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Kolejne wydanie 
Magazynu  „PULS” ukaże się 

we wtorek, 12 września

reklama

reklama

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

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

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

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

ogłoszenie własne wydawcy
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Budowa ulicy Sońskiej – wspólna inwestycja miasta i powiatu.
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Kolejne wydanie
magazynu „PULS” ukaże się

we wtorek - 17  maja

nr 4 (87) • kwiecień 2022
pulsciechanowa.pl

ISSN 2392-3407

re
kla

m
a

reklama

ogłoszenie własne wydawcy

Zapraszamy
na wymianę 
opon

Zapraszamy
na wymianę 
opon

 501 305 901
CZĘŚCI SAMOCHODOWE

SERWIS

ul. Robotnicza 2, Ciechanów

501 605 901

pon.-pt. 8-17 
sobota 8-14
pon.-pt. 8-17 
sobota 8-14

www.autosezam.com.plwww.autosezam.com.pl

Ciechanów
ul. Zielona Ścieżka 4a

tel. 23 673 56 53

Ciechanów
ul. Armii Krajowej 15

(pasaż Kaufland)
tel. 23 674 71 13

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

MOSKITIERY
Ciechanów, ul. Mleczarska 9a (obok WORD)

tel. 23 673 70 52

Spokojnych
Świąt Wielkanocnych!  

Naszym Klientom 
i Sympatykom życzymy 
zdrowych i szczęśliwych
Świąt Wielkanocnych!

Naszym Klientom 
i Sympatykom życzymy 
zdrowych i szczęśliwych
Świąt Wielkanocnych!

ul. Krasińskiego 32, Ciechanów, tel. 23  672 48 30, tel. 22  201 21 24ul. Krasińskiego 32, Ciechanów, tel. 23  672 48 30, tel. 22  201 21 24

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

Podsumowania 
i plany spółek 
komunalnych
O przedstawienie oceny mi-
nionego roku oraz planów 
na ten bieżący poprosiliśmy 
prezesów miejskich spółek.

ZACHĘCAMY DO LEKTURY ICH 
WYPOWIEDZI NA  STR. 26.
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Niech nadchodzące Święta Wielkanocne
napełnią Wasze serca nadzieją i radością, 
a chwile spędzone w gronie najbliższych
dodadzą otuchy i pomogą przezwyciężyć

wszystkie trudności!

Życzą
Zarząd i Pracownicy 

Oddziału w Ciechanowie 
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Wielkanoc to czas radości 
i nadziei. Życzę, aby te Święta 
przyniosły pokój, wzajemną 
życzliwość, stały się okazją 
do pojednania i okazywania 
sobie miłości i szacunku.

Adam Krzemiński
Prezes 

Towarzystwa 
Miłośników

Ziemi Ciechanowskiej

Niech Zmartwychwstały Chrystus, 
który jest źródłem nadziei, 
przyniesie Państwu w tych 

trudnych czasach pokrzepienie 
i pokój w sercach.

Niech Zmartwychwstały Chrystus, 
który jest źródłem nadziei, 
przyniesie Państwu w tych 

trudnych czasach pokrzepienie 
i pokój w sercach.

Rafał Romanowski
Wiceminister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi
Poseł na Sejm RP

Rafał Romanowski
Wiceminister Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi
Poseł na Sejm RP

Radosnego świętowania Pamiątki 
Zmartwychwstania Pańskiego

Radosnego świętowania Pamiątki 
Zmartwychwstania Pańskiego

życzyżyczy

Elżbieta Gapińska
Poseł na Sejm RP

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzę Państwu dużo zdrowia, 

cierpliwości oraz spokoju.
Aby świąteczny czas dodawał otuchy oraz 

nadziei  na przezwyciężenie wszelkich trudności.
Byśmy mogli ponownie cieszyć się 
spotkaniami w rodzinnym gronie 

oraz z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
życzę Państwu dużo zdrowia, 

cierpliwości oraz spokoju.
Aby świąteczny czas dodawał otuchy oraz 

nadziei  na przezwyciężenie wszelkich trudności.
Byśmy mogli ponownie cieszyć się 
spotkaniami w rodzinnym gronie 

oraz z optymizmem patrzeć w przyszłość.

Wszystkim Mieszkańcom 
naszego Powiatu życzę pełnych 
nadziei Świąt Wielkanocnych.

Niech czas Pamiątki 
Zmartwychwstania Pańskiego 

będzie dla Państwa okresem pokoju 
oraz wszelkiej pomyślności.

Wszystkim Mieszkańcom 
naszego Powiatu życzę pełnych 
nadziei Świąt Wielkanocnych.

Niech czas Pamiątki 
Zmartwychwstania Pańskiego 

będzie dla Państwa okresem pokoju 
oraz wszelkiej pomyślności.

Łukasz Lewandowski
Radny

Rady Powiatu Ciechanowskiego

Łukasz Lewandowski
Radny

Rady Powiatu Ciechanowskiego

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych 

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań 
w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół 

oraz wesołego Alleluja

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych 

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań 
w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół 

oraz wesołego Alleluja

Konrad Wojnarowski
Przewodniczący

Komisji Promocji i Współpracy Zagranicznej
Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Konrad Wojnarowski
Przewodniczący

Komisji Promocji i Współpracy Zagranicznej
Sejmiku Województwa Mazowieckiego

życzyżyczy
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Niech Prawda 
o Zmartwychwstaniu 

będzie dla Państwa źródłem
realnej radości i nadziei.

Bezpiecznych 
Świąt Wielkanocnych 

pełnych duchowych przeżyć

Niech Prawda 
o Zmartwychwstaniu 

będzie dla Państwa źródłem
realnej radości i nadziei.

Bezpiecznych 
Świąt Wielkanocnych 

pełnych duchowych przeżyć
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Maciej Wąsik
Wiceminister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji
Poseł na Sejm RP

Maciej Wąsik
Wiceminister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji
Poseł na Sejm RP

Starosta Płocki
Mariusz Bieniek

Wicestarosta
Iwona Sierocka

Wytchnienia, które przynosi Zmartwychwstały Chrystus, 
Siły na stawianie czoła wszelkim przeciwnościom,

Nadziei czerpanej z budzącej się do życia przyrody, 
Radości z każdego poranka zapowiadającego nowy dzień.

Mieszkańcom Powiatu Płockiego i Miasta Płocka życzymy pięknych Świąt Wielkanocnych,
Przepełnionych życzliwością, ciepłem i miłością.

Niech każdy odnajdzie głęboką prawdę w słowach św. Jana Pawła II:
„Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc Zmartwychwstałego Chrystusa 

Pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach wierzących nadzieję i radość…”

Sekretarz Powiatu
Michał Twardy

Przewodniczący Rady Powiatu
Lech Dąbrowski

WWyyttcchhnniieenniiaa,,  kkttóórree  pprrzzyynnoossii  ZZmmaarrttwwyycchhwwssttaałłyy  CChhrryyssttuuss,,  
ssiiłłyy  nnaa  ssttaawwiiaanniiee  cczzoołłaa  wwsszzeellkkiimm  pprrzzeecciiwwnnoośścciioomm,,
nnaaddzziieeii  cczzeerrppaanneejj  zz  bbuuddzząącceejj  ssiięę  ddoo  żżyycciiaa  pprrzzyyrrooddyy,,  

rraaddoośśccii  zz  kkaażżddeeggoo  ppoorraannkkaa  zzaappoowwiiaaddaajjąącceeggoo  nnoowwyy  ddzziieeńń..
MMiieesszzkkaańńccoomm  MMaazzoowwsszzaa  żżyycczzęę  ppiięękknnyycchh  ŚŚwwiiąątt  WWiieellkkaannooccnnyycchh,,

pprrzzeeppeełłnniioonnyycchh  żżyycczzlliiwwoośścciiąą,,  cciieeppłłeemm  ii  mmiiłłoośścciiąą..
NNiieecchh  kkaażżddyy  ooddnnaajjddzziiee  ggłłęębbookkąą  pprraawwddęę  ww  ssłłoowwaacchh  śśww..  JJaannaa  PPaawwłłaa  IIII::

„„NNoocc  WWiieellkkaannooccnnaa  jjeesstt  nnooccąą  nnaaddzzwwyycczzaajjnnąą,,  
kkiieeddyy  mmoocc  ZZmmaarrttwwyycchhwwssttaałłeeggoo  CChhrryyssttuussaa  

ppookkoonnuujjee  oossttaatteecczznniiee  ssiiłłyy  cciieemmnnoośśccii  ii  śśmmiieerrccii,,  
zzaappaallaa  ww  sseerrccaacchh  wwiieerrzząąccyycchh  nnaaddzziieejjęę  ii  rraaddoośśćć……””

WWiicceemmaarrsszzaałłeekk  SSeejjmmuu  RRPP
PPiioottrr  ZZggoorrzzeellsskkii

WWiieellkkaannoocc  22002222

WWyyttcchhnniieenniiaa,,  kkttóórree  pprrzzyynnoossii  ZZmmaarrttwwyycchhwwssttaałłyy  CChhrryyssttuuss,,  
ssiiłłyy  nnaa  ssttaawwiiaanniiee  cczzoołłaa  wwsszzeellkkiimm  pprrzzeecciiwwnnoośścciioomm,,
nnaaddzziieeii  cczzeerrppaanneejj  zz  bbuuddzząącceejj  ssiięę  ddoo  żżyycciiaa  pprrzzyyrrooddyy,,  

rraaddoośśccii  zz  kkaażżddeeggoo  ppoorraannkkaa  zzaappoowwiiaaddaajjąącceeggoo  nnoowwyy  ddzziieeńń..
MMiizzkkaańńccoomm  MMaazzoowwsszzaa  żżyycczzęę  ppiięękknnyycchh  ŚŚwwiiąątt  WWiieellkkaannooccnnyycchh,,

pprrzzeeppeełłnniioonnyycchh  żżyycczzlliiwwoośścciiąą,,  cciieeppłłeemm  ii  mmiiłłoośścciiąą..
NNiieecchh  kkaażżddyy  ooddnnaajjddzziiee  ggłłęębbookkąą  pprraawwddęę  ww  ssłłoowwaacchh  śśww..  JJaannaa  PPaawwłłaa  IIII::

„„NNoocc  WWiieellkkaannooccnnaa  jjtt  nnooccąą  nnaaddzzwwyycczzaajjnnąą,,  
kkiieeddyy  mmoocc  ZZmmaarrttwwyycchhwwssttaałłeeggoo  CChhrryyssttuussaa  

ppookkoonnuujjee  oossttaatteecczznniiee  ssiiłłyy  cciieemmnnoośśccii  ii  śśmmiieerrccii,,  
zzaappaallaa  ww  sseerrccaacchh  wwiieerrzząąccyycchh  nnaaddzziieejjęę  ii  rraaddoośśćć……””

WWiicceemmaarrsszzaałłeekk  SSeejjmmuu  RRPP
PPiioottrr  ZZggoorrzzeellsskkii

WWiieellkkaannoocc  22002222

Maciej Małecki
Wiceminister Aktywów Państwowych

Poseł na Sejm RP

Niech Jezus Chrystus, który umarł na 
Krzyżu i Zmartwychwstał 

Ojczyźnie zwyciężały miłość i nadzieja!
w naszych rodzinach i w naszej 

ofiarom rosyjskiej agresji. 
Niech wniesie pokój do każdego domu 

przyniesie pokój i ustanie wojen. 

na straży polskich granic 

Błogosławionych Świąt 

Niech umacnia tych, którzy stoją 

i tych, którzy niosą pomoc 

aby nas zbawić, 

Zmartwychwstania Pańskiego

i sprawi, by w naszym życiu, 

życzy

Jarosław Kalinowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jarosław Kalinowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Niech Wielkanoc będzie czasem 
prawdziwej radości i przyniesie 

ulgę wśród trosk, które stają się naszym 
codziennym udziałem.

Z nadzieją na spokojniejszy 
czas i z świątecznymi 

pozdrowieniami

Niech Wielkanoc będzie czasem 
prawdziwej radości i przyniesie 

ulgę wśród trosk, które stają się naszym 
codziennym udziałem.

Z nadzieją na spokojniejszy 
czas i z świątecznymi 

pozdrowieniami

Na nadchodzący 
czas Świąt 

Zmartwychwstania 
Pańskiego 

życzę 
przeżycia prawdziwej 

radości, nadziei w sercu 
oraz wiary, że życie 

zwycięża śmierć! 
Alleluja!

dr Jan Maria Jackowski
Senator RP

Wielkanoc A.D. 2022

Niech Święta Wielkanocne upłyną w zdrowiu 

i spokoju. Wykorzystajmy ten czas 

do budowania zgody oraz okazywania 

sobie wzajemnego szacunku 

i solidarności zarówno w wymiarze 

rodzinnym jak i wspólnotowym.

Wiceminister Klimatu i Środowiska
Poseł na Sejm RP

Jacek Ozdoba

Wszystkim Mieszkańcom Ziemi Ciechanowskiej życzę, aby Pamiątka 

Zmartwychwstania Chrystusa, którą świętujemy w trudnej sytuacji, 

była okazją do wzmocnienia wiary w Bożą Opatrzność.

Zdrowych, pogodnych 

i spokojnych  

Świąt Wielkanocnych 

oraz radosnego nastroju

Zdrowych, pogodnych 

i spokojnych  

Świąt Wielkanocnych 

oraz radosnego nastroju

Marcin Kierwiński
Poseł na Sejm RP

Marcin Kierwiński
Poseł na Sejm RP

życzyżyczy

Zachęcam do kontaktu z moim Biurem Poselskim - tel.  502 447 451
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Pełnych optymizmu 
Świąt Wielkanocnych,

spędzonych w gronie 
życzliwych ludzi

Pełnych optymizmu 
Świąt Wielkanocnych,

spędzonych w gronie 
życzliwych ludzi

Społeczność Akademicka 
Filii w Ciechanowie
Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie

Społeczność Akademicka 
Filii w Ciechanowie
Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie

życzyżyczy

Zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych

spędzonych w domowym 
zaciszu, pełnych 

duchowych refleksji
życzy 

Szkoła Muzyczna

Z okazji  Świąt Wielkanocnych 
życzenia radości i ciepła  

oraz zdrowia i nadziei 
na lepsze jutro

Członkom i Sympatykom
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Z okazji  Świąt Wielkanocnych 
życzenia radości i ciepła  

oraz zdrowia i nadziei 
na lepsze jutro

Członkom i Sympatykom
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

składają

Rada i Zarząd Regionalny  
oraz Pracownicy Biura 

TWP w Ciechanowie

Rada i Zarząd Regionalny  
oraz Pracownicy Biura 

TWP w Ciechanowie

Dyrekcja 
oraz Zarząd SKT nr 76 

Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego w Ciechanowie

Dyrekcja 
oraz Zarząd SKT nr 76 

Społecznego Towarzystwa 
Oświatowego w Ciechanowie

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
Rodzicom, Nauczycielom, 
Pracownikom, Uczniom, 

Partnerom i Przyjaciołom 
Przedszkola i Szkoły Podstawowej STO 

w Ciechanowie życzymy 
zdrowia, bliskości 

i wielu powodów do radości 

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
Rodzicom, Nauczycielom, 
Pracownikom, Uczniom, 

Partnerom i Przyjaciołom 
Przedszkola i Szkoły Podstawowej STO 

w Ciechanowie życzymy 
zdrowia, bliskości 

i wielu powodów do radości 

reklama

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 58a

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 58a

tel. 23 673 67 02

TWÓJ LOKALNY OPERATOR 
TELEKOMUNIKACYJNY
TWÓJ LOKALNY OPERATOR 
TELEKOMUNIKACYJNY

Internet 
do 800Mb/s

Telewizja 
Cyfrowa HD

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

Między torami a nowo utworzonymi przez mia-
sto parkingami powstaje zielona przestrzeń. 
To kolejny etap funkcjonalnego i estetycznego 
zagospodarowania terenu wokół dworca kole-
jowego.

Na dotychczas niezagospodarowanym 
terenie przylegającym do linii kolejowej 
ratusz utworzy atrakcyjną przestrzeń pełną 
nasadzeń z wieloletnich roślin kwitnących 
o różnych barwach, zieleni ozdobnej oraz 
roślin miododajnych. Będzie to również 
kolejne miejsce z nowymi nasadzeniami 
drzew.

Charakterystycznym elementem wi-
zualnym „Zielonej poczekalni” będą łuki 
uformowane z roślin zimujących: grabu 
pospolitego oraz glicynii. Pod nimi usytu-
owane zostaną wygodne ławki z oparciem. 
Układ nasadzeń oraz ustawienie dziesięciu 
ławek dla osób wypoczywających i oczeku-
jących na pociąg ma nawiązywać formą do 
wagonu kolejowego.

 „Zielona poczekalnia” będzie atrak-
cyjna wizualnie o każdej porze roku. 
Wśród krzewów znajdą się derenie, bu-
dleje kwitnące latem oraz żółte tawu-
ły brzozolistne, przyciągające motyle, 
kwitnące na biało na wiosnę, a także 
śnieguliczki, tworzące zielone dywany. 
W projekcie przewidziano nasadzenie 
trzmieliny oskrzydlonej – krzewu, który 
jesienią przebarwia się na jaskrawoczer-
wony kolor. Latem zakwitnie kocimięt-
ka, która wyróżnia się bardzo długim 
kwitnieniem. W porze jesiennej rabaty 
ozdobią natomiast astry nowobelgijskie 
w odmianie o fioletowych kwiatach. 

Projekt zieleni przy dworcu kolejo-
wym w Ciechanowie przewiduje nasadze-
nia z roślin wieloletnich, zimujących w 
gruncie: drzew liściastych, krzewów liścia-
stych oraz iglastych, a także bylin. 

Pojawi się estetyczne nawiązanie do 
otoczenia pobliskiej fontanny, gdzie nasa-
dzono liliowiec w odmianie o czerwonych 
kwiatach.

Obszar wypoczynku zostanie oddzie-
lony od strefy torów żywopłotem z trawy 
ozdobnej – miskanta chińskiego. Nato-
miast od strony nowych parkingów plano-
wane są nasadzenia alejowe z wiśni piłko-
wanej „Royal Burgundy”, która zakwitnie 
na różowo na wiosnę, a jej dodatkowym 
atutem będą bordowe przez cały okres we-
getacyjny liście. Zaprojektowano też pas 
zieleni z zimozielonej rośliny iglastej - so-
sny górskiej, która odgrodzi wypoczywają-

cych od zaparkowanych samochodów.
- Miejsca, w którym pojawi się zie-

leń nie można zagospodarować w inny 
sposób. Nie mogły chociażby powstać 
tam miejsca parkingowe z uwagi na ko-
nieczność zachowania wymaganej pra-
wem odległości od torów oraz z powodu 
istniejącej infrastruktury podziemnej. 
Dlatego decyzja była dla nas bardzo 
prosta. Zamiast obecnego wyglądu, czyli 
nierównej nawierzchni z kamieni i po-
pękanych płyt, uporządkujemy teren i 
stworzymy w pobliżu dworca przyjazną 
zieloną przestrzeń. Dziękujemy zarzą-
dowi PKP za dobrą współpracę przy tej 
nowej inicjatywie miasta – mówi prezy-
dent Krzysztof Kosiński. 

Prace są w toku i zakończą w się w cią-
gu kilku tygodni.

UM/AI

Miejska inwestycja przy dworcu kolejowym

Powstaje „Zielona poczekalnia” 

Przy dworcu kolejowym powstaje „Zielona poczekalnia”.
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powiat

ogłoszenie

Pod koniec marca z inicjatywy Starosty Powiatu Ciechanowskiego - Jo-
anny Potockiej–Rak odbyło się spotkanie z mieszkańcami Rydzewa w 
sprawie inwestycji przebudowy drogi powiatowej wiodącej przez ich 
miejscowość. W spotkaniu wzięli również udział: Wojciech Jagodziński - 
Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie oraz przedstawiciel 
wykonawcy - Firmy Strabag Sp. z o.o. 

