniewicz: „Wielki blef sowiecki” 

Emocjonujące gry wywiadów

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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Miejska Biblioteka Publiczna z okazji „Nocy Bi-
bliotek” zaprosiła do Ciechanowa jednego z naj-
lepszych polskich pisarzy Marcina Ciszewskiego.

Spotkanie otworzyła dyrektor Alicja 
Wodzyńska, nawiązując do hasła tegorocz-
nej „Nocy Bibliotek” – „Czytanie wzmac-
nia”. – Książki nas wzmacniają i otwierają 
na świat – powiedziała dyrektor MBP.

Marcin Ciszewski to autor takich be-
stsellerów, jak cykl „www.wojna.pl”, seria 
„Krüger” czy tzw. cykl „pogodowy” o lo-
sach Jakuba Tyszkiewicza. Łącznie wydał 
ponad 20 świetnych książek.

Wieczór z Marcinem Ciszewskim, w 
konwencji rozmowy dobrych znajomych, 
poprowadziła bardzo interesująco znana 
dziennikarka Izabela Koba-Mierzejewska.

Gość spotkania jest absolwentem 
historii na Uniwersytecie Warszawskim. 
Zanim na stałe zajął się pisarstwem 
pracował jako dziennikarz, muzyk i 
agent nieruchomości. Zadebiutował w 
wieku 45 lat, w 2008 roku, powieścią 
„www.1939.com.pl”, którą rozpoczął 
cieszący się wielką popularnością cykl 
Wojna.pl. Poruszony w nim wątek 
podróży w czasie -a przede wszystkim 
„majstrowania” przy tej okazji w histo-
rii, ma zamiar kontynuować w książce 
„Most we mgle”, której premiera jest za-
planowana na 26 listopada br. – Jej akcja 
toczy się w latach 1934 i 1813. Dzięki 
podróży w czasie dochodzi do spotkania 
Marszałeka Józefa Piłsudskiego i Cesarza 
Napoleona. A co z tego wyniknie? Tego 
dowiecie się już wkrótce – zdradził zarys 
fabuły Marcin Ciszewski.

Podczas spotkania z czytelnikami 
podkreślił, że jego wykształcenie historycz-
ne jeszcze bardziej skłania go do stawiania 
sobie pytania, które zadaje sobie każdy pi-
sarz. – Co by było gdyby? Od tego zaczyna 
się każda książka. Kiedyś bardzo się spie-
szyłem, a nie mogłem wyjechać z podwór-
ka bo zamarzła mi brama. Byłem zły, ale 
po chwili pojawiła się myśl… Co by było 
gdyby temperatura na jakiś czas spadła do 
minus 50 stopni? W ten sposób zrodził 
się pomysł na książkę pt. „Mróz”, która 

rozpoczęła tzw. cykl „pogodowy” – mówił 
Marcin Ciszewski.

Opowiadał też o tym, jak tworzy po-
stacie swoich bohaterów. Odpowiadając 
na pytanie czytelników potwierdził, że 
dwie z nich – pisarz i muzyk – mają w so-
bie także coś z niego samego.

Z dużą radością uczestnicy spotka-
nia przyjęli informację, iż jest szansa na 
ekranizację książek Marcina Ciszewskie-
go. – Sprzedałem prawa do produkcji fil-
mów bazujących na cyklu Wojna.pl oraz 
książkach „Wiatr”, „Autor bestsellerów” i 
„Ostatni list”. O innych rozmawiamy, ale 
jest jeszcze za wcześnie by mówić o kon-
kretach – powiedział pisarz.

W trakcie trwającego prawie dwie 
godziny spotkania autor opowiadał też 
m.in. o tym jak pracuje nad książkami 
i jak wyglądają konsultacje z ekspertami 
z poszczególnych dziedzin. Podkreślił też 
wielką wyrozumiałość swojej żony, która 
jest pierwszą recenzentką jego powieści. 
– Żona wykazuje się dużą cierpliwością 
do mnie i mojej pracy. A muszę przy-
znać, że gdy piszę to nieco dziwaczeję. 
Po prostu przenoszę się w świat tworzo-
nej książki. Jestem nieobecny, czasem nie 
odpowiadam na pytania – mówił Mar-
cin Ciszewski.

Na zakończenie wieczoru autorskiego 
pisarz zapowiedział, że w przyszłym roku 
czytelnicy mogą się spodziewać dwóch no-
wych książek – drugiej części „Szpilki” oraz 
kolejnego tomu z cyklu „pogodowego” pt. 
„Ogień”.

AI

Miejska Biblioteka Publiczna

Noc Bibliotek z 
Marcinem Ciszewskim

Od lewej: Marcin Ciszewski, Izabela Koba-
-Mierzejewska i Alicja Wodzyńska.
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Fenomenologiczną analizę miłości zaprezentował Dietrich 
von Hildebrand w swoim monumentalnym dziele „Istota 
miłości”.

Autor to niemiecki filozof i teolog katolicki zwa-
ny przez papieża Piusa XII „XX-wiecznym Doktorem 
Kościoła”, przez Josepha Ratzingera „jedną z najwy-
bitniejszych postaci naszych czasów”, a wicekanclerza 
III Rzeszy Franza von Papena „wrogiem numer jeden 
narodowego socjalizmu”. Książka została wydana na-
kładem Wydawnictwa Fronda.

Nawrócony protestant

Dietrich von Hildebrand (ur. 12 października 
1889 we Florencji, zm. 26 stycznia 1977 w New Ro-
chelle, Nowy Jork) urodził się i dorastał we Florencji 
w zeświecczonej rodzinie protestanckiej. W roku 1912 
w protestanckim zborze poślubił Margarete Gretchen 
Denck. W tym też roku obronił pracę doktorską o te-
macie „Natura działania moralnego”, na której okładce 
Edmund Husserl (niemiecki matematyk i filozof, jeden 
z głównych twórców fenomenologii) napisał „wspania-
ła praca”. W 1914 roku małżeństwo wspólnie nawróci-
ło się na katolicyzm. W trakcie życia Dietricha nawró-
ciło się około 100 jego przyjaciół i rodzina. W 1918 
roku obronił pracę habilitacyjną o temacie „Moralność 
i poznanie wartości etycznych” i po wygłoszeniu wykła-
du o istocie kary, po którym gratulowano mu, że „miał 
odwagę wspomnieć imię Boże”, oficjalnie dołączył do 
kadry uniwersyteckiej w Monachium.

W dwudziestoleciu międzywojennym żywo inte-
resował się porządkiem społecznym i politycznym. Z 
niepokojem obserwował coraz większą popularność 
ideologii nazistowskiej i afirmację państwa. Kilka tygo-
dni przed przejęciem władzy w Niemczech przez Hi-
tlera stanowczo opowiedział się przeciw tej doktrynie. 

W styczniu 1933 roku zmuszony był emigrować 
– do Wiednia, Szwajcarii, Francji, Portugalii, Brazylii 
i Stanów Zjednoczonych. Jego zainteresowania ba-
dawcze były szerokie, jednak większość prac poświęcił 
osobie i wartościom. Hildebrand wprowadził do mate-
rialnej etyki wartości pojęcie „odpowiedź na wartość” 
(Wertantwort). Do postaw osoby, które są odpowie-
dziami na wartość, należy także miłość – „Miłość jest 
najszerszą, najbardziej centralną, najintymniejszą ze 
wszystkich odpowiedzi na wartość”

Pierwsze polskie tłumaczenie książki „Istota 
Miłości”.

Dietrich von Hildebrand dopiero około roku 
1958 rozpoczął pracę nad książką, która dojrzewała 

w nim przez całe życie i obejmowała fenomenolo-
giczną analizę miłości. W 1971 r. ukazała się „Isto-
ta miłości” i została uznana za najbardziej doniosły 
wkład w dziedzinę fenomenologii miłości. Pisząc 
książkę autor obrał za cel badań uchwycenie istoty 
miłości tam, gdzie jest nam ona dana naocznie i w ca-
łej swej pełni. Następny cel to dokładne przebadanie 
wszelkich różnic zachodzących pomiędzy różnymi 
rodzajami miłości, wszystko w ścisłej konfrontacji z 
rzeczywistością.