Podczas spotkania zostały omówione najważniejsze kwestie 
związane z realizacją jednej z największych inwestycji drogowych, 
którą realizuje Powiat Ciechanowski (wartej około 5 mln zł). 
Najważniejszym punktem spotkania była deklaracja wykonaw-
cy o skróceniu realizacji zadania inwestycyjnego z końca sierpnia 
2023 roku na trzeci kwartał tego roku. Decyzja ta została podjęta 
z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców Rydzewa uciążliwości 
spowodowane pracami związanymi z przebudową drogi powia-
towej. 

Dyskutowano również na temat usytuowania przystanków w 
miejscowości. Starosta podkreśliła, że postara się by przy przy-
stankach stanęły również elementy zadaszenia, tak by mieszkańcy 
oczekujący na autobus mogli się skryć przed deszczem. 

Poinformowano również, że w ramach inwestycji utwardzo-
ny zostanie plac przed świetlicą wiejską. 

PP / EG 

Spotkanie z mieszkańcami 
Droga w Rydzewie będzie gotowa 
pod koniec sierpnia

Fo
t. 

PP

Uroczyście rozstrzygnięto Plebiscyt Sołtys Roku 2022 
Powiatu Ciechanowskiego, którego organizatorem 
było Starostwo Powiatowe w Ciechanowie. Nie zabra-
kło słów uznania dla uczestników, nagród i muzyki. 

Galę otworzył Andrzej Rybiński piosenką 
„Po sezonie”. Artysta wykonał tego wieczoru jesz-
cze kilka utworów, a wśród nich wszystkim zana-
ną piosenkę „Nie liczę, godzin i lat”. 

Mieszkańcy podczas głosowania wybrali 24 
najlepszych Sołtysów spośród wszystkich 241 
sołectw w naszych gminach. Wyróżnienia wraz z 
Joanną Potocką-Rak - Starostą Powiatu Ciecha-
nowskiego wręczał Mirosław Koźlakiewicz - Poseł 
na Sejm RP III, V, VI i VII Kadencji, Przewodni-
czący Rady Nadzorczej Cedrob S.A.

Lista Laureatów Plebiscytu
Gmina Wiejska Ciechanów: 1 miejsce - 

Tomasz Klimkiewicz (Sołtys wsi Nużewko), 
2 miejsce - Małgorzata Czarnecka (Nużewo), 
3 miejsce - Katarzyna Kaliszewska (Kownaty 
Żędowe). 

Gmina Glinojeck: 1 - Bożena Banasiak 
(Ościsłowo), 2 - Piotr Banaszewski (Nowy Gar-
warz), 3 - Jarosław Nitczyński (Kowalewko Szyj-
ki)

Gmina Gołymin- Ośrodek: 1 - Ewelina Sali-
szewska (Osiek Górny), 2 - Janusz Kowalski (Pa-
jewo Szwelice), 3 - Leokadia Henryka Kamińska 
(Gogole-Steczki). 

Gmina Grudusk: 1 - Renata Golanko (Pu-
rzyce-Rozwory), 2 - Krzysztof Chmieliński (So-
kólnik), 3 - Robert Skibicki (Humięcino-Koski). 

Gmina Ojrzeń: 1 - Milena Oglęcka (Żochy), 
2 - Robert Marcysiak (Młock), 3 - Krystyna De-
lura (Rzeszotko). 

Gmina Opinogóra Górna: 1 - Kazimierz Wi-

śniewski (Władysławowo), 2 - Zdzisław Szymań-
ski (Kąty), 3 - Alina Zając (Pomorze). 

Gmina Regimin: 1 - Katarzyna Palmowska-
-Zając (Targonie), 2 - Mariusz Przewłocki (Pnie-
wo-Czeruchy), 3 - Tomasz Stępiński (Pawłowo). 

Gmina Sońsk: 1 - Agnieszka Nowakowska 
(Soboklęszcz), 2 - Stanisław Dyoniziak (Chrości-
ce), 3 - Tomasz Wroński (Komory Dąbrowne). 

Podczas Plebiscytu zostali również wyróżnie-
ni najdłużej urzędujący Sołtysi w każdej z Gmin. 
W Gminie Opinogóra Górna Tadeusz Goź-
dziewski – sołtys wsi Goździe, który swój urząd 
sprawuje od 1988 roku. W Gminie Gołymin-
-Ośrodek Marek Trętowski – Sołtys wsi Konarze-
wo-Marcisze również od 1988 roku. W Gminie 
Grudusk Lucjan Purzycki – Sołtys wsi Pszczółki 
Górne od 1989 roku, w Gminie Wiejskiej Cie-
chanów Leszek Osiecki – Sołtys wsi Gąski od 
1990 roku oraz Leszek Urbanowski – Sołtys wsi 
Wola Pawłowska od 1990 roku, Gmina Ojrzeń 

Tomasz Antczak – Sołtys wsi Łebki Wielkie od 
1990 roku, w Gminie Glinojeck Henryk Przy-
byłkowicz – sołtys wsi Bielawy od 1992 roku, w 
Gminie Sońsk Leszek Miłoński – sołtys wsi Ol-
szewka od 1996 rok oraz w Gminie Regimin Iza-
bela Skoneczna – sołtys wsi Kątki od 2014 roku. 

Plebiscyt znalazł uznanie wśród sołtysów. – 
To świetny pomysł. Jako sołtysi jesteśmy niejako 
pierwszym stopniem lokalnej samorządności. To 
właśnie do nas najczęściej zwracają się w pierwszej 
kolejności mieszkańcy ze swoimi problemami. To 
bardzo miłe ze strony starosty Joanny Potockiej-
-Rak, że dostrzegła i doceniła naszą społeczną ak-
tywność. Korzystając z okazji, za pośrednictwem 
PULSU, bardzo dziękuję wszystkim, którzy za-
głosowali na moją kandydaturę – powiedział nam 
Janusz Kowalski – sołtys wsi Pajewo-Szwelice, 
który zajął drugie miejsce wśród sołtysów z Gmi-
ny Gołymin-Ośrodek.

PP / EG 

Powiat Ciechanowski 

Plebiscyt Sołtys Roku rozstrzygnięty! 

Rozstrzygnięto Plebiscyt Sołtys Roku 2022 Powiatu Ciechanowskiego. 
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Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy przede wszystkim zdrowia i nadziei,
że ten trudny czas minie bezpowrotnie i umocni wiarą nasze serca i umysły. 

Niech miłość Zmartwychwstałego Chrystusa stanie się źródłem siły,
otuchy oraz pozwoli przezwyciężyć nawet największe trudności.

Szanowni Państwo!

Przyszło nam przeżywać Święta Wielkiej Nocy w okolicznościach
trudnych do wyobrażenia. Trwająca wojna z Ukrainą sprawia,

że jesteśmy pokorni i zjednoczeni, ale również pełni obaw i niepokoju.

Mariola Kołakowska
Wójt Gminy Regimin

Józef Mysiakowski 
Przewodniczący 

Rady Gminy Regimin

Zdrowych i spokojnych 

Świąt Wielkanocnych

oraz optymizmu, energii i nadziei 

na lepszą przyszłość

Zdrowych i spokojnych 

Świąt Wielkanocnych

oraz optymizmu, energii i nadziei 

na lepszą przyszłość
życzążyczą

Wójt Gminy Sońsk 

 Jarosław Muchowski
Wójt Gminy Sońsk 

 Jarosław Muchowski
Przewodniczący Rady Gminy Sońsk

Waldemar Gebert

Przewodniczący Rady Gminy Sońsk

Waldemar Gebert
Radni Rady Gminy Sońsk

Pracownicy Urzędu Gminy Sońsk

Radni Rady Gminy Sońsk

Pracownicy Urzędu Gminy Sońsk

Wójt Gminy Ojrzeń
Zdzisław Mierzejewski
wraz z pracownikami 

Urzędu Gminy 

Przewodniczący Rady 
Gminy Ojrzeń

Grzegorz Lejman  
wraz z Radnymi 

Życzymy wszystkim naszym 
mieszkańcom Gminy Ojrzeń,
aby Wielkanoc ogarnęła Was 

szczególną tradycją
i nowymi szczęśliwymi przeżyciami,

 ale przede wszystkim
życzymy Wam 

zdrowia i spokoju

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Gołymin-Ośrodek

Tadeusz Radulski

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Gołymin-Ośrodek

Tadeusz Radulski

Wójt Gminy 

Gołymin-Ośrodek

Adam Piotr Budek

Wójt Gminy 

Gołymin-Ośrodek

Adam Piotr Budek

Radni Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

Pracownicy Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek

Radni Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

Pracownicy Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek

Wszystkim Mieszkańcom 

Gminy Gołymin-Ośrodek

zdrowych i pogodnych 

Świąt Wielkanocnych

Wszystkim Mieszkańcom 

Gminy Gołymin-Ośrodek

zdrowych i pogodnych 

Świąt Wielkanocnych
życzążyczą

Szanowni Państwo, 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

życzymy zdrowia, spokoju, radości, 
spotkań w gronie najbliższych oraz wzajemnej miłości. 

Życzymy aby nowo zmartwychwstały Pan przyniósł 
nadzieję na lepsze jutro, pokój

oraz wzajemną życzliwość. 
W tym trudnym czasie pokazaliśmy jedność 
i braterstwo, dalsza współodpowiedzialność 

za nasze społeczeństwo pokaże, 
że razem możemy więcej! 

Wszystkiego dobrego!

Szanowni Państwo, 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 

życzymy zdrowia, spokoju, radości, 
spotkań w gronie najbliższych oraz wzajemnej miłości. 

Życzymy aby nowo zmartwychwstały Pan przyniósł 
nadzieję na lepsze jutro, pokój

oraz wzajemną życzliwość. 
W tym trudnym czasie pokazaliśmy jedność 
i braterstwo, dalsza współodpowiedzialność 

za nasze społeczeństwo pokaże, 
że razem możemy więcej! 

Wszystkiego dobrego!

Burmistrz Miasta i Gminy
Glinojeck

Łukasz Kapczyński
wraz z Pracownikami Urzędu

Burmistrz Miasta i Gminy
Glinojeck

Łukasz Kapczyński
wraz z Pracownikami Urzędu

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Grzegorz Sikorski 
wraz z Radnymi i Sołtysami

Przewodniczący 
Rady Miejskiej

Grzegorz Sikorski 
wraz z Radnymi i Sołtysami

Ciepłych i spokojnych, 
a przede wszystkim zdrowych, 

Świąt Wielkanocnych 
życzą

Ciepłych i spokojnych, 
a przede wszystkim zdrowych, 

Świąt Wielkanocnych 
życzą

Wójt Gminy Opinogóra Górna

Piotr Czyżyk
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

i gminnych jednostek organizacyjnych

Wójt Gminy Opinogóra Górna

Piotr Czyżyk
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

i gminnych jednostek organizacyjnych

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Grochowska
wraz z Radnymi 

Rady Gminy Opinogóra Górna

Przewodnicząca Rady Gminy

Jolanta Grochowska
wraz z Radnymi 

Rady Gminy Opinogóra Górna

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Grudusk 
życzymy, aby nadchodzące Święta 
Wielkanocne napełniły Państwa 

w tych trudnych czasach nadzieją 
na lepszą przyszłość.

Niech nie zabraknie optymizmu 
i wzajemnej życzliwości.

Okazujmy też sobie wzajemnie solidarność, 
dzięki czemu łatwiej nam będzie zmierzyć się 

z aktualnymi problemami.

Radni Rady Gminy Grudusk
Pracownicy Urzędu Gminy Grudusk

Przewodniczący 
Rady Gminy Grudusk

Michał Zakrzewski

Wójt Gminy Grudusk
Marek Piotrowicz

życzenia
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Społeczność Akademicka
Filii 

Wyższej Szkoły Menedżerskiej 
w Warszawie

z siedzibą w Ciechanowie

Społeczność Akademicka
Filii 

Wyższej Szkoły Menedżerskiej 
w Warszawie

z siedzibą w Ciechanowie

Szanowni Maturzyści!
Życzymy Wam powodzenia 

na maturze, a po zdanych egzaminach 

zapraszamy na studia do naszej Uczelni.

Szanowni Maturzyści!
Życzymy Wam powodzenia 

na maturze, a po zdanych egzaminach 

zapraszamy na studia do naszej Uczelni.

ul. Żórawskiego 5, tel. 23  672 50 61   *   www.wsmciechanow.edu.pl

reklama

ul. Ks. Piotra Ściegiennego 10/12  tel. 23 671 18 04, kom. 602 192 071 
           06-400 Ciechanów   e-mail: sklep@muzyczny.eu

www.muzyczny.eu

instrumenty muzyczne * komis * nagłośnienie imprez
sprzęt Hi-Fi * kino domowe * oświetlenie sceniczne

Wesołych Świąt

Wielkanocnych! 

Paweł LitnerPaweł Litner

Wesołych Świąt Wielkanocnych

życzy
Wesołych Świąt Wielkanocnych

życzy

ZAKŁAD FRYZJERSKI    DAMSKO - MĘSKI u Pawła
Ciechanów, ul. Powst. Wlkp. 2 (na terenie szpitala)

tel. 784 008 401

------

FIRMA SPRZĄTAJĄCA CZYŚCI-CIECH
Ewa Puternicka

* sprzątanie mieszkań i biur

* mycie okien

* pranie dywanów i tapicerki 

* i wiele innych...

tteell..  550088  660000  114444       e-mail: czysci-ciech@wp.pl
reklama

Zapewne większość z naszych Czytelników 
pamięta Antosia Szlaskiego z Nieradowa w 
gminie Gołymin-Ośrodek, na którego ope-
rację w Szwajcarii udało się zebrać ponad 
milion złotych. Niestety, po jej przeprowa-
dzeniu wystąpiły komplikacje…

Rodzice Antosia, którzy wraz z syn-
kiem nadal przebywają w szwajcarskim 
szpitalu, opublikowali dramatyczny 
apel: Niestety, ale mamy złe informacje. 
Otrzymaliśmy od szpitala wycenę nasze-
go dotychczasowego pobytu w szpitalu. 
Okazuje się, że na ten moment mamy 
już prawie pół miliona do dopłaty. Je-
steśmy załamani. Nasz pobyt w szpita-
lu w Genewie nadal trwa. Wycena jest 
opracowana na dzień wczorajszy, a nie 
wiemy ile dni jeszcze tu spędzimy. Tak 
jak pisaliśmy wcześniej, stan Antosia jest 
stabilny. Operacja się udała, ale ciągle 
dostaje tlen, ponieważ nie wiadomo cze-
mu spadają mu saturacje jak tylko tlen 
zostaje odłączony. Lekarze próbują szu-
kać powodu dlaczego tak się dzieje. Każ-
dy kolejny dzień, nowe badania, spe-
cjaliści i opieka to ogromne koszty. W 
pierwszym momencie myśleliśmy, że ta 
kwota długu to pomyłka. Niestety nie... 
Antoś przebywał prawie dwa tygodnie 

na intensywnej terapii oraz był podłą-
czony do ECMO. To wygenerowało ko-
losalne koszty. Niestety, ale nie jesteśmy 
w stanie tego opłacić. Nie mamy takich 
pieniędzy. Musimy znowu Was prosić o 
pomoc. Bardzo prosimy. Już tak mało 
brakowało do pełni naszego szczęścia. 
Błagamy wesprzyjcie nas. Udostępniaj-
cie ile się da, gdzie się da. Z uwagi na sy-
tuację otworzyliśmy ponownie zbiórkę: 
https://www.siepomaga.pl/antos-szlaski

Wierzymy, że nasi Czytelnicy nie 
pozostaną na ten apel obojętni.

Pomóżmy Antosiowi!
AI

Antoś znów potrzebuje pomocy!

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 pr
yw

at
ne

Zamek Książąt Mazowieckich
w Ciechanowie

2 MAJA 2022 r. godz. 20:00

K O N C E R T  D L A

MIŁOŚCI I POKOJU

MAZOWIECKI TEATR MUZYCZNY IM. JANA KIEPURY
ORAZ PREZYDENT MIASTA CIECHANÓW

ZAPRASZAJĄ NA:

reklama

tel.: 23 672 28 69

Społeczna Szkoła Podstawowa STO 
z Oddziałami Dwujęzycznymi 

ogłasza  nabór do klasy I 
w roku szkolnym 2022/2023.

www.stociechanow.pl
www.facebook.com/stociechanow

W ofercie szkoły:
- bogaty program pracy z uczniem zdolnym
- nauczanie dwujęzyczne i projekty 
   międzynarodowych wymian uczniów
- liczne koła zainteresowań i zajęcia pozalekcyjne
- ciekawe zajęcia świetlicowe dla uczniów 
   na każdym poziomie 

Gwarantujemy:
- wysoki poziom kształcenia
- indywidualne podejście 
   do każdego ucznia
- wszechstronny rozwój 
   dziecka
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reklama

reklama

Wszystkim obecnym i przyszłym Klientom 

życzę zdrowych, spokojnych i bezpiecznych

Świąt Wielkanocnych. 

Niech dzięki ich przesłaniu o zwycięstwie 

dobra nad złem, mimo trudnej sytuacji 

międzynarodowej, nie gaśnie w nas nadzieja, 

że zapanuje pokój.

Wszystkim obecnym i przyszłym Klientom 

życzę zdrowych, spokojnych i bezpiecznych

Świąt Wielkanocnych. 

Niech dzięki ich przesłaniu o zwycięstwie 

dobra nad złem, mimo trudnej sytuacji 

międzynarodowej, nie gaśnie w nas nadzieja, 

że zapanuje pokój.

Artur BugajskiArtur Bugajski

ZAMKI * KLUCZE * KODOWANIE * PIECZĄTKI * GRAWEROWANIE

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

tel. 23 673 54 02 
kom. 508 270 950 

Wszystkim Członkom, Sympatykom i Partnerom Społecznym
Ciechanowskiego Klubu Bokserskiego

życzymy, aby tegoroczne Święta Wielkanocne, choć obchodzone w trudnych 
okolicznościach, przyniosły radość i wytchnienie.

Wszystkim Członkom, Sympatykom i Partnerom Społecznym
Ciechanowskiego Klubu Bokserskiego

życzymy, aby tegoroczne Święta Wielkanocne, choć obchodzone w trudnych 
okolicznościach, przyniosły radość i wytchnienie.

Michał Garstka
Prezes

Filip Garstka
Instruktor

Marcin Wierzchowski
I Trener

Niech w świątecznym okresie nie zabraknie czasu 
na aktywność sportową, która na pewno poprawi 

Państwa samopoczucie i wprowadzi w dobry nastrój.

Niech w świątecznym okresie nie zabraknie czasu 
na aktywność sportową, która na pewno poprawi 

Państwa samopoczucie i wprowadzi w dobry nastrój.

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

Janusz Kowalski
Agent Ubezpieczeniowy

Janusz Kowalski
Agent Ubezpieczeniowy

ul. Bohaterów Września 22, Ciecchanów

Życzymy Wam Kochani, aby te Święta Wielkanocne

wniosły do Waszych serc wiosenną radość

i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję. 

Mariu Bartołowi
BARTON 

AGENCJA OCHRONY

Mariu Bartołowi
BARTON 

AGENCJA OCHRONY

Zdrowych 
oraz bezpiecznych

Świąt 
Wielkanocnych

Zdrowych 
oraz bezpiecznych

Świąt 
Wielkanocnych

życzyżyczy

Już w pierwszych dniach ataku Rosji na 
naszych wschodnich sąsiadów największy 
polski producent mięsa ruszył z pomocą. 
W ramach wsparcia organizowany jest 
transport, noclegi, wyżywienie oraz opie-
ka medyczna dedykowana ofiarom tego 
tragicznego konfliktu. Łącznie na pomoc 
dla potrzebujących przeznaczono 3 mln zł.

Grupa CEDROB wspiera 
mieszkańców Ukrainy na wielu 
płaszczyznach. Przekazano 1 mln zł 
dla Fundacji Kultury Duchowej Po-
granicza na działania humanitarne 
w ramach akcji „Razem z Ukrainą”, 
aby wspierać Ukraińców w miejscu 
działań wojennych. 