Miłość u Hildebranda jest przedstawiana jako 
odpowiedź na wartość osoby. Według niego miłość 
jest szczególną formą zjednoczenia z wartością. Od-
powiedź na wartość w terminologii Hildebranda 
oznacza odpowiedź woli, serca czy rozumu, którą 
osoba daje noszącemu wartość dobru. Odpowiedź 
jest motywowana przez wartość, ale skierowana na 
przedmiot czy osobę, która jest jej nosicielem. Mi-
łość jest zawsze skierowana na osobę ze względu na 
jej wartość. Hildebrand uważa, że kochająca osoba 
kocha, ponieważ uchwyciła blask piękna kochanej 
osoby. To dostrzeżenie piękna w kochanej osobie 
wznieca „szaleństwo” miłości w kochającej osobie.
Twierdzi też, że dopiero wtedy, kiedy się zgłębi istotę 
miłości, będzie można zbadać, w jakim sensie można 
mówić o miłości względem samego siebie, o rodza-
jach takiej miłości. 

Hildebrand podejmuje także problem braku 
miłości, czy też jej niedoskonałości, niedojrzałości 
lub niezrozumienia, okaleczający ludzką egzysten-
cję. Dlatego ostrzega przed traktowaniem ukochanej 
osoby w aspekcie własnego spełnienia i spełnienia 
swoich oczekiwań. Miłość nie jest tylko odpowiedzią 
na wartość osoby, ale jest odpowiedzią na obiektywne 
dobro, jakim jest dana osoba sama w sobie i ta odpo-
wiedź jest tak szczególna i wyjątkowa, że Hildebrand 
nazywa ją „super odpowiedzią” na wartość. Jest to 
odpowiedź koncentrująca się na dobru osoby, a nie 
na osobie stanowiącej dobro dla drugiego. Ukochana 
osoba jest podmiotem, będącym kimś indywidual-
nym i niepowtarzalnym.

Uznaje się, że Hildebrand był pionierem w gło-
szeniu nauki na temat podwójnego wymiaru aktu 
małżeńskiego - przekazywania życia lecz także mał-
żeńskiej miłości. Nauka ta została wyraźnie sformu-
łowana później przez II Sobór Watykański w Konsty-
tucji „Gaudium et spe”.

Dietrich von Hildebrand był pierwszym katolic-
kim myślicielem, który odważnie i publicznie bronił 
encykliki Pawła VI „Humanae vitae”.

Książka jest bardzo pokaźna, liczy 680 stron. 
Zawiera w sobie 14 rozdziałów dotyczących różnych 
koncepcji miłości – Miłość Boga, Miłość rodziców 
do dziecka, Miłość dziecka do rodziców, Miłość mię-
dzy rodzeństwem, Miłość po prostu, Miłość przyja-
cielska, Miłość małżeńska, Święta miłość tematyczna, 
Miłość bliźniego, Miłość opartana wspólnym sposo-
bie myślenia. 

Dzieło zawiera ponadto obszerne studium wpro-
wadzające autorstwa Johna F. Crosby’ego, a także 
słowo od tłumacza, którym jest ksiądz Wojciech Pa-
luchowski CM. 

Cena książki to 69,90 zł.

Dietrich von Hildebrand: „Istota miłości”

Badania nad istotą miłości

DOROTA SMOSARSKA

„Podwójny pasjans”
George R.R. Martin

Kolejna odsłona pasjonującej rywali-
zacji superbohaterów przenosi nas na pla-
netę Takis, rodzinną planetę dr Tachiona, z 
której pochodzi wirus dzikich kart.

Uciekając przed bitwą między asami, 
dżokerami i natolami, Blaise ucieka na 
planetę Takis w ciele doktora Tachiona, pozostawiając Tacha w 
ciele ciężarnej bezdomnej nastolatki. Blaise zmierza na Takis na 
pokładzie statku kosmicznego swego dziadka, marząc o nowych 
podbojach. Tachion musi sprzedać własną duszę, by dotrzeć na 
Takis, a gdy już tam się znajdzie, zostanie zmuszony stawić czoło 
wnukowi pośród politycznych i militarnych machinacji tamtejszego 
społeczeństwa. Czeka go gąszcz intryg i zdrad, a stawką tej batalii 
jest los całego świata.

Liczba stron: 530, Cena: 49,90 zł

„Droga rzadziej przemierzana”
M. Scott Peck

Od czasu jej pierwszego wydania przed 
trzydziestu pięciu laty książka wciąż zajmuje 
czołowe miejsca na prestiżowych listach be-
stsellerów; jest najbardziej poczytną książką 
o rozwoju duchowym człowieka - sprzedano 
ponad dwadzieścia milionów egzemplarzy w 
ponad trzydziestu językach. 

Książka zmarłego w 2005 roku amerykańskiego psychiatry, 
myśliciela i neurologa jest napisana lekko, bez uciekania się do 
naukowej nowomowy, łatwych recept czy ogólnikowych sformu-
łowań. Stawiając znak równości między rozwojem duchowym a 
psychicznym, dr Peck stwierdza, że psychologia i religia uzupełniają 
się w procesie dążenia ku pełni człowieczeństwa. Autor przedstawia 
metody radzenia sobie z trudnościami codziennego dnia, dzięki 
którym można je skutecznie pokonywać, a zarazem osiągać coraz 
wyższe poziomy świadomości.

Liczba stron: 360, Cena: 49,00 zł

„Portret Doriana Graya”
Oscar Wilde

Pierwsze polskie nieocenzurowane 
wydanie skandalizującej opowieści o skut-
kach ulegania złu, która od ponad wieku 
fascynuje kolejnych czytelników.

Dorian Gray to młody mężczyzna o 
niezwykłej urodzie, zakochany w ubogiej 
aktorce. Zgadza się pozować znanemu malarzowi z londyńskiej 
bohemy. Kiedy Dorian Gray ogląda swój portret, wypowiada po-
chopne życzenie, że oddałby wszystko, aby zachować młodość i uro-
dę, nawet za cenę duszy. W zamian za to twarz na obrazie starzeje 
się i oszpeca w miarę postępującego zepsucia moralnego bohatera. 
Pewnego dnia, znużony dotychczasowym rozwiązłym i okrutnym 
życiem, Dorian Gray postanawia zniszczyć portret...

Liczba stron: 240, Cena: 29,90 zł

„Walc dla Izabeli”
Natalia Thiel

Porywająca opowieść o poświęceniu, 
niezłomnej walce o miłość i życie w obliczu 
wojennego zła.

Koniec czerwca 1939 roku. Izabela 
Langer, młoda i beztroska dziewczyna, wy-
chowująca się w rodzinie o niemiecko-pol-
skich korzeniach, przygotowuje się do balu organizowanego z okazji 
rozpoczynających się wakacji. Tego wieczoru poznaje Jakuba Abramo-
wicza – niepokornego pianistę. Mimo początkowej niechęci ich rela-
cja przeradza się w gorące uczucie. Sielankę przerywa wybuch wojny. 
We wrześniu na Warszawę spadają pierwsze bomby, rozpoczyna się 
okupacja i represje. Izabelę i Jakuba dzieli wiele – ona nosi niemiec-
kie nazwisko i jej rodzina oficjalnie sympatyzuje z okupantem, on jest 
Żydem, prześladowanym i poniżanym. Izabela postanawia za wszelką 
cenę pomóc ukochanemu. Rozpoczyna się walka o życie i miłość… 

Liczba stron: 472, Cena: 42,90 zł

„Triumf Chaosu”
Robert Jordan

Porównywany do „Władcy Pierścieni” 
monumentalny cykl fantasy, który pokocha-
ło ponad 40 milionów czytelników na całym 
świecie.

Koło Czasu się obraca, wichry losu 
omiatają ziemię, a Rand al’Thor walczy o 

zjednoczenie narodów przed Ostatnią Bitwą. Walczy z pułapkami 
zastawionymi przez nieśmiertelnych Przeklętych na nieświadomą 
niczego ludzkość. Biała Wieża pod wodzą Elaidy, Zasiadającej na 
Tronie Amyrlin, postanawia bezzwłocznie przejąć kontrolę 
nad Randem i poskromić go w razie konieczności. Nynaeve 
i Elayne rozpoczynają poszukiwania legendarnego ter’angre-
alu. Niestety, wpadają w ręce Białych Płaszczy, opętanych pra-
gnieniem wyniszczenia wszystkich Aes Sedai. Przebywający 
daleko Perrin Aybarra czuje przyciąganie Randa - przyciąga-
nie ta’veren przez ta’veren, tak więc po raz pierwszy od tysiąca 
lat łucznik z Dwu Rzek pomaszeruje na wojnę...

Liczba stron: 1.262, Cena: 69,90 zł

„Peaky Blinders. Spuścizna”
Carl Chinn

Dzięki popularnemu serialowi 
gangsterski klan rodziny Shelby i jego 
charyzmatyczny, zawsze nienagannie 
ubrany przywódca zyskali sławę na 
całym świecie. W swojej poprzedniej 
książce o Peaky Blinders brytyjski histo-
ryk Carl Chinn opowiedział historię prawdziwych gangów z 
mrocznych zaułków Birminghamu i rzeczywistych pierwo-
wzorów postaci z serialu.