W porozumieniu z podmio-
tami samorządowymi na terenie 
całego kraju Grupa udziela pomo-
cy finansowej oraz rzeczowej. CE-
DROB, we współpracy z władza-
mi Ciechanowa, udzielił pomocy 
miejscowości Chmielnicki, będącej 
miastem partnerskim grodu nad 
Łydynią. Zakupiono 30 komple-
tów sprzętu radiotelefonicznego, 
za kwotę 85 tysięcy złotych. Urzą-
dzenia te ułatwią komunikację na 
terenie Ukrainy, gdzie łączność jest 
bardzo utrudniona.

Schronienie uchodźcom zaofe-
rował ciechanowski Hotel Biały 

Gościniec, będący własnością CE-
DROBU.

- Nigdy nie byliśmy obojętni na 
krzywdę ludzką i od lat pomagamy 
potrzebującym. Angażujemy się w 
inicjatywy organizowane przez lo-
kalną społeczność, dlatego gdy na 
Ukrainie wybuchła wojna, a w kie-
runku naszej granicy ruszyły setki 
tysięcy uchodźców, również my za-
angażowaliśmy się w pomoc. W tej 
sytuacji nikt nie może być obojętny. 
To naturalny ludzki odruch – pod-
kreśla Andrzej Goździkowski - Pre-
zes Zarządu CEDROB S.A.

AI

Pomoc dla Ukrainy

Grupa CEDROB pomaga Ukrainie

Fo
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życzenia

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

Wszystkim 
Mieszkańcom Ciechanowa 

życzę zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych.

Niech wiosenna aura sprzyja 
pogodzie ducha i sprawi, 

by świąteczny czas 
był dla Państwa okazją 

do oderwania się 
od codziennych trosk.

Wszystkim 
Mieszkańcom Ciechanowa 

życzę zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych.

Niech wiosenna aura sprzyja 
pogodzie ducha i sprawi, 

by świąteczny czas 
był dla Państwa okazją 

do oderwania się 
od codziennych trosk.

Michał Rząsiński
Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Ciechanów

Michał Rząsiński
Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Ciechanów

Wszystkim 
Mieszkańcom Ciechanowa 

życzę zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych,

spędzonych w rodzinnej atmosferze

Wszystkim 
Mieszkańcom Ciechanowa 

życzę zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych,

spędzonych w rodzinnej atmosferze

Michał Jeziółkowski
Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Ciechanów

Michał Jeziółkowski
Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Ciechanów

Zdrowych, spokojnych, pełnych 
rodzinnego ciepła i wiosennego słońca 

Świąt Wielkanocnych

Wiesław Brzozowski
Radny Rady Miasta Ciechanów

życzy

Niech Święta 

Zmartwychwstania Pańskiego

będą czasem radości, 

odpoczynku i refleksji.

Spędźmy je w życzliwym gronie.

Niech napełnią nas nadzieją 

i wiarą w spokojne, zdrowe 

i bezpieczne jutro.

Niech Święta 

Zmartwychwstania Pańskiego

będą czasem radości, 

odpoczynku i refleksji.

Spędźmy je w życzliwym gronie.

Niech napełnią nas nadzieją 

i wiarą w spokojne, zdrowe 

i bezpieczne jutro.

Edyta Rzeplińska-Filipowicz
Radna Rady Miasta Ciechanów

Edyta Rzeplińska-Filipowicz
Radna Rady Miasta Ciechanów

Niech ten trudny czas, 

w którym przychodzi nam 

je przeżywać, stanie się 

dla nas okazją 

do uruchomienia

 pokładów wzajemnej 

życzliwości i solidarności.

Niech ten trudny czas, 

w którym przychodzi nam 

je przeżywać, stanie się 

dla nas okazją 

do uruchomienia

 pokładów wzajemnej 

życzliwości i solidarności.

Stanisław Jankowski
Radny Rady Miasta Ciechanów

Stanisław Jankowski
Radny Rady Miasta Ciechanów

życzyżyczy

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Mieszkańcom 

Ciechanowa przede wszystkim zdrowia i spokoju.

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Mieszkańcom 

Ciechanowa przede wszystkim zdrowia i spokoju.
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Pod koniec marca otwarto boisko sportowe 
przy Zespole Szkół Technicznych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława 
Płoskiego w Ciechanowie. 

W ramach inwestycji przeprowa-
dzonej przez Powiat Ciechanowski 
powstała nowa nawierzchnia poliu-
retanowa boiska oraz zainstalowa-
ne zostały bramki do piłki ręcznej, 
zestaw do koszykówki, piłkochwyty 
zabezpieczające przestrzeń boiska oraz 
ławki boiskowe. 

- Modernizacja obiektu przyczy-
niła się do zwiększenia dostępności do 
bezpiecznej infrastruktury sportowej, 

popularyzacji sportu i aktywnego try-
bu życia wśród mieszkańców powiatu 
ciechanowskiego. Dodatkowo dzięki 
powstaniu boiska sportowego zostanie 
podniesiona atrakcyjność prowadzo-

nych lekcji wychowania fizycznego – 
informuje ciechanowskie starostwo. 

Remont kosztował 560 tys. złotych, z 
czego 360 tys. złotych pochodzi ze środ-
ków własnych Powiatu Ciechanowskiego, 
zaś wsparcie Samorządu Województwa 
Mazowieckiego to 200 tys. złotych. 

W uroczystości otwarcia boiska 
uczestniczyły władze powiatu ze staro-
stą Joanną Potocką-Rak i wicestarostą 
Markiem Marcinkowskim na czele oraz 
licznie przybyli goście.

Jednym z nich był mistrz olimpij-
ski Szymon Kołacki. 

PP 

Infrastruktura sportowa 

Boisko oficjalnie oddane do użytkowania 

W niedzielę, 20 marca w kościele para-
fialnym pw. Matki Bożej Fatimskiej w Cie-
chanowie odbył się koncert dedykowany 
Ukrainie. Organizatorem wydarzenia było 
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie we 
współpracy z Powiatowym Centrum Kultury 
i Sztuki oraz Parafią Matki Bożej Fatimskiej 
w Ciechanowie. 

Podczas tego muzycznego spo-
tkania odbywała się kwesta na rzecz 
obywateli Ukrainy przebywających w 
naszym powiecie. Wolontariusze Pol-
skiego Czerwonego Krzyża Oddział 
Rejonowy w Ciechanowie zebrali do 
puszek 9.646,50 zł. 

Przed ołtarzem wystąpili zarówno 
początkujący muzycy jak i ci bardzo 
doświadczeni. Nie zabrakło wzruszają-
cych melodii i harmonii zawierających 
więcej treści niż słowa.

W ławkach kościelnych zasiedli 
mieszkańcy powiatu ciechanowskie-

go ze starostą Joanną Potocką-Rak na 
czele, ale również nasi goście z Ukra-
iny, których nie zabrakło również 
wśród artystów. Przed publicznością 
wystąpiły między innymi ukraińskie 
wokalistki: Nastasia Yakymowicz oraz 
Natalia Bachmurowa. 

Mogliśmy również wysłuchać nie-
zwykłych prezentacji Chóru Sine No-
mine, opinogórski zespół „Quintet”, 
Moja Rodzina oraz licznego grona so-
listów. 

PP 

Z inicjatywy starostwa 

Śpiewali i grali dla Ukrainy Jednym z istotnych czynników wpływają-
cych na poprawę jakości skuteczności opieki 
nad noworodkiem i niemowlęciem jest edu-
kacja przyszłych matek i ojców. Nieocenio-
ną rolę w tym zakresie odgrywają szkoły ro-
dzenia. Dlatego właśnie po raz dziesiąty na 
terenie naszego powiatu odbędą się zajęcia 
w ramach programu „Edukacja przyszłych 
rodziców w Szkole Rodzenia”. 

Na realizację tego zadania w roku 
2022 powiat ciechanowski przeznaczył 
kwotę 50.000,00 złotych, dzięki temu 
będzie zorganizowanych 10 grup, w 
jednej grupie 10 par. 

- Po raz dziesiąty realizujemy pro-
gram związany z organizacją Szkoły 
Rodzenia. Program, który ma rolę 

wielowymiarową. Polega nie tylko 
na przygotowaniu matek do poro-
du i opieki nad noworodkiem, ale 
jest też doskonałym narzędziem aby 
podmiot, który realizuje świadcze-
nia zdrowotne w odpowiedni sposób 
mógł przeprowadzać niełatwy proces 
związany z porodem. Jest to inicjaty-
wa niezwykle potrzebna, która cieszy 
się ogromnym zainteresowaniem. 
Dlatego w tym roku postanowiliśmy, 
że zwiększymy kwotę dofinansowa-
nia, którą przeznaczamy na tego typu 
działania - powiedziała Joanna Potoc-
ka-Rak. 

PP / EG 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 

Szkoła Rodzenia dla 100 par

fo
t. 

PP
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PP
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ogłoszenie ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

BARBARA KAMIŃSKA
Radna Rady Powiatu Ciechanowskiego

BARBARA KAMIŃSKA
Radna Rady Powiatu Ciechanowskiego

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składam Państwu najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, wzajemnej życzliwości, wiary, 
nadziei i miłości. 
Niech tegoroczne Święta umocnią Państwa 
w zmaganiu się z troskami dnia codziennego 
oraz dadzą siłę do realizacji wszystkich 
zamierzeń i planów.

Z okazji Świąt Wielkanocnych
składam Państwu najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, wzajemnej życzliwości, wiary, 
nadziei i miłości. 
Niech tegoroczne Święta umocnią Państwa 
w zmaganiu się z troskami dnia codziennego 
oraz dadzą siłę do realizacji wszystkich 
zamierzeń i planów.

Wesołego Alleluja!Wesołego Alleluja!

Zdrowych, pogodnych  i radosnych 

Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych spokojem, 

nadzieją, wiarą oraz miłością

Zdrowych, pogodnych  i radosnych 

Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych spokojem, 

nadzieją, wiarą oraz miłością

życzyżyczy

Wielkanoc 2022

Sebastian Andrzejczak
Asystent Społeczny

Posła na Sejm RP – Arkadiusza Iwaniaka

Sebastian Andrzejczak
Asystent Społeczny

Posła na Sejm RP – Arkadiusza Iwaniaka

W tym trudnym czasie 
życzę Państwu, 

by świętowanie Pamiątki 
Zmartwychwstania Pańskiego, 

stanowiło źródło 
optymizmu i nadziei.

Wykorzystajmy obecną sytuację 
do szczególnego wzbudzenia 
w nas otwartości, empatii 

i życzliwości 
dla drugiego człowieka.

W tym trudnym czasie 
życzę Państwu, 

by świętowanie Pamiątki 
Zmartwychwstania Pańskiego, 

stanowiło źródło 
optymizmu i nadziei.

Wykorzystajmy obecną sytuację 
do szczególnego wzbudzenia 
w nas otwartości, empatii 

i życzliwości 
dla drugiego człowieka.

Ciechanowska Lewica Samorządowa - wierni ideałom i przyjaźni ludziom

Spokojnych, rodzinnych 
 i pełnych radości

 Świąt Wielkanocnych
  życzy w imieniu

  CIECHANOWSKIEJ 
  LEWICY SAMORZĄDOWEJ 

Spokojnych, rodzinnych 
 i pełnych radości

 Świąt Wielkanocnych
  życzy w imieniu

  CIECHANOWSKIEJ 
  LEWICY SAMORZĄDOWEJ 

Prezes Zarządu
 Cezary Szeski
Prezes Zarządu
 Cezary Szeski

Drodzy mieszkańcy Ciechanowa!

Przed nami wyczekiwane Święta Wielkiej Nocy.

Życzę Wam, aby ten szczególny czas, 

przyniósł wiele ciepła, spokoju, wzajemnej 

serdeczności oraz napełnił nasze serca wiarą, 

radością i nadzieją.

Drodzy mieszkańcy Ciechanowa!

Przed nami wyczekiwane Święta Wielkiej Nocy.

Życzę Wam, aby ten szczególny czas, 

przyniósł wiele ciepła, spokoju, wzajemnej 

serdeczności oraz napełnił nasze serca wiarą, 

radością i nadzieją.

Piotr Wojciechowski
Radny Rady Miasta Ciechanów
Piotr Wojciechowski

Radny Rady Miasta Ciechanów

Marcin ŻebrowskiMarcin Żebrowski

Wszystkim 
Mieszkańcom Ciechanowa 

życzę zdrowych, 
spokojnych 

i niosących nadzieję 
Świąt Paschalnych

Wszystkim 
Mieszkańcom Ciechanowa 

życzę zdrowych, 
spokojnych 

i niosących nadzieję 
Świąt Paschalnych

Radny 
Rady Miasta Ciechanów

Radny 
Rady Miasta Ciechanów

Marek Kiwit
Przewodniczący 

Rady Powiatowej
Nowej Lewicy 
w Ciechanowie

Marek Kiwit
Przewodniczący 

Rady Powiatowej
Nowej Lewicy 
w Ciechanowie

Ciepłych, pełnych
radosnej nadziei

Świąt 
Wielkanocnych

Ciepłych, pełnych
radosnej nadziei

Świąt 
Wielkanocnych

życzyżyczy

Wszystkim Mieszkańcom Ziemi 
Ciechanowskiej życzę zdrowych

i spokojnych Świąt Wielkanocnych.
Niech kultywowanie wielkanocnych 

- ludowych tradycji, przyniesie Państwu  
oderwanie się od trosk związanych 

z obecną sytuacją, a Zmartwychwstały 
Chrystus obdarza łaskami.

Wszystkim Mieszkańcom Ziemi 
Ciechanowskiej życzę zdrowych

i spokojnych Świąt Wielkanocnych.
Niech kultywowanie wielkanocnych 

- ludowych tradycji, przyniesie Państwu  
oderwanie się od trosk związanych 

z obecną sytuacją, a Zmartwychwstały 
Chrystus obdarza łaskami.

Elżbieta Szymanik
Prezes Zarządu Powiatowego PSL 

w Ciechanowie

Elżbieta Szymanik
Prezes Zarządu Powiatowego PSL 

w Ciechanowie
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Z okazji Świąt Wielkanocnych  życzymy 
dużo zdrowia, wzajemnego zrozumienia, 

szacunku, spokoju i optymizmu. 
Dobrych, pogodnych i radosnych chwil 

wśród najbliższych

www.autosezam.com.plwww.autosezam.com.pl

życzy

Radosnych, zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych, 

obfitości na świątecznym stole, 
smacznego jajka, mokrego dyngusa 

oraz serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół

Radosnych, zdrowych i spokojnych 
Świąt Wielkanocnych, 

obfitości na świątecznym stole, 
smacznego jajka, mokrego dyngusa 

oraz serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół

SPRAWDZAMY 
RADNEGO

l Bliscy mówią na mnie… Wiesio.
l W samorządzie najbardziej lubię… możliwość pomagania mieszkańcom.
l Bycie ciechanowianinem oznacza dla mnie… dumę.
l Polityka to dla mnie… polityka jest ważna, lecz ja wolę spełniać się jako samo-
rządowiec.
l Gdybym musiał zmienić zawód to wybrałbym… zostanie podróżnikiem.
l Moim największym atutem jest… stanowczość i dążenie do celu.
l Moja największa słabość to… brak cierpliwości.
l Jestem dumny ze… swojej rodziny.
l Żałuję, że… nie zrealizowałem wielu rzeczy, które zaplanowałem.
l Wierzę, że… skończy się pandemia i wojna na Ukrainie.
l Mam nadzieję na… lepsze czasy i pokój na świecie.
l Kocham… swoją Rodzinę, przyrodę i podróże.

Wiek: 60 lat
Zawód: Ogrodnik
Miejsce pracy: właściciel gospodarstwa 
ogrodniczego
Wybrany z listy: Komitetu Wyborczego Pol-
skie Stronnictwo Ludowe
Okręg wyborczy nr: 4
Liczba głosów: 606

WIESŁAW BRZOZOWSKI
Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego 

i Budżetu Rady Miasta Ciechanów
Powstanie nowy, alternatywny dojazd 
do Specjalistycznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Ciechanowie. Około 7,5 
mln zł na ten cel przekaże Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. Dzięki 
temu wsparciu miasto zrealizuje cały 
proces budowlany. Koszty dokumen-
tacji technicznej pokryje ciechanowski 
ratusz.

List intencyjny w tej sprawie 
podpisali wicemarszałek Wiesław 
Raboszuk, prezydent Krzysztof Ko-
siński oraz radny Konrad Wojna-
rowski - przewodniczący Komisji 
Promocji i Współpracy Zagranicz-
nej Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego.

Nowy dojazd do szpitala będzie 
bezpieczną alternatywą dla przejaz-
du karetek pogotowia, które obecnie 
mogą dotrzeć na SOR wyłącznie od 
strony ul. Powstańców Wielkopol-
skich. Inwestycja umożliwi dojazd 
do szpitala od strony ul. Opinogór-
skiej oraz od ul. Pułtuskiej. 

Jak zauważa wicemarszałek 
Wiesław Raboszuk ta inwestycja 
to doskonały przykład współpracy 
między samorządami różnego szcze-
bla. – Zawsze pomagamy, gdy tylko 
budżet na to pozwala. Nowa droga 
jest potrzebna. Zapewni lepszy do-
jazd pacjentów do naszego szpitala. 
Miasto zwróciło się do nas o pomoc 
finansową i udało się. Przeznaczymy 
7,5 mln zł na budowę blisko kilo-

metrowego odcinka drogi, a miasto 
tę inwestycję zrealizuje – mówi wi-
cemarszałek Raboszuk.

– Ta inwestycja usprawni komu-
nikację i zwiększy bezpieczeństwo. 
Intensywny ruch kołowy w sąsiedz-
twie szpitala jest związany nie tylko 
z jego obsługą, ale także ze zlokalizo-
wanymi tuż obok licznymi budyn-
kami wielorodzinnymi oraz szkołą 
podstawową. Kolejny raz mieszkań-
cy Ciechanowa namacalnie odczują 
efekt bardzo dobrej współpracy sa-
morządu miasta i województwa – 
powiedział na konferencji prasowej 
prezydent Krzysztof Kosiński. 

Dodatkowo w trakcie realizacji 

zadania miasto wybuduje też kolej-
ne w Ciechanowie ścieżki rowero-
we. Ponadto samorząd wojewódzki 
przekaże miastu części nierucho-
mości stanowiących własność woje-
wództwa, przewidzianych do zajęcia 
pod planowane zadanie. 

– Wsparcie, które przeznaczamy 
na realizację tej inwestycji pokazuje, 
że samorząd województwa wsłuchuje 
się w głos samorządów lokalnych i 
mieszkańców regionu, a także reagu-
je na ich potrzeby. Dobry dojazd do 
szpitala to przede wszystkim bezpie-
czeństwo – podkreśla przewodniczący 
Konrad Wojnarowski.

AI

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie

Nowy dojazd do szpitala 

Od lewej: prezydent Krzysztof Kosiński, wicemarszałek Wiesław Raboszuk i przewodni-
czący Konrad Wojnarowski prezentują koncepcję budowy alternatywnego dojazdu do 
ciechanowskiego szpitala.

Fo
t. 

AI
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Z okazji Świąt Wielkanocnych 

Wszystkim Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom

życzę wzajemnego zrozumienia, szacunku, spokoju, 

optymizmu. Niech wiara, nadzieja i miłość 

będą zawsze obecne w Waszym życiu.