Tym razem ponownie odwiedzimy świat kryminalnego 
podziemia, by zobaczyć, co się stało z bohaterami jego opo-
wieści i ich rywalami w innych miastach. Najnowsza książka 
Chinna, oparta na dokładnych badaniach źródeł historycz-
nych i wielu wywiadach, pokazuje, jak potężne gangi rozprze-
strzeniły się w Wielkiej Brytanii w latach 20. i 30. zeszłego 
wieku, doprowadzając do brutalnych wojen ulicznych, które 
ogarnęły już nie tylko poszczególne miasta czy dzielnice, lecz 
cały kraj.

Liczba stron: 392, Cena: 45,00 zł

„Potęga geografii, czyli jak będzie 
wyglądał w przyszłości nasz świat”
Tim Marshall

Najnowsza książka autora świato-
wego bestsellera Więźniowie geografii.

W swojej poprzedniej książce Tim 
Marshall przekonał czytelników, że żeby 
zrozumieć, co się dzieje na świecie, trze-
ba spojrzeć na mapę. I chociaż od czasu jej premiery geogra-
fia się nie zmieniła, uległ zmianom nasz świat. Tym razem 
Marshall próbuje zajrzeć w przyszłość i analizuje dziesięć 
regionów, które będą kształtować globalną politykę. Są to: 
Australia, Iran, Arabia Saudyjska, Wielka Brytania, Grecja, 
Turcja, Sahel, Etiopia, Hiszpania oraz… kosmos.

Z tej niezwykłej książki dowiesz się, dlaczego kry-
zys w Sahelu może wkrótce doprowadzić do kolejnej 
fali uchodźców do Europy; dlaczego kraje Bliskiego 
Wschodu nie powinny wiązać swojej przyszłości z ropą; 
dlaczego wschodnia część Morza Śródziemnego będzie 
jednym z najbardziej niebezpiecznych punktów zapal-
nych w XXI stuleciu; oraz dlaczego kolejne światowe 
starcie może rozegrać się nie na powierzchni Ziemi, lecz 
w przestrzeni pozaziemskiej.

Liczba stron: 464, Cena: 49,90 zł

„Do gwiazd”
Brandon  Sanderson

Świat Spensy jest atakowany od se-
tek lat. Obcy zwani Krellami przypusz-
czają jeden powietrzny atak za drugim, 
prowadząc niekończącą się kampanię, 
której celem jest zagłada ludzkości. 
Jedyną obroną przed nimi są eskadry 
myśliwców walczące z wrogiem w przestworzach. Piloci są 
bohaterami niedobitków ludzkiej rasy.

Spensa zawsze marzyła, że zostanie jedną z nich, że 
będzie latać i dowiedzie swojej odwagi. Jednak ciąży na niej 
niesława jej ojca - zestrzelonego przed wieloma laty pilota, 
który nieoczekiwanie zdezerterował, praktycznie przekreślając 
szanse Spensy na przyjęcie do szkoły pilotów.

Ludzie nigdy nie pozwolą Spensie zapomnieć o 
tym, co zrobił jej ojciec, lecz ona mimo to postanowiła 
latać. A Krelle właśnie to umożliwili. Podwoili liczeb-
ność swojej powietrznej armady, jeszcze bardziej za-
grażając światu Spensy. Rozpaczliwa walka ludzkości o 
przetrwanie pozwoli spełnić jej marzenie życia...Liczba 
stron: 606, Cena: 49,90 zł

Nowości Wydawnictwa ZYSK I S-KA
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ź ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ 
ON-LINE

ź DUŻY POWIERZCHNIA SAL LEKCYJNYCH 
POZWALA NA ZACHOWANIE 
ODPOWIEDNIEGO DYSTANSU

ź LEKCJE ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE 
INDYWIDUALNYM  UCZEŃ - NAUCZYCIEL

ź SALE SĄ SYSTEMATYCZNIE WIETRZONE 
I DEZYNFEKOWANE

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

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

Dlaczego Akademia Dźwięku? 

Facebook.com/adciechanow 

NABÓR 
TRWA!

NABÓR 
TRWA!

Nauka gry lub śpiewu dla dzieci, młodzieży i dorosłych

www.akademiadzwieku.edu.plwww.akademiadzwieku.edu.pl