 Pogodnych i radosnych chwil wśród najbliższych

 
Bartosz Machul

Radca prawny

Zdrowych, pogodnych, pełnych wiary, 
nadziei i miłości Świąt Wielkanocnych, 

pysznego żurku, mazurków i sernika, rodzinnych 
spotkań wszystkim klientom i ich rodzinom, 

współpracownikom i instytucjom,
z którymi współpracuje życzy adw. Konrad Kowalski 

wraz z Zespołem Kancelarii

Zdrowych, pogodnych, pełnych wiary, 
nadziei i miłości Świąt Wielkanocnych, 

pysznego żurku, mazurków i sernika, rodzinnych 
spotkań wszystkim klientom i ich rodzinom, 

współpracownikom i instytucjom,
z którymi współpracuje życzy adw. Konrad Kowalski 

wraz z Zespołem Kancelarii

KANCELARIA ADWOKACKA 
Konrad Kowalski 

Wszystkim Klientom 

życzymy zdrowych, 

spokojnych i bezpiecznych 

Świąt Wielkanocnych

IRTEX  ALTERNATORY – ROZRUSZNIKIIRTEX  ALTERNATORY – ROZRUSZNIKI
Ciechanów, ul. Pułtuska 116 (za stacją benzynową)

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

Ireneusz Grochowski

Tadeusz Kózka

Zdrowych, pełnych spokoju 
i wiosennego słońca

Świąt Wielkanocnych 
wszystkim naszym 

Podopiecznym, 
Uczniom i ich Rodzicom

Zdrowych, pełnych spokoju 
i wiosennego słońca

Świąt Wielkanocnych 
wszystkim naszym 

Podopiecznym, 
Uczniom i ich Rodzicom

Niepublicznej Specjalistycznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

TĘCZOWA KRAINA
oraz 

Niepublicznej Terapeutycznej
Szkoły Podstawowej "Bajeczna"

Niepublicznej Specjalistycznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

TĘCZOWA KRAINA
oraz 

Niepublicznej Terapeutycznej
Szkoły Podstawowej "Bajeczna"

życzy Zespół życzy Zespół 

Były stoiska gastronomiczne z wielka-
nocnymi specjałami i oferty rękodziel-
ników z niepowtarzalnymi dekoracjami. 
Na scenie przy Kamienicy W18 występo-
wali artyści.

Można było wziąć udział w warsz-
tatach z robienia palm wielkanocnych, 
a najmłodsi mogli spotkać Zajączka z 
upominkami.

Organizatorem Jarmarku był Cie-
chanowski Ośrodek Edukacji Kultural-
nej „STUDIO”.

AI

Ciechanowski Jarmark Wielkanocny

Na ul. Warszawskiej, w przeddzień Niedzieli Palmowej, 
odbył się Ciechanowski Jarmark Wielkanocny.

Koncert Zespołu „Melodia” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Opinogórze.
Wśród wystawców było m.in. stoisko ze specjałami przygotowanymi przez Ukrainki miesz-
kające w Ciechanowie.

Fo
t. 

AI
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Siedziba DOMU UBEZPIECZENIOWEGO
SPECTRUM Oddziału w Ciechanowie

Judyta Osiecka

Regionalny 
Kierownik Sprzedaży

Krótkoterminowe OC pojazdów  za darmo 
dla uchodźców z Ukrainy

W ramach pomocy dla osób uciekających z ogarniętej 
wojną Ukrainy wymienione towarzystwa ubezpie-
czeniowe zdecydowały, iż zapewnią wszystkim samo-
chodom, które wjeżdżają do Polski na ukraińskich 
rejestracjach darmowe OC komunikacyjne na okres 30 dni. 
Jest to jedna z wielu form wsparcia, które obejmuje 
również utworzenie funduszy na rzecz inicjatyw dla 
uchodźców, utworzenie nowych miejsc pracy dla 
Ukraińców, a także wstrzymanie działalności ubezpie-
czeniowej na terenie państw - agresorów.

OC graniczne dlaczego to takie ważne - Przybywający do 
naszego kraju uchodźcy z Ukrainy mają za sobą długą 
i wyczerpującą podróż. Towarzyszy im szok wywołany 
nagłą utratą dotychczasowego życia, lęk o własną przy-
szłość i bliskich, których sytuacja zmusiła do pozostania na 
objętym wojną terytorium. W takim momencie niewiele 
osób zastanawia się nad formalnościami dotyczącymi 

ubezpieczenia swojego auta, zaś pod wpływem pośpiechu 
i stresu nietrudno o wypadek komunikacyjny i związane 
z tym ogromne koszty finansowe.

Jeżeli masz kontakt z uchodźcami z Ukrainy, którzy wjecha-
li na teren Polski swoimi autami i nie mają Zielonej Karty 
ani polskiego ubezpieczenia OC na samochód, koniecznie 
przekaż im tę informację! Bezpłatne OC pojazdu na 30 dni, 
które oferują uchodźcom PZU, Warta, Ergo Hestia i Allianz, 
można uzyskać również za pośrednictwem SPECTRUM. 

Cztery największe towarzystwa ubezpieczeniowe 
działające w Polsce –  –  PZU, Warta, Ergo Hestia i Allianz
zaoferowały pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy 
wjeżdżają do naszego kraju swoimi autami. Osoby takie po 
przekroczeniu polskiej granicy są zobowiązane do 
posiadania Zielonej Karty. Ten dokument to między-
narodowy certyfikat ubezpieczeniowy, który potwierdza 
posiadanie ważnej polisy obowiązkowego OC na 
samochód. Jeśli pojazd nie ma wyrobionej  Zielonej Karty
w chwili przekroczenia granicy, jego właściciel takiego 
musi  graniczne, aby móc legalnie zawrzeć ubezpieczenie

i bezpiecznie poruszać się po polskich drogach.

Kierownik Oddziału 

materiał promocyjny

reklama

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy wszystkiego, co najlepsze, 
zdrowia, szczęścia, ciepłej i rodzinnej atmosfery 
oraz obfitości na świątecznym stole. 
Niech świąteczny czas będzie chwilą odpoczynku 
i wytchnienia od codziennych trosk. 
Wesołego Alleluja!

Z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy wszystkiego, co najlepsze, 
zdrowia, szczęścia, ciepłej i rodzinnej atmosfery 
oraz obfitości na świątecznym stole. 
Niech świąteczny czas będzie chwilą odpoczynku 
i wytchnienia od codziennych trosk. 
Wesołego Alleluja!

SARNOWSKI

P.P.H.U.

 

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

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

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

**
**
**
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Zdrowych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 

przepełnionych wiarą, miłością
i nadzieją na lepsze dni

życzy 

Mazowiecka Izba Gospodarcza
w Ciechanowie 

W ostatnim czasie odbyło się Walne Zgro-
madzenie Mazowieckiej Izby Gospodarczej 
w Ciechanowie. Jednomyślnie udzielono 
absolutorium dla działań Zarządu i całej 
Rady Izby. 

Nie było zastrzeżeń do wykonania 
budżetu za rok 2021, przyjęto także 
plan finansowy na rok bieżący. Nie za-
brakło dyskusji i wymiany spostrzeżeń 
dotyczących funkcjonowania Izby. 

Trzeba podkreślić, że miniony 
rok dla MIG był bogaty w wydarze-
nia, wśród których dominowały te 
związane z trzydziestoleciem organi-
zacji. Zorganizowano serię konkur-
sów, galę jubileuszową, szkolenia. 
Izba z okazji swojego trzydziesto-
lecia posadziła 30 drzew na terenie 

Ciechanowa. W ubiegłym roku na 
deptaku można było podziwiać wy-
stawę zdjęć prezentujących historię 
Izby.

Spotkanie miało również charak-
ter praktyczny. Przedstawiciele Ma-
zowieckiego Regionalnego Funduszu 
Pożyczkowego Sp. z o.o. zaprezen-
towali zebranym bardzo atrakcyjne 
formy finansowania inwestycji fir-
mowych z niskim oprocentowaniem 
– praktycznie niedostępnym na rynku 
pożyczkowym. 

Izba nie zwalnia tempa, również w 
tym roku organizując spotkania i szko-
lenia dla swoich Członków i nie tylko. 
W każdą pierwszą środę miesiąca orga-
nizowany jest dyżur eksperta (Mento-
ring Gospodarczy) w ramach projektu 
realizowanego w ramach dofinansowa-
nia z Urzędu Miasta Ciechanów. Naj-
bliższy dyżur odbędzie się 4 maja. Za-
praszamy w godz. 12-14 osobiście do 
biura MIG (ul. 17 Stycznia 7, pokój nr 
404) lub telefonicznie: 518 540 506. 

PP 

Ciechanowski samorząd gospodarczy 

Absolutorium dla Rady MIG!
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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

www.ojrzen.pl

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

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.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

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

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

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

Ciechanów, ul. Ściegiennego 2, tel. 536 769 797
e-mail: biuro.jacekozdoba@gmail.com

Biuro czynne we wtorki i czwartki w godz.15-17.

Jacka Ozdoby
Biuro Poselskie - Posła na Sejm RPBiuro Poselskie - Posła na Sejm RP

ul. Wodna 1, 06-400 Ciechanów, tel. 23 673 07 00, 23 673 07 01
Fax: 23 673 07 02, e-mail: ciechanow@mazovia.pl

www.mazovia.pl

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Delegatura w Ciechanowie

Arkadiusza Iwaniaka
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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

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

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

ZAPRASZA NA:

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

- 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 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

*
*
*

*

Filia Wyższej Szkoły Menedżerskiej 
w Warszawie

Filia Wyższej Szkoły Menedżerskiej 
w Warszawie

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

posiadamy: 

oferujemy bezpłatnie:

- salę integracji sensorycznej, gabinetposiadamy: 
   logopedyczny, gabinet zajęć rewalidacyjnych
-  język angielski, rewalidację, oferujemy bezpłatnie:
   logopedię, integrację sensoryczną, TUS.

z oddziałami integracyjnymiz oddziałami integracyjnymi

Ciechanów,	ul.	Nadrzeczna	24Ciechanów,	ul.	Nadrzeczna	24

Zapraszamy do naszej placówki, w której:Zapraszamy do naszej placówki, w której:

ul. Żórawskiego 5
06-400 Ciechanów

Rekrutacja 
na studia 

podyplomowe!

www.ces-alfa.pl tel. 517 717 276

Dawniej Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza 
im. Wincentego Pola w Lublinie

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

ZARZĄDCY DRÓG

TO MIEJSCE CZEKA 
NA TWOJĄ REKLAMĘ 

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

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

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

Duże i smaczne porcje
Duże i smaczne porcje

DOWÓZ 
NA TERENIE MIASTA
od 30 zł - GRATIS
do 30 zł - koszt 3 zł

DOWÓZ 
NA TERENIE MIASTA
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 

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

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

Ciechanów, ul. Narutowicza 20 | www.eskulap-cmc.pl

REJESTRACJA: tel. 23  661 84 00, e-mail: rejestracja@eskulap-cmc.pl

*Medycyna Rodzinna
*Poradnie specjalistyczne
*Medycyna Pracy

*Diagnostyka
*Stomatologia
*Świadczenia NFZ

*Medycyna Estetyczna i Kosmetologia

Dom bez barier architektonicznych, spełniający standardy, 
zapewnia całodobową opiekę, zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne. 

Mieszkańcy Domu mogą korzystać z basenu solankowego oraz sprzętu rehabilitacyjnego. 
Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu serdecznie zapraszamy. 

PUNKT PRZYJĘĆ ODPADÓWPUNKT PRZYJĘĆ ODPADÓW

Wola Wierzbowska, 06-406 Opinogóra Górna 780 058 408

 folia     folia pryzmowa     folia po sianokiszonce
makulatura      big bag      inne

* * *
* * *

ODZYSK SUROWCÓW WTÓRNYCH

OCHRONA
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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 

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

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

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

AGROAP  SERWISAGROAP  SERWIS MASZYN ROLNICZYCH 
I SAMOCHODÓW 

WSZYSTKICH MAREK

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

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

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

* poddasza * stropy * fundamenty * ściany

* hydroizolacja

OCIEPLANIE BUDYNKÓW PIANĄEECCOOspec

ecospec@wp.pl      534  031  966       ECOspec

Aktualne wydanie magazynu PULS dostępne jest na  

www. ciechanowa.plpuls

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

UBEZPIECZENIA

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

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

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

BANK

PIELĘGNACJA CIAŁA 

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 -

     730 39 49 49         

* ODNOWA 
  BIOLOGICZNA  
  CIAŁA I TWARZY

STACJE * 
  TRENINGOWE 

SAUNA, MASAŻ* 

* ODNOWA 
  BIOLOGICZNA  
  CIAŁA I TWARZY

STACJE * 
  TRENINGOWE 

SAUNA, MASAŻ* 

ul. Bohaterów Września 22, Ciechanów
centrumpieknegocialafigura

TYLKO U NAS!
KONSULTACJE BRAFFITINGOWE

I DOBÓR BIELIZNY
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na tapecie

I nadeszła Wielkanoc roku 2031. 
Była to Wielkanoc jakże inna niż wszyst-
kie po 1945 roku. Niezwykła skromność 
zagościła w koszyczkach, z którymi dzie-
ci podążyły do świątyń, by pokropić i 
błogosławić święconki. Cóż niesiono w 
koszyczkach... Z reguły po jednym jajku, 
choć nawet po wojnie jajek nie żałowa-
no. Zamiast kawałów kiełbasy i szynki, 
tylko drobinki parówkowej. Bez żółtego 
sera, a zamiast wypieków okruszki her-
batnika. I tylko w co setnym koszyczku 
mały baranek z cukru... Jakże miało być 
inaczej gdy jajka po 52 zł za sztukę, kieł-
basa po 355 za kilo, a szynka po 72 za 
100 gram. Cukier po 120 za torebkę i 
ser żółty po 750 za pół kilo. Pusto też 
było na przyświątynnych parkingach, 
dorośli i dzieci szli pieszo. Bo jak nie iść 
gdy benzyna po 55 za litr, LPG po 51, a 
diesel po 61 i 50 groszy. No cóż, o tem-
pora o mores! Res publica Romana in 
magno periculo est! Catilina, vir ma-
lus, consul esse desiderat, consules, 
praetores, quaestores interficĕre stu-
det... Aj waj... Ajajaj...

Ale kultura w mieście nie daje się 
czasom i w Bibliotece na Warszawskiej 
przed świętami urządzono konferencję 
pt. „Odkłamujemy historię”. Temat 
oscylował wokół baśni na temat osób, 
które rzekomo nazywały się Jan Skrze-
tuski, Bohun i Helena Kurcewicz. Oraz 
rzekomego wyjścia Skrzetuskiego pod 
wodą z twierdzy Zbaraż z lulką w ustach 
i równie rzekomego porwania Heleny 
przez Bohuna.

Sesję otworzył dyrektor Biblioteki 
wraz z małżonką, a referat główny wy-
głosił doktor habilitowany z Uniwersyte-
tu Siedemnastego Wieku w Płocku.

– Ileż jest przekłamań i zmyśleń na 
temat wieku XVII. To denerwujące i 
wymaga odkłamania. Ale po kolei. Otóż 

nigdy nie było Heleny Kurcewiczówny, 
za to była Halinka Kurkiewiczówna her-
bu „Kurek et Kurkova”. Nie istniał Jan 
Skrzetuski, natomiast postacią historycz-
ną był Jakub Izydor Skrzatoski herbu 
„Skrzat”. A mityczny okrutnik i szaleniec 
„Bohun” naprawdę nazywał się Bohdan 
Bohdanowicz Bohun herbu „Baraban 
et Barabańczyk” i był wykształconym w 
Padwie kancelistą pracującym w królew-
skiej kancelarii na województwo ruskie 
– uściślając faktografię zaczął wyjaśniać 
uczony z Płocka.

– Wszystkie te osoby uwikłane były 
w realną sytuację, która jakże odbiegała 
od popularnej wersji literackiej, druko-
wanej w formie serialu w gazetach jako 
romans awanturniczy a la opera mydla-
na, gdy jeszcze nie było radia i telewizji. 
Otóż rzeczywiście ruska szlachcianka 
Halinka została porwana. Ale nie przez 
ruskiego humanistę Bohuna, bo on był 
z nią zaręczony, uzgodniono już posag 
oraz datę ślubu sakramentalnego i wła-
śnie leciały zapowiedzi. Halinkę porwał 
ruski watażka Skrzatoski, pijak i raptus 
znany w całym województwie ruskim, 
który doznał na nią ochoty. Uprowa-
dził i wywiózł w lasy, powierzając pil-
nowanie niejakiej Babie Jujce. Gdy tam 
chciał Halinkę posiąść, jak to u pijaków 
naszła go impotencja, więc panna nie 
została napoczęta i zachowała czystość. 
Wkurzony Skrzatoski odjechał, odgra-
żając się typowo dla pijaków-impoten-
tów, że następnym razem pohula z nią 
podwójnie – słuchała Publiczność z 
udziałem licznej grupy z Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Ciechanowie.

– Jeśli zaś chodzi o to, że jakoby 
Skrzatoski miał wyjść ze Zbaraża w 
nocy idąc trzy kilometry po dnie rze-
ki z lulką w ustach, a nad nim pływały 
trupy i ludzie Chmielnickiego w czaj-

kach, to niemożliwe. Jak to pijak by się 
potknął i przewalił na dno, a zresztą po 
ciemku by zbłądził. Na dodatek nikt 
nie musiał ze Zbaraża iść z wiadomo-
ścią do Króla, bo ten na bieżąco wszyst-
ko wiedział od patriotycznych agentów 
żydowskich, i czekał za lasem na wyja-
śnienie sytuacji. A wywiadowcy działali 
owocnie bo jak to kupcy żydowscy się 
kręcili i wszędzie było ich pełno, więc 
nie zwracali uwagi ludzi Chmielnic-
kiego ani Chana Krymskiego. Nawet 
na nich czekano, bo tym od Chana 
sprzedawali koszerną baraninę i suszo-
ne daktyle, a tym od Chmielnickiego 
tłustą świninę i gorzałkę.

A Król wyczekując na właściwy 
moment wcale nie wpadał w podnie-
cenie, bo był mądrym Królem, który 
chętnie pomagał obcym ludziom w 
potrzebie, ale tak by nie zaszkodzić 
swoim. Więc miarkował i nie działał 
w stylu: „tylko oni kiwną paluszkiem, 
a ja o razu zadzieram kiece i lece”. Był 
też przeciwny żeby podcinać gałąź, na 
której się siedzi.

Gdy ci w Zbarażu i pod Zbara-
żem już mieli dosyć, a Chan się nawet 
znudził, zaraz Żydzi o tym donieśli 
Królowi. Ruszył więc z rycerstwem w 
majestacie i przyniósł tam pokój. Tak 
się ucieszono, że i ci, i ci, krzyczeli: „Vi-
vat, vivat ruskie stany, Niech nam żyje 
Król kochany”. Od razu wojewoda ru-
ski i starosta przasnyski Jarema Wiśnio-
wiecki ruszył ze Zbaraża do Przasnysza, 
by zdążyć na Dożynki Powiatowe. Gdy 
przybył otworzył Dożynki i zaraz prze-
ciął wstęgę na nowej grobli piętrzącej 
wodę na Węgierce. Wtedy szlachta, 
duchowieństwo, chłopstwo, Żydzi i 
mieszczanie krzyknęli: „Vivat, vivat 
przasnyskie stany, Niech żyje Starosta 
Przasnyski kochany!”.

– A co było po porwaniu z Halinką? 
Otóż niedługo później Bohun dowie-
dział się gdzie ona jest i z pomocą przy-
jaciół pannę uwolnił. Pomogli mu Jacek 
Soplica z Wileńszczyzny oraz Maćko i 
Zbyszko Bogdańscy z Bogdańca. Gdy 
przybyli na miejsce Baba Jujka pannę 
uwolniła, a ta powiedziała, ze Baba się 
nią dobrze opiekowała, więc Jacek Sopli-
ca rzucił Babie Jujce złotego denara. Ten 
przykład dobrze wskazuje, że w każdej 
okoliczności życiowej warto być przy-
zwoitym, bo nie dość, że Babu Jujku nie 
przywalili po pysku, to jeszcze Baba Jujka 
dostała złoty pieniążek – przedstawiał hi-
storyk z Płocka.

– A Halinka i Bohun pożycie roz-
poczęli według wartości dopiero po 
ślubie sakramentalnym i poczęli dużo 
pyzatych dzieci. A najbardziej pyzate to 
praprapraprapradziadek kilkorga współ-
czesnych polityków, którzy pyzatość 

toczka w toczkę odziedziczyli właśnie po 
owym przodku – spuentował mówca.

Do najważniejszych przed świętami 
wydarzeń w powiecie należał także ko-
lejny jubileusz otwarcia Muzeum Zie-
miaństwa Ziem Północnego Mazowsza 
w Klicach w gminie Regimin, podczas 
którego mieszkańcy okazywali radość 
z długo oczekiwanego rozwoju swojej 
gminy i wznosili okrzyki: „Vivat, vivat 
już od rana, Niech nam żyje Pani Wójt 
kochana!”.

Także nie braknie pochwał pod 
adresem innych kobiet w powiecie. 
Mieszkańcy ciągle chwalą panią staro-
stę, panie dyrektorki domów kultury, 
panią sołtys Kownat Żędowych i panią 
prezes miejskiej straży ogniowej w Cie-
chanowie. I jeszcze wiele – przecież nasz 
powiat to powiat kobiet udanych!

Wesołych Świąt! Alleluja!
IWO „GAGUŚ” GAWLICA

Starosta Przasnyski zdążył na Dożynki

 Ry
s. 

Ra
fał

 Ka
do

 

Wspomnienia z przyszłości

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

EDUKACJA ARTYSTYCZNA 

 502 68 48 21  pulsciechanowa@gmail.com tel.    e-mail: 
Zamów reklamę w PULSIE CIECHANOWA oraz na  www.pulsciechanowa.pl

POMNIKI  * UKŁADANIE KOSTKI BETONOWEJ
CZYSZCZENIE I MYCIE POMNIKÓW

PODNOSZENIE ZAPADNIĘTYCH NAGROBKÓW 

Ciechanów, ul. Gostkowska 77A         798  273 949

PIECZARY BETONOWE 
REALIZACJA W 24 GODZ. 

USŁUGI KAMIENIARSKIE

CMENTARZ KOMUNALNY
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ogłoszenie

Spokojnych i wiosennych, 
a przede wszystkim zdrowych, 

Świąt Wielkanocnych
naszym obecnym i przyszłym

Pacjentom
życzą

Dyrekcja i Pracownicy

Spokojnych i wiosennych, 
a przede wszystkim zdrowych, 

Świąt Wielkanocnych
naszym obecnym i przyszłym

Pacjentom
życzą

Dyrekcja i Pracownicy

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

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

Błogosławieństwa Bożego 
oraz zdrowych, rodzinnych 

Świąt Wielkiej Nocy, 
spędzonych w atmosferze 

spokoju i radości

Błogosławieństwa Bożego 
oraz zdrowych, rodzinnych 

Świąt Wielkiej Nocy, 
spędzonych w atmosferze 

spokoju i radości

Zarząd i Pracownicy
Centrum Zdrowia „Szansa” w Płońsku

z filią w Ciechanowie

życzą

                

 

Zdrowych, pogodnych 

Świąt Wielkanocnych

przepełnionych nadzieją, miłością

i wiarą w lepsze jutro.

Radości z każdego nowego dnia,

optymizmu, wewnętrznego spokoju

i siły w pokonywaniu trudności

oraz wszelkiej pomyślności

Zdrowych, pogodnych 

Świąt Wielkanocnych

przepełnionych nadzieją, miłością

i wiarą w lepsze jutro.

Radości z każdego nowego dnia,

optymizmu, wewnętrznego spokoju

i siły w pokonywaniu trudności

oraz wszelkiej pomyślności

Klub Senior + 

w Gumowie

Klub Senior + 

w Gumowie

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Ciechanowie

Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej 

w Ciechanowie

życzążyczą

W Gminie Ciechanów funkcjonuje Lokalny Punkt Po-
mocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Działa on we 
współpracy z Okręgowym Ośrodkiem Pomocy Pokrzyw-
dzonym Przestępstwem w Płocku. Jego działalność 
finansowana jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego 
dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Prowadze-
nie Ośrodka powierzone zostało Fundacji Instytut Roz-
woju Sportu i Edukacji. 

Ośrodek jest jednym z kilkudziesięciu na te-
renie całej Polski. Jego pracownicy umożliwiają 
szybką i skuteczną pomoc poszkodowanym i ich 
najbliższym oraz świadkom przestępstw. Pomoc 
polega m.in. na niwelowaniu skutków przemocy 
domowej, krzywdzenia dzieci, wyłudzeń wśród se-
niorów czy ofiar wypadków drogowych, ale także 
rozbojów i napadów. Osoby pokrzywdzone mogą 
otrzymać pomoc prawną, psychologiczną czy też 
szerokie wsparcie materialne w celu niwelowania 
skutków tych przestępstw

Pracownicy Ośrodka przez 6 dni w tygodniu 
prowadzą dyżury. Są to osoby pierwszego kontak-
tu, które poinformują potrzebujących pomocy o 
możliwościach i zakresie jej udzielenia.

Ośrodek zapewnia nieodpłatnie:
- pomoc: prawną, psychologiczną, psychia-

tryczną, terapeutyczną, tłumacza (także języka 
migowego ), alternatywne metody rozwiązywania 
konfliktów

- pokrywanie kosztów świadczeń zdro-
wotnych oraz wyrobów medycznych

- pokrywanie kosztów zakupu: żywności 
lub bonów żywnościowych, odzieży, bielizny, 
obuwia, środków czystości i higieny

- finansowanie okresowych dopłat do bie-
żących zobowiązań za lokal mieszkalny

- pokrywanie kosztów organizacji oraz 
uczestnictwa w szkoleniach i kursach podno-
szących kwalifikacje zawodowe

- pokrywanie kosztów czasowego zakwa-
terowania lub udzielania schronienia, czaso-
wego zakwaterowania i opieki nad dziećmi (w 
tym w żłobkach i klubach dziecięcych prowa-
dzonych przez gminę)

- finansowanie kosztów zorganizowanego 
wyjazdu uprawnionego małoletniego lub wy-
jazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim

- finansowanie przejazdów środka-
mi komunikacji publicznej związanych  
z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem 
spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy

Warunkiem uzyskania pomocy świad-
czonej z Funduszu Sprawiedliwości jest 
uzyskanie przez osobę ubiegającą się o tę 
pomoc statusu osoby pokrzywdzonej prze-
stępstwem. W związku z tym każdy, kto 
chce uzyskać pomoc, powinien przedstawić 
pracownikowi Ośrodka dokumenty świad-
czące o tym, że jest osobą pokrzywdzoną 
przestępstwem. Warunek ten jest konieczny 
ze względu na fakt udzielania pomocy ze 
środków Funduszu Sprawiedliwości, czyli 
z pieniędzy publicznych i w związku z tym 
wsparcie powinno trafiać wyłącznie do osób 
uprawnionych. 

Dokumentami, na podstawie których 
osoby pierwszego kontaktu dokonają 
weryfikacji mogą być np.: dokumenty 
poświadczające zgłoszenie w organach 
ścigania zaistniałego przestępstwa, po-
twierdzenie wszczęcia postępowania w 
sprawie zaistniałego przestępstwa, do-
kumentacja medyczna potwierdzająca 
uszczerbek na zdrowiu powstały w wyni-
ku przestępstwa itp.

Osoby pierwszego kontaktu każdorazo-
wo, w sposób indywidualny będą analizować 
wnioski o udzielenie pomocy. Współpracują 
oni z prawnikami, psychologami czy też z Po-
licją.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzo-
nym Przestępstwem w Płocku znajduje się na 
terenie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w 
Płocku (al. Kilińskiego 12, budynek A, pok. 41, 
42). tel.: 24 366 41 28; 24 366 41 29, kom. 603 
853 503, adres e-mail: pomagamy@irsie.org.pl

Godziny pracy Ośrodka w Płocku: Ponie-
działek: 13.00 – 20.00, Wtorek – Piątek: 8.00 
– 15.00, Sobota: 9.00 – 14.00.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym 
w Gminie Ciechanów funkcjonuje w Gmin-
nym Ośrodku Pomocy Społecznej (Ciecha-
nów, ul. Fabryczna 8, pokój 8B) w ponie-
działki i środy w godz. 9.00 – 14.00.

TM

Gmina Ciechanów

Pomagają ofiarom przestępstw
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reklama 

reklama reklama

ogłoszenie

reklama

Wszystkim naszym obecnym i przyszłym 
Klientom życzymy, aby nadchodzące 

Święta Wielkanocne 
upłynęły w atmosferze radości, 

miłości i spokoju.

Wszystkim naszym obecnym i przyszłym 
Klientom życzymy, aby nadchodzące 

Święta Wielkanocne 
upłynęły w atmosferze radości, 

miłości i spokoju.

Właściciele 
i Pracownicy Firmy

Właściciele 
i Pracownicy Firmy

Dyrekcja oraz PracownicyDyrekcja oraz Pracownicy

Naszym Podpopiecznym i ich Rodzinom 
życzymy zdrowych i spokojnych 

Świąt Wielkanocnych

Naszym Podpopiecznym i ich Rodzinom 
życzymy zdrowych i spokojnych 

Świąt Wielkanocnych

Niepublicznego 

Punktu 

Przedszkolnego 

ALPIK

Niepublicznego 

Punktu 

Przedszkolnego 

ALPIK

Niepublicznego 

Przedszkola 

ALPIK

Niepublicznego 

Przedszkola 

ALPIK

Świąt Wielkanocnych
spędzonych w zdrowiu 
i wiosennym nastroju

naszym Uczniom i ich Rodzinom

Dyrekcja oraz Pracownicy
Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej
Structured TEACCHing 

w Ciechanowie

Ciechanów, ul. Warszawska 13/2 (parter budynku), tel. 663 372 428

życzą

DRODZY MATURZYŚCI! 
Państwowa Uczelnia Zawodowa 

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
życzy 

tegorocznym maturzystom 
prostych pytań i jasnych odpowiedzi, 
aby uzyskany wynik otworzył Wam 

drzwi do wymarzonego kierunku studiów,  spokoju 
- abyście napisali maturę na 100% swoich możliwości,

 a złe emocje nie pokrzyżowały wam planów!
 Powodzenia na maturze!!! Trzymamy kciuki!!!

DRODZY MATURZYŚCI! 
Państwowa Uczelnia Zawodowa 

im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie
życzy 

tegorocznym maturzystom 
prostych pytań i jasnych odpowiedzi, 
aby uzyskany wynik otworzył Wam 

drzwi do wymarzonego kierunku studiów,  spokoju 
- abyście napisali maturę na 100% swoich możliwości,

 a złe emocje nie pokrzyżowały wam planów!
 Powodzenia na maturze!!! Trzymamy kciuki!!!www.puzim.edu.pl

BEZPŁATNIE
BLISKO

PROFESJONALNIE

życzą	
właściciele	Firmy

życzą	
właściciele	Firmy

Zdrowych	i	wiosennych	
Świąt	Wielkanocnych
Zdrowych	i	wiosennych	
Świąt	Wielkanocnych

Od połowy lutego trwa akcja informacyj-
no-promocyjna Państwowej Uczelni Zawo-
dowej im. Ignacego Mościckiego w Ciecha-
nowie.

Pracownicy Działu Rozwoju, wraz 
ze studentami ze wszystkich kierunków, 
odwiedzają szkoły średnie spotykając się 
z tegorocznymi maturzystami. - Podczas 
spotkań przedstawiana jest uczniom peł-
na oferta kierunków studiów, przekazy-
wane są informacje na temat terminów 
rekrutacji, warunków studiowania oraz 
pomocy materialnej jaką Uczelnia oferu-
je studentom. Udostępniane są materia-
ły promocyjne w postaci informatorów 
i ulotek. Do tej pory delegacja Uczelni 
odwiedziła ponad 70 szkół z trzynastu 
okolicznych powiatów. Informacje pro-

mocyjne o Uczelni docierają do coraz 
szerszego grona odbiorców. Do listy od-
wiedzanych szkół dołączyły w tym roku 
po raz pierwszy trzy szkoły w Szczytnie. 

Wizyty w szkołach spotykają się z cie-
płym przyjęciem maturzystów oraz zain-
teresowaniem naszą ofertą. Liczymy, że 
w październiku spotkamy się na naszej 
Uczelni – powiedział nam Wiesław Wer-
nik z Działu Rozwoju PUZ.

PUZ/TM

PUZ w szkołach średnich
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Ekologia w ostatnim czasie stała się tema-
tem ważnym i nośnym, zajmującym dużo 
miejsca w przestrzeni publicznej, mediach 
i świadomości. Jednym z jej aspektów jest 
dystrybucja i marnowanie żywności, co 
jest czynnikiem wpływającym zarówno na 
nasze zdrowie, jak i na dobrostan ziemskich 
ekosystemów. 

W związku z tym powstał pomysł 
kolejnej edycji projektu „EkoMisja – 
nie marnuję!”, obecnie zatytułowany: 
„EkoMisja w podstawówkach”. Pro-
jekt jest skierowany do nauczycieli i 
uczniów szkół podstawowych i tym 
razem jest realizowany w partnerstwie 
z Lidl Polska.

Główny cel zakłada edukację dzie-
ci i młodzieży w zakresie ekologii oraz 
zdrowego stylu życia, w tym niemarno-
wania żywności. 

W powyższym konkursie ogólnopol-
skim I miejsce dla kategorii klas 4-8, przy 
współudziale chętnych uczniów ze star-
szych klas, zajęła Szkoła Podstawowa nr 
4 w Ciechanowie, a opiekunem i koordy-
natorem działań była Anna Chrostowska 
- nauczycielka biologii. Przez trzy miesią-
ce uczniowie mieli okazję uczestniczyć w 

szeregu ciekawych zajęć, co pozwoliło im 
wypracować sposoby poprawy obecnej 
sytuacji żywieniowej. Mogli wykorzystać 
swoją pomysłowość do aktywnego włą-
czenia się w realne oddziaływania zmie-
rzające do poprawy problemu marnowa-
nia zasobów żywnościowych.

Ich projekty obejmowały: two-
rzenie ulotek, napisanie wiersza, two-
rzenie mapy myśli, nagranie filmiku 
związanego z tematem, przeprowadze-
nie wywiadu z rodzicami, wykonanie 
piosenki, której tekst powstał dzięki 
współpracy z uczennicami koła biolo-
gicznego, stworzenie ankiet i analiza 
wyników, udział w quizie wiedzy po za-
kończonych lekcjach, stworzenie ksią-
żek kucharskich przesłanych rodzicom 
poprzez dziennik elektroniczny oraz 
stworzenie modelu lodówki i rozmiesz-
czenie w niej produktów. 

Udział w projekcie z pewnością 
zostawi trwały ślad w pamięci uczniów, 
co pomoże im zostać w przyszłości 
świadomymi konsumentami zasobów 
żywnościowych i na co dzień stosować 
zasady ekologii praktycznej.

SP4 / PP 

PULS edukacji 

Ciechanowska czwórka liderem EkoMisji!
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Podaruj 1% podatku
KRS 0000037904

28302 Bugajewski Filip

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłasza przetarg:

Nr postępowania: E-2.233.13.2022.1.MŻ

Sprzedaż samochodu os. Skoda Fabia II Combi 1,4 
rok prod. 2008, nr rej. WCI 57XY

MZDW Rejon Drogowy Ciechanów
ul. Leśna 30, 06-400 Ciechanów

Cena wywoławcza: 8.600,00 zł brutto
Szczegółowych informacji o stanie techn., miejscu przechowywania 
i możliwościach obejrzenia w/w pojazdu udziela p. Małgorzata Nawrocka 
tel. (23) 673-63-32. Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie BIP 
MZDW w Warszawie.
Oferty (na wymaganym wzorze) zawierające pełne dane oraz oferowaną 
kwotę nabycia należy kierować w zamkniętych kopertach z napisem: 
„przetarg–nie otwierać” nr postęp. E-2.233.13.2022.1.MŻ do MZDW 
w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 14, w terminie do 21.04.2022 r. 
do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.04.2022 r. o godz. 10:30.
Sprzedający zastrzega sobie możliwość unieważnienia przetargu bez 
podania przyczyny. 

W piękny sobotni dzień mieszkańcy gminy 
Ojrzeń i okolic zebrali się w Folkowej Galerii 
Lalek w Łebkach Wielkich, gdzie wspólnie 
z animatorkami z warszawskiego Muzeum 
Domków Lalek, Gier i Zabawek wykonali 4 
kolorowe domki dla misiowych rodzin.

Gościnne progi Galerii, którą pro-
wadzi animatorka kultury – Jolanta 
Kownacka-Granica odwiedziło ponad 
20 osób, które podczas zajęć mogły 
wykazać się pomysłowością i kreatyw-
nością w pracach manualnych.

Każdy z domków ma odrębną kolo-
rystykę, wykończenia, pościel i zasłonki, 
co sprawia, że każdy z nich jest inny i 
trudno wskazać ten najpiękniejszy. Nie-
wątpliwie łączy je jedno – zostały wy-
konane z wielkim sercem i zaangażowa-
niem, gdyż uczestnicy wykonali domki 
w szlachetnym celu – będą one pełniły 
funkcję diagnostyczną i terapeutyczną 
w nowo otwartej placówce zdrowia psy-
chicznego dla dzieci – Mazowieckim 
Centrum Neuropsychiatrii w Warszawie.

Cykl warsztatów charytatywnych 
„Mazowsze łączy pokolenia. DOMEK 
Z SERCEM 2022” jest organizowany 
przez Muzeum Domków Lalek, Gier i 
Zabawek, w małych mazowieckich miej-
scowościach. Jeśli chcielibyście aby wasza 

lokalna biblioteka, klub seniora lub dom 
kultury wzięły również udział w takich 
zajęciach, napiszcie mail do organizato-
rów na adres domekzsercem@muzeum-
-domkow.pl . Warsztaty organizowane 
są całkowicie nieodpłatnie i ze strony 
ośrodka goszczącego potrzebne jest tylko 
zapewnienie miejsca do pracy i rekrutacja 

grupy osób o wielkich sercach.
Partnerem Projektu jest Samorząd 

Województwa Mazowieckiego. 
Więcej informacji znajdziecie na 

stronie Muzeum MuzeumDomkow.
pl oraz na Facebooku: facebook.com/
MuzeumDomkow/

APM

Warsztaty charytatywne

Mazowsze łączy pokolenia. DOMEK Z SERCEM 2022

21 marca to pierwszy dzień kalendarzowej 
wiosny, jest on szczególnie wyczekiwany 
przez wszystkich zmęczonych zimnem i 
wcześnie zapadającym zmrokiem. Ucznio-
wie Zespołu Placówek Oświatowych w Goły-
minie-Ośrodku uczcili ten wyjątkowy dzień 
tanecznym krokiem. 

Uczniowie czekali na ten moment 
z niecierpliwością, bo wiedzą, że w 
tradycji szkoły Pierwszy Dzień Wio-
sny to szczególna data i co roku wiąże 
się z radosnym świętowaniem i wielo-
ma atrakcjami dla całej społeczności 
szkolnej. 

Wyjątkową atmosferę można było 
zauważyć od samego rana. Korytarze 
szkolne tętniły radością. Każdy uczeń an-

gażował się, by prezentacje klasowe były 
dopracowane i wypadły jak najlepiej. 

Główne uroczystości odbyły się w 
sali gimnastycznej, gdzie każda klasa 
zaprezentowała układ taneczny do 
znanych piosenek. Już pierwsze takty 
muzyki porwały całą szkołę do tańca, 
a Macarena, Gangnam Style, Choco-
lata i Belgijka nuciła cała szkoła przez 
cały dzień. 

Uczniowie zrobili sobie pamiątko-
we zdjęcia w fotobudce, następnie spa-
cerowano po okolicy z Marzanną.

Wiosnę powitali również ucznio-
wie i nauczyciele Szkoły Filialnej w 
Gostkowie. Uroczystość rozpoczęła się 
od rozstrzygnięcia konkursu na najcie-

kawsze wiosenne przebranie. Ucznio-
wie z poszczególnych klas barwnym 
korowodem prezentowali przygoto-
wane stroje, a publiczność nagradzała 
uczestników gromkimi brawami. Jury 
nagrodziło najciekawsze pomysły i wrę-
czyło drobne upominki.

Kolejnym etapem imprezy była 
prezentacja przedmiotów zastępują-
cych tradycyjne plecaki. Wszyscy wy-
kazali się ogromną pomysłowością. 
Podręczniki i przybory szkolne znalazły 
się m.in. w koszach wiklinowych, tacz-
kach, koszach rowerowych, skarpetach, 
wózkach dziecięcych, kartonach, wia-
derkach itp.

ZPO / PP 

Zespół Placówek Oświatowych w Gołyminie–Ośrodku 

Pierwszy Dzień Wiosny w Gołyminie i Gostkowie 
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Pierwszy wiosenny poniedziałek dla pod-
opiecznych Miejskiego Przedszkola nr 3 w 
Ciechanowie był radosny, kolorowy, pełen 
muzyki i tańca. W placówce zorganizowano 
„Wiosenny koncert”, podczas którego wy-
stąpiło pięć grup przedszkolnych. 

Wszystkich zebranych powitała 
Ewa Kaczyńska – dyrektor przedszkola. 

- Mogliśmy podziwiać dzieci, które 
wcieliły się w rolę symboli wiosny: słone-
czek, żabek, motyli, bocianów, a nawet 
figlarnego wietrzyka. Dzieci pięknie pre-

zentowały się w kolorowych strojach, a 
śpiewom i tańcom nie było końca. „Pani 
Zima wyjechała... ale obiecała, że wróci 
tu za rok” - więc dzieci z radością powi-
tały nową porę roku - wiosnę, która jako 
znak nadejścia, wręczyła dzieciom bazie 
– relacjonowała Małgorzata Piotrowska – 
nauczyciel przedszkolny z MP nr 3.

Zapraszamy do obejrzenia fotorela-
cji z tego wydarzenia na naszym porta-
lu www.pulsciechanowa.pl 

PP

Miejskie Przedszkole nr 3 w Ciechanowie 

Przedszkolaki uroczyście powitały wiosnę! 
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Z inicjatywy naszego 
senatora Jana Marii 
Jackowskiego, w XII. 
Rocznicę Katastrofy 
Smoleńskiej, przy gro-
bie śp. Senator Janiny 
Fetlińskiej na Cmen-
tarzu Komunalnym w 
Ciechanowie odbyła się 
uroczystość poświęco-
na Jej pamięci. 

Uroczystość, w 
której wziął udział 
mąż Janiny Fetliń-
skiej – Włodzimierz, 
poprowadził senator 
Jackowski. Modlitwie przewodniczył 
ks. kan. Zbigniew Adamkowski – pro-
boszcz ciechanowskiej Parafii św. Józefa. 
Modlono się w intencji śp. Pani Senator 
i pozostałych Ofiar Katastrofy Smoleń-
skiej, a także o pokój w Ukrainie.

Wieniec w imieniu Senatu RP zło-
żył Jan Maria Jackowski. Były też wią-

zanki kwiatów od władz miasta na czele 
z przewodniczącym Rady Miasta Cie-
chanów – Krzysztofem Leszczyńskim 
i powiatu na czele ze starostą Joanną 
Potocką-Rak. Warto podkreślić, że na 
uroczystość bardzo licznie przybyli rad-
ni miejscy.

AI

XII. Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

Oddali hołd Senator Fetlińskiej

SPRAWDZAMY 
RADNEGO

l Bliscy mówią na mnie po imieniu… Tomek.
l W samorządzie najbardziej lubię… dbanie o rozwój naszej malej ojczyzny.
l Bycie ciechanowianinem oznacza dla mnie… konieczność rzetelnej pracy zawodowej 
i samorządowej dla dobra mieszkańców.
l Polityka to dla mnie… poza rodziną i pracą zawodową kolejne źródło inspiracji.
l Gdybym musiał zmienić zawód to… chciałbym być prawnikiem.
l Moim największym atutem jest… spokój, opanowanie i szacunek dla wszystkich ludzi. 
l Moja największa słabość to… niekiedy nieuzasadniony optymizm i wiara w przy-
zwoitość ludzi.
l Jestem dumny z… rodziny. 
l Żałuję, że… moja córka wybrała inne miejsce zamieszkania i pracy.
l Wierzę, że… przyzwoitość, sprawiedliwość i uczciwość zawsze zwycięży.
l Mam nadzieję, że… wojna do nas nigdy nie dotrze. Urodziłem się po wojnie i nie 
chcę doczekać takiej tragedii.
l Kocham… ludzi i zwierzęta.

Wiek: 67 lat Zawód: lekarz okulista
Miejsce pracy: Gabinet Okulistyczny
Wybrany z listy: Komitetu Wyborczego Wybor-
ców Ciechanowskie Bezpartyjne Ugrupowanie 
Wyborcze 
Okręg wyborczy nr: 1
Liczba głosów: 412

TOMASZ GREMBOWICZ
Radny Rady Powiatu CiechanowskiegoGmina Regimin rozpocznie przy Szkole 

Podstawowej w Szulmierzu budowę sali 
gimnastycznej. Otrzymała na ten cel 700 
tys. złotych dofinansowania z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Kwota ta, choć wysoka, niestety 
nie jest wystarczająca na pokrycie ca-
łego kosztu inwestycji. W związku z 
tym wójt Mariola Kołakowska podjęła 
intensywne działania w celu pozyska-
nia dodatkowych zewnętrznych źró-
deł finansowania. Aktywnie wspiera 
ją Rafał Romanowski – pochodzący z 
gminy Regimin poseł ziemi ciechanow-
skiej, z zarazem Wiceminister Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. W ostatnim czasie 
wspólnie spotkali się w tej sprawie z 
Anną Krupką – Wiceministrem Sportu 
i Turystyki.

Wójt Mariola Kołakowska w 
rozmowie z nami podkreśla, że wy-
budowanie przy Szkole Podstawowej 
w Szulmierzu sali gimnastycznej z 
prawdziwego zdarzenia było wycze-

kiwane przez pokolenia. - Inwestycja 
ta podyktowana jest przede wszyst-
kim dobrem dzieci. To spełnienie 
marzeń nie tylko uczniów, ale też 
nauczycieli i rodziców. Nie byłoby 
jej, gdyby nie wsparcie polskiego 
rządu. Jestem dumna, że do naszej 
gminy płyną duże środki rządowe 

na inwestycje lokalne. Obecnie in-
westycja jest na etapie uzyskiwania 
pozwolenia na budowę. Następnym 
etapem będzie ogłoszenie przetargu, 
wyłonienie wykonawcy i przystąpie-
nie do I etapu realizacji – mówi wójt 
Kołakowska.

AI

Gmina Regimin

Wybudują salę gimnastyczną

Od lewej: wójt Mariola Kołakowska, minister Anna Krupka i minister Rafał Romanowski.
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Dzięki porozumieniu podpisanemu pomiędzy PKP 
S.A. a władzami Gminy Sońsk zabytkowy dworzec 
kolejowy w Gąsocinie zostanie zmodernizowany. 
Po zakończeniu inwestycji na parterze obiektu będą 
świadczone usługi typowe dla obsługi podróżnych, 
a powierzchnia na piętrze zostanie przeznaczona na 
działalność społeczno-kulturalną.

Z podpisania porozumienia bardzo cieszy 
się Jarosław Muchowski – Wójt Gminy Sońsk. 
- To niezwykle ważny moment dla naszego sa-
morządu, od którego rozpoczną się prace zwią-
zane z wykonaniem dokumentacji, przetargami 
a w następstwie wykonanie remontu. Składam 
serdeczne podziękowania Panu Ministrowi 
Maciejowi Wąsikowi, który osobiście wspierał 
i monitorował na każdym etapie postępy zwią-
zane z tą sprawą. Dzięki naszym wspólnym wy-
siłkom mamy pożądany efekt, na który czekali-
śmy od wielu lat – podkreśla wójt Muchowski.

Sam Maciej Wąsik – poseł ziemi cie-
chanowskiej, a zarazem Wiceminister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji – cieszy się, 
że udało mu się zrealizować zobowiązanie 
wyborcze. – Pochodzę z gminy Sońsk i do-
skonale pamiętam jak na jednym ze spotkań 
w trakcie kampanii mieszkańcy prosili mnie 
by zająć się sprawą niszczejącego dworca. 
Cieszę się, że się udało uratować ten zabytek. 
A cieszę się podwójnie, także jako historyk z 
wykształcenia i pasji, że dzięki porozumie-
niu z PKP z jednej strony ratujemy mate-
rialne dziedzictwo kulturowe Mazowsza, 
a z drugiej wzbogacimy ten obiekt o nowe 

funkcje społeczno-kulturalne – powiedział 
nam minister Wąsik.

Warto przypomnieć, że w sprawie ko-
nieczności renowacji dworca interweniował 
także senator ziemi ciechanowskiej Jan Maria 
Jackowski oraz lokalni działacze społeczni i 
mieszkańcy.

Przebudowa dworca w Gąsocinie obejmie 
poprawę estetyki, funkcjonalności oraz umoż-
liwi dostosowanie budynku do współczesnych 
standardów obsługi podróżnych, w tym osób 
z niepełnosprawnościami. Dzięki instalacji no-
woczesnych systemów monitoringu i przeciw-
pożarowych nastąpi poprawa bezpieczeństwa 
na dworcu i w jego otoczeniu. Wszystkie prace, 

z uwagi na to, że obiekt jest objęty ochroną 
konserwatorską będą prowadzone pod nadzo-
rem konserwatora zabytków.

- Inwestycja będzie finansowana ze środków 
własnych PKP S.A., jednakże dzięki współpracy z 
samorządem, co pozwala na połączenie tradycyjnej 
funkcji kolejowej obsługi podróżnych z usługami 
dla mieszkańców. Całe piętro zabytkowego, drew-
nianego dworca, to jest ok. 30% czyli ponad 110 
m/2 powierzchni użytkowej obiektu zostanie prze-
znaczone na cele społeczno-kulturalne związane z 
potrzebami Gminy Sońsk. Planujemy powiązanie 
dworca z istniejącym układem komunikacyjnym, 
poprawę dostępności dla wszystkich użytkowników, 
w tym lokalizację windy w budynku, zwiększenie 
liczby miejsc postojowych, w tym lokację stacji ła-
dowania pojazdów elektrycznych oraz stojaków na 
rowery. Dworzec należy do najstarszych w Polsce, 
został zbudowany w II połowie XIX w., chcemy 
po modernizacji zachować jego walory historycz-
ne, co sprawi, że będzie też obiektem atrakcyjnym 
turystycznie – podkreśla w rozmowie z nami Rafał 
Zgorzelski – Członek Zarządu PKP S.A.

Inwestycja w Gąsocinie zostanie podzielo-
na na dwa etapy. Najpierw odbędzie się postę-
powanie na wybór wykonawcy prac projekto-
wych, a następnie, po ich zakończeniu, zostanie 
wybrana firma do wykonania robót budowla-
nych. Wstępnie planowany termin zakończenia 
inwestycji to 2025 rok.

AI

Gmina Sońsk

Dworzec w Gąsocinie zmieni oblicze

Uroczystość przy grobie śp. Senator Janiny Fetlińskiej poprowa-
dził senator ziemi ciechanowskiej Jan Maria Jackowski.

Modlitwie przewodniczył ks. kan. Zbigniew Adamkowski – proboszcz ciechanowskiej Pa-
rafii św. Józefa.
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Zabytkowy dworzec kolejowy w Gąsocinie.

Od lewej: Jarosław Muchowski, Rafał Zgorzelski i Maciej Wąsik po uroczystości podpisa-
nia porozumienia pomiędzy PKP S.A. a Gminą Sońsk.
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ogłoszenie

Teatr „Rozmyty Kontrast”, funkcjonujący w 
Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Cie-
chanowie, obchodził Jubileusz 10-lecia swojej 
działalności. Była uroczysta Gala i nowa, bardzo 
udana premiera – „Kolacja dla głupca” (autor: 
Francis Veber) w reżyserii Małgorzaty Dzilińskiej.

Teatr Amatorski „Rozmyty Kontrast” 
powstał 17 lutego 2012 roku z inicjatywy 
Macieja Klimczuka i Andrzeja Liszewskie-
go (kierownik Kina „Łydynia” w PCKiSz), 
który z wykształcenia jest teatrologiem. 
Objęcie przez Liszewskiego swoistej opieki 
nad zespołem młodych aktorów, amatorów 
– pasjonatów, okazało się strzałem w przy-
słowiowo-jubileuszową „dziesiątkę”. Przez 
dekadę wystawiono ponad 30 premier!

Pierwszy skład grupy kształtował się 
prawie rok, aż w końcu 16 lutego 2013 
r. Teatr zaprezentował się po raz pierwszy 
na scenie PCKiSz ze sztuką Zbigniewa 
Nienackiego pt. ,,Styks” w reż. Andrzeja 
Liszewskiego. Przedstawienie zostało bar-
dzo dobrze odebrane przez publiczność, a 
aktorzy dostali dużą dawkę motywacji do 
dalszej pracy.

- Teatr tworzą artyści-amatorzy zali-
czający się do różnych grup wiekowych. Są 
to uczniowie, studenci i osoby pracujące, 
które wybrały „Rozmyty Kontrast” aby 
rozwijać się, bawić i realizować swoją pasję 
wśród ludzi o takich samych zainteresowa-
niach. Dla niektórych teatr jest formą za-
bawy, spędzania wolnego czasu, dla innych 
stanowi możliwość do rozwoju, szlifowa-
nia umiejętności, realizowania się na polu 
twórczym lub po prostu przełamywania 
swoich barier i lęków. Są też osoby, które 
traktują go jako formę przygotowania do 
wkroczenia na drogę kariery aktorskiej – 
czytamy w folderze wydanym z okazji Ju-
bileuszu.

Obserwując działalność Teatru „Roz-
myty Kontrast” od samego początku, wi-
dać wielki rozwój młodych aktorów. Ci, 
którzy zagrali w jubileuszowej „Kolacji dla 
głupca” to już nie amatorzy – to prawdziwi 
profesjonaliści.

Gratulujemy i życzymy kolejnych uda-
nych premier.

AI

Teatr „Rozmyty Kontrast”

Teatralny Jubileusz

Gratulacje zespołowi Teatru „Rozmyty Kontrast” składa Anna Smolińska – dyrektor PCKiSz.
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W Muzeum Historycznym w Przasnyszu pre-
zentowana jest bardzo ciekawa wystawa 
breloczków z kolekcji znanego dziennikarza 
Szymona Wyrostka. Można na niej zobaczyć 
m.in. breloczki reklamowe samorządów i 
firm z powiatu ciechanowskiego.

Szymon Wyrostek to dziennikarz, 
fotografik, działacz społeczny i poli-
tyczny. Pracował w redakcjach gazet na 
Północnym Mazowszu oraz w Dział-
dowie i Olsztynie. Jest autorem kilku 
wystaw fotograficznych.

Jego kolekcja breloczków liczy już 
około 1.500 sztuk, z czego na prza-
snyskiej wystawie prezentowane jest 
pięćset (m.in. Miasta Ciechanów oraz 
CEDROB S.A.). Breloczki pochodzą z 
wielu krajów, regionów i miast. Dużą 
część zbioru stanowią breloczki z okre-
su PRL oraz sportowe.

Dziennikarz zbiera breloczki od 
1995 roku. Do kolekcjonowania tego 

rodzaju przedmiotów zainspirowała go 
kolekcja kart telefonicznych jego wujka 
Andrzeja z Warszawy. - Najważniej-
szym breloczkiem w mojej kolekcji jest 
ręcznie wykonany breloczek – postać 
mężczyzny w ruchomej beczce. Ma on 
swoją nazwę - „The special one”. Jest 

to jedyny taki breloczek w Polsce i na 
świecie – opowiada Szymon Wyrostek.

Na wernisażu wystawy pojawiło się 
wielu przedstawicieli życia publicznego, na 
czele z burmistrzem Przasnysza – Łukaszem 
Chrostowskim, a także zaprzyjaźnieni z ko-
lekcjonerem dziennikarze z całego regionu.

- Bardzo dziękuję Agnieszce Bryk-
ner - dyrektorowi Muzeum Historycz-
nego w Przasnyszu za zauważenie mojej 
kolekcji oraz jej pracownikom za pro-
fesjonalne przygotowanie wernisażu 
wystawy. Dziękuję znajomym, którzy 
przy różnych okazjach podarowują mi 
breloczki, a także wszystkim przybyłym 
na wernisaż - mówi Szymon Wyrostek.

Dziennikarz pracuje nad książką 
poświęconą historii breloczków. Ma-
rzy mu się też stworzenie w Mławie, 
gdzie mieszka, pierwszego Muzeum 
Breloczka.

AI

Człowiek z pasją

Historia w breloczku ukryta

Szymon Wyrostek przy drobnej części 
swojej kolekcji breloczków.
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W Ciechanowskim Ośrodku Edukacji Kul-
turalnej „STUDIO” (do 15 kwietnia) można 
oglądać bardzo ciekawą wystawę prac 
autorstwa znanej ciechanowskiej artystki 
Agaty Kozłowskiej.

Wystawa pt. „Manifest” robi wiel-
kie wrażenie m.in. różnorodnością 
technik wykonania prezentowanych 
prac. – Wyrażają one Manifest. Każda 
z nich, czy to ze ściany czy z sufitu, 

podłogi czy z postumentu krzyczy ko-
lorami „klucza”. Zamknęłam świat w 
pięciu kolorach i nadałam każdemu z 
nich znaczenia porządkujące ten świat, 
układające go w sposób jak ja go widzę, 
słyszę, czuję, a czasami jaki chciałabym 
żeby był – powiedziała nam Agata Ko-
złowska.

Techniki, którymi posługuje się 
artystka to: rysunek, malarstwo, grafi-

ka, fotografia, łączenie technik, papie-
rografia, rzeźba papierowa (oklejana 
ziemią, włóknami celulozy), projek-
towanie tkanin i mebli, filcowanie na 
sucho i na mokro, batik, techniki au-
torskie (np. malowanie własnoręcznie 
farbowanymi pastami). Ponadto prace 
dziewiarskie i szydełkiem. Wykonuje 
również instalacje. Zagadnieniem inte-
resującym ją od paru lat jest recykling.

Wernisaż wystawy poprowadziła 
Magdalena Jabłońska, a uświetnił ją 
muzyczny występ perkusisty Macieja 
Ostromeckiego. 

Sama artystka jest zadowolona z re-
akcji uczestników wernisażu na jej sztukę. 
- Pracuję w swojej estetyce, dość specyficz-
nej. Szczególnie w tej wystawie zależało 
mi, żeby prace nie były podporządkowane 
powinności dobrego wyglądu. Są takie ja-
kie czułam i jak je czułam. Na wernisażu 
okazało się, że ta moja estetyka przemawia 
też do innych i znajdują w niej coś swo-
jego. Myślę, że mój przekaz został zrozu-
miany. To bardzo dużo i ogromny powód 
do zadowolenia z roboty jaką się wykona-
ło – mówi Agata Kozłowska.

AI

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej „STUDIO”

Manifest Agaty Kozłowskiej

Agata Kozłowska i Maciej Ostromecki podczas wernisażu wystawy „Manifest”.
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Wypożyczalnia Nr 1 mieszcząca się przy ul. Okrzei 
27A, kończy swoją działalność. Księgozbiór zosta-
nie przeniesiony do placówki Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Ciechanowie, która powstaje 
przy ul. Warszawskiej 54.

Spowodowane jest to m.in. złym sta-
nem technicznym budynku przy ul. Okrzei, 
w którym całościowej modernizacji wymaga 
system centralnego ogrzewania.

- Źródłem ciepła jest stary piec węglo-
wy, który w trakcie sezonu grzewczego uległ 
awarii niemożliwej do usunięcia. Piwnice 
budynku są zawilgocone, zaś piętro bu-
dynku nie było użytkowane, gdyż strop nie 
był dostosowany do większych obciążeń. 
Poważnym problemem jest brak dostoso-

wania obiektu do wymogów określonych 
w ustawie o dostępności. Nie ma bowiem 
podjazdu dla niepełnosprawnych, zbyt wą-
skie i niedostosowane są wszystkie wejścia i 
wnętrza pomieszczeń. Konieczne jest także 

zagospodarowanie terenu wokół budynku. 
Istotnym jest także fakt, że w pobliżu do-
tychczasowej wypożyczalni funkcjonuje i 
prowadzi ożywioną działalność inna placów-
ka tego rodzaju, jaką jest Miejska Biblioteka 
Publiczna – wyjaśnia Lech Zduńczyk – po. 
dyrektora PBP.

Zgromadzony na Okrzei księgozbiór 
przeniesiony zostanie do nowej siedziby wy-
pożyczalni przy ul. Warszawskiej 54. - Przez 
wiele lat w lokalu tym funkcjonowała tego 
rodzaju placówka, będzie to więc powrót „na 
stare śmieci”. W siedzibie Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej przy ul. Warszawskiej 34, 
skąd także przeniesione zostaną do nowej sie-
dziby zbiory wypożyczalni, mieścić się będą 
dwie czytelnie – regionalna i ogólna oraz 
magazyny bogatych zbiorów regionalnych i 
czasopism – zapowiada dyrektor Zduńczyk.

AI

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Przeprowadzka wypożyczalni książek

Wypożyczalnia Nr 1 Powiatowej Biblioteki 
Publicznej mieszcząca się przy ul. Okrzei 
27A zakończyła swą działalność.
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Wyobraźmy sobie, że idziesz do 
kina, ale jesteś bardzo spóźniony. 
Właściwie 75 proc. filmu już minęło. 
Wchodzisz więc i oglądasz happy end, 
z którego domyślasz się mniej więcej, 
o co chodziło i na podstawie zwiastu-
na obejrzanego wcześniej wyłapujesz 
kilka zagadnień. Niektóre jednak in-
terpretujesz źle, bo umknął Ci główny 
wątek. Planujesz kiedyś wrócić do tego 
filmu, gdyż uważasz, że był rewelacyj-
ny, ale teraz nie masz czasu. Przeczu-
wasz, że gdybyś zobaczył całość, mo-
głoby to nawet odmienić Twoje życie, 
ale odwlekasz ten moment, bo jesteś 
zbyt zabiegany. 

Niedawno uczestniczyłam w roz-
mowie na temat przedświątecznych 
przygotowań. Wiadomo – sprzątanie, 
gotowanie, zakupy. Mnóstwo rzeczy, 
które trzeba wykonać, żeby dom odpo-
wiednio wyglądał, a potrawy zaskoczyły 
gości. Padło pytanie: A kiedy idziesz do 

kościoła? - No jak to kiedy – w niedzielę 
przecież, bo w Święta trzeba się pomo-
dlić. Ano trzeba, tylko jeśli dopiero w 
niedzielę, to jest właśnie tak, jak wejść 
do kina pod koniec filmu. Dlaczego?

Nieprzypadkowo Niedziela Pal-
mowa otwiera tzw. Wielki Tydzień. 
Przygotowania rozciągają się na całe 
siedem dni. Zarówno przyziemne, jak 
i te duchowe. Święta Wielkanocne roz-
poczynają się w Wielki Czwartek, czyli 
pierwszego dnia Triduum Paschalnego. 
Stopniowo zostają odkrywane tajem-
nice wiary chrześcijańskiej. Pamiątka 
Ostatniej Wieczerzy, ustanowienie sa-
kramentów Eucharystii i kapłaństwa, 
symboliczne obmywanie nóg, ciemnica 
w ołtarzu bocznym, dźwięk kołatek. 
Kolejny dzień to Wielki Piątek i Li-
turgia Męki Pańskiej. Jedyny dzień w 
roku, w którym Kościół powstrzymu-
je się od odprawiania Mszy Świętej. 
Po uroczystej adoracji krzyża wszyst-
kie oczy zwracają się w stronę Grobu 
Pańskiego. Wreszcie Wielka Sobota i 
najważniejsza, najpiękniejsza i jedno-
cześnie najbardziej obfita w symbole 
Msza Św. w całym roku, czyli Wigilia 
Paschalna. Bogactwo tajemnic, które 
są tego dnia odsłaniane jest najlepszą 
katechezą, jaką mamy okazję przeżyć. 
Liturgia światła, rozbudowana liturgia 

słowa i liturgia chrzcielna przygotowa-
ne z największą dbałością o szczegóły 
sprawiają, że atmosfera jest podniosła, 
a świętowanie staje się pełne.

Zaraz, zaraz, a gdzie święcenie po-
karmów? Kolorowy kinowy zwiastun, 
który przyciąga tego dnia tłumy do 
świątyni? Ten moment kojarzą wszyscy. 
Całe rodziny przybywają z kolorowymi 
koszyczkami. Idą dumnie do przodu, 
aby zająć dobre miejsce w pierwszych 
ławkach. Często zapominając, że Wiel-
ka Sobota to dzień Wielkiej Ciszy, ciszy 
grobu, w której dopiero można usłyszeć 
głos Boga. Mijają Najświętszy Sakra-
ment wystawiony przy Grobie Pań-
skim, jakby w ogóle Go nie zauważając. 
Najważniejsze jest przecież poświęcenie 
jajek, a nie Powód dla którego w ogóle 
istnieją Święta Wielkanocne.

Jeśli naprawdę zamierzasz święto-
wać, to proszę, spróbuj w tym roku, 
kiedy nie ma już żadnych wymówek 
i ograniczeń, uczestniczyć w całych 
obchodach, zaczynając od Wielkie-
go Czwartku. Nie bądź spóźnionym 
widzem, który wpada na końcówkę i 
wydaje mu się, że doskonale wie, o co 
chodzi. Jeśli chociaż raz przeżyjesz w 
pełni całe Triduum i uda Ci się odkryć 
jego sens, nie będziesz już chciał inaczej 
spędzać Świąt Wielkanocnych.

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

Spóźnione świętowanie?

PULS nastolatków

Podejście każdego człowieka do szero-
ko pojętej sztuki jest inne. Niestety, niektó-
rzy w ogóle nie zauważają otaczającego ich 
piękna…

Sztuką może być wszystko w czym 
znajdziemy jakąś emocję. Ludzie potra-
fią być ślepi na to co mają wokół. Jedni 
uważają się za zbyt zabieganych by „tracić 
czas na takie bzdury”, inni podają się za 
wielkich poszukiwaczy piękna a nie widzą 
tego, co mają na wyciągnięcie ręki. Sztu-
kę zobaczą gdy wyjdą na ulicę i dostrzegą 
małe-piękne rzeczy czy istoty. To może 
być mural, pożółkły liść czy piękny czło-
wiek, ale oni po prostu nie chcą otworzyć 
oczu. Najgorsze jest to, że na pewno zda-
rzy się nam spotkać osobę, która zamiast 
szukać drobnych cudów, które mogłaby 
zobaczyć codziennie, będzie narzekać, że 
świat jest brzydki. Otóż nie. W każdej, na-

wet najbrzydszej rzeczy da się znaleźć coś 
niesamowitego. Trzeba tylko na chwilę się 
zatrzymać i popatrzeć.

Ostatnio spostrzegłam, że coraz rzadziej 
cieszę się z wyjątkowości tego świata. W związ-
ku z tym zdecydowałam, że za każdym razem 
gdy zobaczę coś ślicznego - zrobię zdjęcie, by 
móc wrócić do tego momentu. To dobre wy-
zwanie. Przez nie zaczęłam trochę inaczej na 
wszystko patrzeć. Ludzie, których mijam co-
dziennie wydają się być inni. Zauważam to, że 
każdy z nich ma własną historię. Każdy jest na 
swój sposób piękny. Nigdy wcześniej nie czu-
łam, że na pozór nieidealne rzeczy są perfek-
cyjne. Mgła gdy wstanę rano, czy deszcz, przez 
który każdy moknie i teoretycznie miałby już 
nie wyglądać tak ślicznie, a jednak wygląda. 
Piękno nie jest idealne… Piękno jest czymś co 
dostrzeżemy, gdy dana rzecz czy osoba wniesie 
do naszego życia jakieś emocje.

Stojąc rano na przystanku widzę jesz-
cze Księżyc. Każdy jest zaspany i pewnie 
myślami daleko stąd, a dla mnie to naj-
piękniejszy widok każdego dnia, bo daje 
mi spokój. Gdy patrzę na moich przyjaciół 
czuję szczęście, dlatego moim zdaniem są 
najpiękniejszymi ludźmi na tej planecie. Po 
prostu czasami warto przez chwilę stanąć, 
patrzeć i myśleć, tylko po to żeby czuć.

Zwracajmy uwagę na każdy mały 
szczegół naszego życia, ponieważ jeśli go 
przegapimy, możemy nigdy nie poczuć 
tego, co dałaby nam ta chwila.

Otworzyć oczy na piękno…

ALICJA NOWAKOWSKA

Mój dziennik ukraińskiej wojny zatrzymał się 30 
marca. Nie dałem rady pisać dłużej. 

Przeraża mnie swoista bezradność 
świata wobec ogromu okrucieństwa. 

Słowa, słowa, słowa. Bolą bardziej. 
Przed dwudziestu kilku laty, w wakacje, 
posługiwałem wśród ludzi na zmęczonej 
dziś ukraińskiej ziemi.

W chaosie myśli zapisałem. 
24 lutego 2022r. Zaczęła się wojna. 

Rosja najechała na Ukrainę. Stało się to 
ok. 4 nad ranem czasu ukraińskiego. Przy-
padek? 

25 lutego 2022r. Martwię się i modlę 
za dzieci. One nie powinny cierpieć! 

Co można zrobić dla Ukrainy? Or-
ganizuję i zachęcam do modlitwy. Niech 
każdy robi to, do czego został powołany.

I stało się: Różańcowy Wielki Post. 
Patrzę na telewizję. Taka nowocze-

sność. Wojna transmitowana. Ale tu są 
informacje. 

Nie mogę zrozumieć, jak można czy-
nić krzywdę dzieciom!!! 

Papież poszedł sam do ambasady Rosji 
przy Watykanie ująć się za cierpiącymi i za-
apelować o pokój. Czy ktoś Go posłucha? 

Patriarcha CYRYL z Moskiewskie-
go Prawosławia poprał wojnę. To nie jest 
chrześcijańskie. 

26 lutego 2022r. Minęło 48 godzin 
wojny. Ukraina się broni.

Niestety, świat wydaje się być do cna 
zepsuty. 

Świat jest taki, jakim go tworzymy. Ja 
i Ty. 

Za chwilę tych, których wybraliśmy, 
będą się zastanawiać, czy pociągnąć Putina 
do odpowiedzialności czy nie. Ludobójca, 
a może partner? Haga, a może udajmy, że 
nic się nie stało? 

Wszyscy się wypowiadają, apele, potę-
pienia, sankcje, deklaracje i co? 

Tak, to prawda - komik okazał się 
mężem stanu, a mężowie stanu swoistymi 
komikami. 

Jestem zachwycony ilością dzieci ukra-
ińskich. Trójka, czwórka, kolejne w dro-
dze. Rodzina jest siłą, zawsze. Nie wolno 
niszczyć rodziny. Nie wolno niszczyć życia 
na żadnym jego etapie. 

Kobiety z dziećmi wyjeżdżają z Ukra-
iny. Ojcowie zostają. 

Boże chroń Ukrainę i pomóż rodzi-
nom! 

Pokazują żołnierza, który wysadził 
most i zginął. Nie zdążył uciec. 

Ludzie w ukraińskich schronach modlą się. 
Rosjanie strzelali do dzieci w przed-

szkolach. Do dzieci?! Bandyci! Ludobójcy! 
Jest wojna. Trzeba być najpierw czło-

wiekiem!!! Zawsze trzeba być człowiekiem. 
Ale teraz bardziej niż kiedykolwiek to czło-
wieczeństwo musi zdać egzamin. […] 

2 marca 2022r. Wojna trwa. […] 
Wkurza mnie pomoc dla Ukrainy. Nie, 
że jest; tylko jak jest. Owszem, organizują 
zbiórki, pomagają i … robią zdjęcia – oto 
ja!!! Oto my!!! …. Dobrodzieje? 

Co za pusty świat. 
Niech nie wie lewa twoja ręka co czyni 

prawa. Ewangelia!!!
3 marca 2022r. Wojna trwa. Ukraińcy 

się nie dają. Ich Prezydent mówi, że dadzą 
radę. Prawdziwy BOHATER. Człowiek, 
który wyprzedził swoją epokę na Ukrainie 
i zawstydza europejskich przywódców (o 
ile mają poczucie wstydu). 

Europie daleko do jedności. Polsce da-
leko do jedności. 

Dlatego ta wojna ciągle trwa. 
JA, MNIE, MOJE, DLA MNIE, U 

MNIE. 
Zasypiam z TV, budzę się z TV. Robię 

przerwy na modlitwę i pracę. Żeby Postu 
nie zmarnować.

14 marca 2022r. Wojna trwa. 
Nie wiem o co chodzi. Giną ludzie. 

Dzieci. Matki. Aż za gardło ściska. 
Dzieci nie powinny cierpieć. Nie ro-

zumiem cierpienia dzieci. Często pytam 
Boga dlaczego? 

Dzieci nie powinny znać wojny, prze-
mocy i nienawiści. 

Dzieci powinny mieć dzieciństwo.
Dzieci powinny mieć możliwość na-

uki, spotkań z kolegami, koleżankami. 
Dzieci powinny być wolne od tele-

fonu, tabletu, komputera, Internetu itd. 
Przez to nie bawią się razem na dworze. 

Daj Boże żeby się skończyła, żeby lu-
dzie mogli wrócić do siebie, do domu, na 
swoje (nawet jeśli jest zniszczone). Czło-
wiek musi mieć coś swojego. 

Nienawiść zwycięża się tylko miłością. 

Ukraińcy muszą kochać swój kraj, 
swoją wolność, swoją ziemię, swoich ludzi 
i nie przeklinać agresorów, choć boli, a sło-
wa same się mnożą – wygrają. 

Dość!
Mimo zawirowań na świecie, niepostrze-

żenie wśród wielkopostnych - coraz mniej 
wydeptywanych dróżek, zbliżają się wielka-
nocne święta. Święta życia. Święta triumfu 
dobra nad złem, miłości nad nienawiścią, 
radości nad smutkiem, łez szczęścia nad nie-
pokonalną rozpaczą.

Czy przyniosą pokój?
Czasy są takie, jakie je sami tworzymy. 

I o 4 nad ranem i o 21.37. 
Nie zajączek, nie króliczek, nie świę-

conka, ale przyjdzie do nas Jezus z ranami na 
rękach i nogach i sercem otwartym, które ko-
cha. Doświadczy się tej miłości tylko wtedy, 
kiedy wszystko będzie się robić ze względu na 
NIEGO i dla NIEGO. Jestem księdzem, bo 
jest JEZUS. Kocham żonę, bo jest JEZUS. 
Wychowuję dzieci, bo jest JEZUS. Uczę się, 
bo jest JEZUS. Nie czynię drugiemu nic złe-
go, bo jest JEZUS. Świętuję, bo jest JEZUS.

Drogi Czytelniku: jeżeli masz inne 
powody do świętowania, to nie świętuj 
Wielkanocy. 

KS. PIOTR MARZEC 

Z dziennika wiejskiego proboszcza 

WIELKANOC czasu wojny za miedzą

reklama
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Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o.

Rozpoczęliśmy reali-
zację największych war-
tościowo zadań od czasu 
powstania spółki.

To budowa elektrocie-
płowni na biomasę, koge-
neracji gazowej, rozgrupo-
wanie węzłów na osiedlu 
Aleksandrówka i moderni-
zacja sieci ciepłowniczej w 
ul. Robotniczej. Zadania 

te realizowane są przy dofinansowaniu ze środ-
ków unijnych. Ponadto zrealizowaliśmy 16 no-
wych przyłączy obiektów do sieci ciepłowniczej. 
W sumie do eksploatacji i obsługi przybyło nam 
27 węzłów cieplnych. Operacyjnie również był to 
dobry, praktycznie bezawaryjny rok. Finansowo 
trochę gorszy w końcówce z uwagi na wzrost cen 
uprawnień do emisji CO2 o ponad 30% r/r oraz 
drastyczne wzrosty cen paliw w czwartym kwar-
tale. Jednak nie zakłóciło to naszych możliwości 
inwestycyjnych i w 2022 r. planowo je kontynu-
ujemy. Uruchomiliśmy nową usługę dla odbior-
ców - e-bok, gdzie udostępniane są kompletne 
informacje o zużyciu ciepła i rozliczeniach. Jest to 
też platforma komunikacji z naszymi odbiorcami.

Kontynuujemy realizację inwestycji. Pierw-
szy etap budowy kogeneracji gazowej o mocy 1,1 
MWe został zakończony, trwa okres rozruchu, 
drugi etap zakończy się na koniec III kwartału br. 
Trwa realizacja budowy elektrociepłowni w zakre-
sie obiektów kubaturowych oraz elementów tech-
nologicznych, tj. palenisko i ruchoma podłoga. W 
lipcu planowany jest montaż kotła. Rozpoczął się 
przetarg na wyłonienie wykonawcy modernizacji 
magistrali wzdłuż ul. Sikorskiego oraz kolejnego 
etapu rozgrupowania węzłów, tym razem przy 
ul. Powstańców Wielkopolskich. Dzięki koge-
neracjom zwiększymy udział produkcji energii 
elektrycznej w ramach naszej działalności, w tym 
w 100% pokryjemy potrzeby własne, zarówno 
operacyjnie, jak i inwestycyjnie. Z uwagi na trwa-
jącą w Ukrainie wojnę rynek jest bardzo niesta-
bilny pod względem cen i dostępności surowców, 
paliw i materiałów, więc koncentrujemy się na 
przygotowaniu na różne okoliczności, mając na 
uwadze priorytet, jakim jest dla nas zapewnienie 
bezpieczeństwa dostaw ciepła naszym odbiorcom 
zarówno w okresie letnim, jak i kolejnym sezonie 
zimowym.

MIROSŁAW SZYMAŃCZYK

Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
Sp. z o.o.

Rok 2021 mimo pa-
nującej pandemii był dla 
Spółki udany, zarówno pod 
względem sytuacji ekono-
micznej, jak i pod względem 
wykonania zobowiązań wo-
bec kontrahentów.

Dzięki stabilnej sytu-
acji ekonomicznej firma 
dynamicznie inwestowała 
w swój rozwój. Urucho-

miono nowe składowisko odpadów w Woli Paw-
łowskiej, zakupiono i oddano do eksploatacji trzy 
nowe śmieciarki z możliwością mycia i dezynfek-
cji pojemników na odpady. Zakład przetwórstwa 
odpadów komunalnych w Woli Pawłowskiej 
wzbogacił się o nową halę w formie otwartej 
wiaty łukowej oraz place magazynowe na odpa-
dy budowlane. Dzięki pożyczce z WFOŚiGW 
zakupiono przerzucarkę do kompostu, ciągnik 

New Holland, rozrywarkę do worków, rozdrab-
niacz do gabarytów oraz prasę hydrauliczną z 
perforatorem i podajnikami. Zaplecze maszyno-
we PUK powiększono też o nową zamiatarkę do 
ulic marki Broddson Scandia i posypywarkę do 
akcji zimowej.

Zakład zieleni przejął do eksploatacji nowo 
wybudowaną część cmentarza komunalnego, co w 
obliczu panującej pandemii było przedsięwzięciem 
niezbędnym. Zrealizowaliśmy prace pierwszego eta-
pu budowy Parku Miejskiego przy ul. Augustiań-
skiej o powierzchni ok. 3 ha. Nasadzono tam 443 
szt. drzew i ponad 16 tys. roślin jednorocznych.

W minionym roku Spółka odebrała blisko 65 
tys. ton odpadów, obsługiwała miasto Ciechanów 
i siedem okolicznych gmin, wykorzystując blisko 
100% mocy przerobowych, przy wskaźniku ren-
towności powyżej 7%.

Co nas czeka w 2022 roku? Przede wszystkim 
chcemy zachować dobrą dynamikę przychodów, 
która umożliwi realizację naszych zamierzeń inwe-
stycyjnych, wymuszonych przez nowe zasady BAT. 
Musimy przeznaczyć blisko 2 mln zł na moderni-
zację instalacji wentylacyjnej, 3 mln zł na zakup 
czterech nowych śmieciarek i jednego hakowca. W 
II półroczu rozpiszemy przetarg na I etap budowy 
nowego schroniska dla bezpańskich psów z mo-
dernizacją i budową 22 boksów. Chcemy również 
kontynuować prace związane z zaprojektowaniem 
farmy fotowoltaicznej o pow. blisko 4 ha przy ul. 
Kargoszyńskiej, w celu obniżenia kosztów energii 
elektrycznej, by stać się nie tylko nabywcą, ale rów-
nież jej producentem.

Robimy to wszystko, aby mieszkańcy Ciecha-
nowa byli w grupie tych mieszkańców Polski, któ-
rzy za usługi świadczone przez Spółkę płacić będą 
racjonalne ceny.

ŁUKASZ LEWANDOWSKI 

Prezes Zarządu Towarzystwa Budownictwa Społeczne-
go Sp. z o.o.

Podstawowym przed-
miotem działalności spółki 
jest budowanie domów z 
mieszkaniami przeznaczo-
nymi na wynajem oraz ich 
eksploatacja, jak również 
zarządzanie i administro-
wanie budynkami miesz-
kalnymi będącymi wła-
snością Gminy Miejskiej 
Ciechanów i wspólnot 

mieszkaniowych. Spółka aktualnie administruje 
ponad 220 budynkami.

W pierwszym kwartale 2021 roku oddaliśmy 
do użytku budynek mieszkalny przy ul. Szwanke 
7A z 36 mieszkaniami i 54 miejscami parkingo-
wymi. Budynek został przekazany najemcom w 
marcu. To już drugi obiekt oddany do użytko-
wania po 12 latach przerwy w budowaniu przez 
spółkę. W tym samym roku złożyliśmy kolejny 
wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego w 
Warszawie na budowę dwóch kolejnych budyn-
ków mieszkalnych. Na chwilę obecną jesteśmy na 
etapie uzyskania pozwolenia na budowę. 

Spółka realizuje również prace w budynkach 
mieszkalnych, będących jej własnością. W 2021 
roku wykonaliśmy remonty na kwotę ponad 
420.000 zł (wymiana stolarki okiennej, remonty 
elewacji i balkonów). Spółka skupiła się na re-
montach lokali przeznaczonych do zasiedlenia, w 
których nie przebywają lokatorzy, a także na ze-
wnętrznych pracach remontowych. Natomiast na 
remonty obiektów komunalnych należących do 
miasta przeznaczono kwotę 750 tys. zł.

Rok 2021 to także działania spółki i miasta 
na rzecz walki ze smogiem - 19 mieszkań zo-
stało podłączonych do miejskiej sieci ciepłow-
niczej PEC. W 2022 r. chcemy podłączyć do 

sieci kolejne lokale. Warunkiem przyłączenia 
jest brak zaległości czynszowych.

Rok 2022 to kolejne nowe inwestycje. Planu-
jemy jesienią rozpocząć budowę dwóch budynków 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich po podpisa-
niu umowy kredytowej z BGK oraz otrzymaniu 
wszystkich wymaganych zgód i pozwoleń. Ponad-
to planujemy dalsze remonty budynków własnych 
(m.in. balkonów, elewacji, wymiana okien).

Chciałbym podziękować wszystkim pracow-
nikom spółki za zaangażowanie i ciężką pracę, a 
wszystkim lokatorom i najemcom życzyć wszyst-
kiego dobrego w 2022 roku. Życzę wszystkim, by 
ta niepewność jutra się zakończyła, byśmy wrócili 
do normalnego trybu pracy i funkcjonowania.

WALDEMAR KICIŃSKI

Prezes Zarządu Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

W związku z epide-
mią COVID-19 sytuacja 
Spółki, tak jak całej bran-
ży transportowej przewozu 
osób, była w 2021 roku 
bardzo trudna. Ograni-
czenie przemieszczania się 
ludności, funkcjonowanie 
szkół w systemie zdalnym, 
spowolnienie działalności 
gospodarczej w różnych 

dziedzinach życia, odbiło się negatywnie na liczbie 
przewożonych pasażerów, a tym samym na przy-
chodach Spółki. Do tej pory ta liczba nie powróci-
ła jeszcze do poziomu sprzed pandemii.

Rok obrotowy został jednak zamknięty do-
datnim wynikiem finansowym. Aby utrzymać 
bezpieczną płynność finansową inwestycje zostały 
ograniczone do niezbędnego minimum. Nakłady 
na infrastrukturę zostały ograniczone do najbar-
dziej niezbędnych potrzeb. Udało się jednak za-
kupić dwa nowe autobusy klasy MINI spełniające 
najwyższe normy emisji spalin.

Podsumowując rok 2021 chciałbym podzię-
kować załodze Spółki, która pracując w stanie za-
grożenia epidemiologicznego realizowała z dużym 
zaangażowaniem zadania publiczne dla mieszkań-
ców Ciechanowa i gmin ościennych.

Na początku 2022 roku oprócz epidemii wystą-
piły dodatkowo negatywne skutki wojny na Ukra-
inie. Nastąpił gwałtowny wzrost cen paliw oraz in-
nych kosztów spowodowanych inflacją. Czynniki te 
wpływają negatywnie na sytuację Spółki. Pomimo 
tego ceny biletów komunikacji miejskiej w Ciecha-
nowie pozostają na niezmienionym poziomie od 8 
lat. Warto to docenić, gdyż wiele miast postanowi-
ło koszty przerzucić bezpośrednio na mieszkańców. 
W takiej trudnej obiektywnie sytuacji gospodarczej 
ciężko jest planować poważniejsze zamierzenia in-
westycyjne. Najważniejszym zadaniem w 2022 roku 
będzie więc utrzymanie płynności finansowej Spółki 
oraz wypracowanie dodatkowego wyniku finansowe-
go na działalności gospodarczej. Cieszą nas przy tym 
pieniądze pozyskane przez miasto na zakup trzech 
kolejnych autobusów elektrycznych, które w najbliż-
szych latach powiększą tabor ZKM. 

MARCIN BURCHACKI

Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Konsekwentnie dbamy 
o utrzymanie najwyższego 
poziomu naszych usług.

Ubiegły rok nie na-
leżał do najłatwiejszych. 
Oprócz panującej pande-
mii koronawirusa, był też 
początkiem wzrostu cen 
towarów i usług, a w szcze-
gólności cen paliw, gazu 

ziemnego i energii elektrycznej. Dla ZWiK Sp. z 
o.o. oznaczało to znaczący wzrost kosztów funk-
cjonowania przedsiębiorstwa. Jednak pomimo 
tych niedogodności, staraliśmy się konsekwent-
nie i na bieżąco realizować nasze cele inwestycyj-
ne. W roku 2021 na terenie miasta zostało wy-
budowanych łącznie 5,2 km sieci wodociągowej 
i kanalizacji sanitarnej. Wymieniliśmy 727 sztuk 
wodomierzy, z czego 170 to nowe zamontowane 
przez nas urządzenia pomiarowe. Zamontowali-
śmy także 1.407 sztuk nakładek radiowych na 
wodomierze, co umożliwia nam zdalne doko-
nywanie odczytów. Na zdarzające się przeważ-
nie zimą awarie reagowaliśmy błyskawicznie. 
Na sieciach będących w naszym posiadaniu i 
zarządzie zostało usuniętych 148 awarii, w tym 
48 na sieci wodociągowej i 100 na przyłączach 
wodociągowych. Usunęliśmy też 729 zatorów 
kanalizacyjnych. Mieszkańcom dostarczyliśmy 
ponad 2.300.000 m3 wody i odebraliśmy ponad 
2.300.000 m3 ścieków. 

W dalszym ciągu staramy się wprowadzać 
rozwiązywania redukujące straty wody. Następ-
stwem tych działań jest wybudowanie w 2021 
roku dwóch punków pomiarowych na granicy 
miasta, służących do pomiaru zużycia wody na 
terenie ościennych gmin. To opomiarowanie po-
maga w niwelowaniu strat wody oraz przyczynia 
się do wykrywania awarii. Przypomnę też, że w 
związku ze stratami wody na sieci, w 2020 r. za-
kupiliśmy specjalistyczne urządzenie do precy-
zyjnej lokalizacji nieszczelności i wycieków, tzw. 
korelator. 

Zapewnienie wysokiego poziomu naszych 
usług wymaga ciągłej modernizacji istniejących 
i budowy nowych urządzeń i instalacji. Dlatego 
w roku ubiegłym dokonaliśmy uruchomienia 
trzech nowych studni głębinowych. Poza tym 
ciągle monitorujemy procesy zachodzące na 
oczyszczalni ścieków i dokonujemy niezbędnych 
inwestycji. W ubiegłym roku dokonaliśmy zaku-
pu i montażu dmuchawy promieniowej, która 
służy do utrzymywania prawidłowego procesu 
oczyszczania ścieków.

Główne cele na ten rok to dalsza rozbudowa 
i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej oraz 
wodociągowej na terenie miasta oraz utrzyma-
nie wysokiej jakości usług w pozostałych obsza-
rach naszej działalności. Dlatego mamy zamiar 
wymienić ok. 500 sztuk wodomierzy, którym 
kończy się okres legalizacji. Oprócz tego nadal 
będziemy montować na wodomierze nakładki 
radiowe służące do zdalnych odczytów. W tym 
roku planujemy montaż co najmniej 500 sztuk 
takich urządzeń. Nieustannie monitorujemy ja-
kość wody, którą dostarczamy mieszkańcom. Z 
wielką satysfakcją podkreślam, że zamontowane 
na naszych stacjach uzdatniania lampy UV do 
dezynfekcji wody sprawiają, że w Ciechanowie 
mamy czystą wodę o prawidłowej jakości para-
metrach mikrobiologicznych, która zachowu-
je swoje walory smakowe i zapachowe oraz nie 
zmienia się jej skład mineralny. Zastosowana 
technologia jest całkowicie bezpieczna dla konsu-
mentów i przyjazna dla środowiska naturalnego. 

W roku 2022 planujemy także dalszą roz-
budowę naszej bazy maszynowej. Przypomnę, że 
rok ubiegły to czas, kiedy zakupiliśmy specjali-
styczną, wysokowydajną koparko-ładowarkę o 
dużej mocy, ale także wywrotkę o ładowności 20 
ton oraz dwa busy, których używamy jako pojaz-
dów pogotowia wod-kan. 

Oprócz tego w roku 2022 nadal będziemy 
wykonywać nasze standardowe usługi, np. analizę 
odprowadzanych ścieków, czyszczenie sieci kana-
lizacji deszczowej i sanitarnej oraz usuwanie awa-
rii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Ponadto nadal będziemy wdrażać rozwiązywania 
redukujące dodatkowe koszty oraz minimalizują-
ce ryzyka awarii, co wpisuje się w naszą strategię 
zapewnienia najwyższego poziomu usług.

Podsumowania i plany spółek komunalnych
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na tapecie

Zarząd Powiatowy PSL w Ciechanowie i Za-
rząd Gminny PSL w Opinogórze były organi-
zatorem „Zielonej Niedzieli”.

„Zielona Niedziela” to spotkanie 
rolników i przetwórców, ale też kon-
sumentów. Najważniejsze zagadnienia, 
które były omawiane to przyszłość 
polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa 
żywnościowego w obliczu wyzwań 
programów UE, Zielonego Ładu i Fit 
for 55 oraz obecnej sytuacji związanej 
z wojną w Ukrainie, a także rozwiązań 
jakie proponuje PSL. 

Spotkanie, moderowała prezes Za-
rządu Powiatowego PSL w Ciechano-

wie - Elżbieta Szymanik, która jest wi-
cedyrektorem Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych. W 
swoim wystąpieniu apelowała m.in. o 
zintensyfikowanie wykorzystania środ-
ków unijnych z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na cele związane z 
wdrażaniem odnawialnych źródeł ener-
gii (OZE).

Główny prelegent, którym był 
Marcin Podgórski - dyrektor Departa-
mentu Gospodarki Odpadami, Emisji 
i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Mazo-
wieckiego także nawiązywał do koniecz-

ności zwiększania ilości energii pozyski-
wanej z odnawialnych źródeł, takich jak 
wiatraki, fotowoltaika, czy biogazownie 
bazujące na produkcji rolniczej.

O wsparciu dla wykorzystania OZE 
ze środków samorządu wojewódzkiego 
mówił Konrad Wojnarowski – radny 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Bardzo merytoryczne wystąpienie 
miał także Łukasz Lewandowski – radny 
Rady Powiatu Ciechanowskiego, który 
sam prowadzi gospodarstwo rolne. Z 
uwagi na swoje zawodowe doświadcze-
nie w obszarze doradztwa rolniczego po-
dzielił się z zebranymi opiniami na temat 
problemów, z którymi borykają się obec-
nie rolnicy, ale przede wszystkim przed-
stawił możliwe sposoby ich rozwiązania.

AI

Polskie Stronnictwo Ludowe

Zielona Niedziela w Opinogórze

Od lewej: Marcin Podgórski - dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Po-
zwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz 
Elżbieta Szymanik – prezes Zarządu Powiatowego PSL w Ciechanowie, a zarazem wicedy-
rektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Łukasz Lewandowski – radny Rady Powia-
tu Ciechanowskiego.
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W siedzibie TKKF ,,Promyk” Ciechanów, 
przy ul. 17 Stycznia 56, powstała strzelnica 
pneumatyczna. Wyposażona jest w pięć sta-
nowisk strzeleckich oraz transportery tarcz.

Strzelanie odbywa się z odległości 
10 metrów. Do dyspozycji są pistolety i 
karabinki pneumatyczne o mocy poni-
żej 17J. Jest też możliwość strzelania z 
wykorzystaniem trenażera elektronicz-
nego.

Liderem Klubu Strzeleckiego jest 
członek zarządu TKKF „Promyk” Cie-
chanów - Sławomir Betliński. To bar-
dzo doświadczony instruktor strzelań 
dynamicznych oraz sędzia strzelectwa 
sportowego i bojowego. Jest emery-
towanym nauczycielem akademickim 
Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, 
gdzie zajmował się wyszkoleniem strze-
leckim oraz taktykami i technikami in-
terwencji policyjnych. W trakcie służby 
organizował i uczestniczył w krajowych 
zawodach strzeleckich. 

Szczegółowy regulamin i harmo-
nogram korzystania ze strzelnicy oraz 

tabela opłat znajdują się na Facebooku 
na stronie: Klub Strzelecki TKKF Cie-
chanow.

Oprócz możliwości indywidualne-
go strzelania w ofercie są m.in. pakiety:

- strzelanie ze znajomymi - pakiet 
weekend (12 osób, 3 godziny, 1.000 
strzałów),

- pakiet rodzinny (dzieci od 13 
roku życia z osobą dorosłą),

- pakiet treningowy (10 treningów 
w miesiącu z instruktorem z gwarancją 
poprawy wyników).

Klub Strzelecki TKKF zaraz po for-
malnym oddaniu strzelnicy do użytko-
wania rozpoczął aktywną działalność. 
- Odbyły się już zawody strzeleckie z 
okazji Dnia Kobiet. Z kolei 19 kwiet-
nia organizujemy zawody klubowe dla 
członków TKKF, a na 2 maja zaplano-
wane są Otwarte Zawody Strzeleckie z 
pistoletu pod patronatem Prezydenta 
Miasta Ciechanów – mówi Sławomir 
Betliński

AI

TKKF „Promyk” Ciechanów

TKKF zaprasza na strzelnicę

Strzelnica pneumatyczna w siedzibie TKKF ,,Promyk” Ciechanów.
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Wkrótce ruszy przebudowa i rozbudowa od-
działu zakaźnego w ciechanowskim szpita-
lu. Umowa z wykonawcą (Usługi Remonto-
wo-Budowlane Paweł Sołdański z Sierpca) 
została już podpisana. Docelowo znajdą się 
w nim oddziały zakaźny i psychiatryczny. Na 
realizację inwestycji samorząd wojewódz-
twa przeznaczy ponad 36,6 mln zł, w tym 
blisko 32 mln zł pochłoną prace budowlane. 
Nowy pawilon ma być gotowy już w 2023 r. 

– Pandemia Covid-19 pokazała 
nam, jak niebezpieczne w XXI wieku 
mogą być choroby zakaźne. To pierw-
szy od lat wirus, który rozwijał się z tak 
ogromną siłą i prędkością. Dlatego w 
trosce o bezpieczeństwo naszych miesz-
kańców podjęliśmy decyzję o prze-
znaczeniu środków z naszego budżetu 
właśnie na dostosowanie oddziałów 
zakaźnych do nowych wyzwań i stan-
dardów. Szpital w Ciechanowie jest 
jednym z przykładów. W ramach inwe-
stycji powstanie nowoczesna, w pełni 

wyposażona przestrzeń, w której zloka-
lizowane zostaną dwa oddziały zakaźny 
i psychiatryczny. Na prace budowlane 
wraz z zakupem wyposażenia przezna-
czymy ponad 36 mln zł – podsumował 
marszałek Adam Struzik. 

Dzięki planowanej przebudowie 
nową przestrzeń zyskają dwa oddzia-
ły zakaźny i psychiatryczny. Pierwszy 
składał się będzie z 28 sal chorych dla 
38 pacjentów, w tym z sześciu izola-
tek z węzłami sanitarnymi. Znajdą się 
tam również dwa boksy melcerowskie, 
czyli pomieszczenia o wysokim stopniu 
izolacji. Z kolei oddział psychiatryczny 
pomieści w sumie 41 pacjentów. Po-
wstaną tu m.in. dwie izolatki z węzłami 
sanitarnymi.

Oba oddziały zostaną wyposażone 
w nowoczesny sprzęt medyczny. Na 
jego zakup samorząd województwa 
przeznaczy ponad 3,4 mln zł.

– Oferowane przez szpital usługi 
medyczne muszą być dostosowane do 
potrzeb zdrowotnych. Przez wiele lat, 
m.in. dzięki szczepieniom ochron-
nym, nie było znaczącej zapadalności 
na choroby zakaźne. Ostatnie dwa 
lata, zmieniły w tym zakresie wszyst-
ko. Dlatego rozbudowa i moderniza-
cja oddziału zakaźnego stała się na-
szym priorytetem – mówił dyrektor 
Andrzej Kamasa.

Poza rozbudową inwestycja obej-
mie także zagospodarowanie terenu 
wokół szpitala. Powstanie nowa jezdnia 
oraz chodniki, pojawi się także oświe-
tlenie zewnętrzne oraz zieleń, m.in.: 
trawniki, rośliny ozdobne, drzewa 
liściaste i iglaste. Obiekt zyska nowe 
ogrodzenie. Utworzone zostanie także 
boisko sportowe. 

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla 
Dzieci i Młodzieży

Rozbudowa oddziału wewnętrzne-
go nie jest jedyną inicjatywą rozwojową 
dla ciechanowskiej placówki. W marcu 
pierwszych pacjentów przyjęła Porad-
nia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i 
Młodzieży. Było to możliwe za sprawą 
zawarcia umowy miedzy ciechanow-

skim szpitalem, a Narodowym Fundu-
szem Zdrowia na udzielanie świadczeń 
psychiatrycznych ambulatoryjnych dla 
dzieci i młodzieży w tym: porad, wizyt 
domowych lub środowiskowych, sesji 
psychoterapii i programów. 

- Bez wsparcia Wicemarszałek Elż-
biety Lanc i Poseł na Sejm RP Anny 
Cicholskiej byłoby nam bardzo trudno 
przekonać NFZ do zakontraktowania 
tych świadczeń a tym samym do otwarcia 
poradni – powiedział podczas konferen-
cji prasowej Dyrektor Specjalistycznego 
Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie.

- Zespół Poradni składa się z pięciu 

osób. Jest to Pani Agnieszka Lazarska 
- lekarz, dwóch psychologów i dwóch 
psychoterapeutów. Poradnię wspiera 
pracownik socjalny, w zakresie kontak-
tów z miejskimi i gminnymi Ośrodka-
mi Pomocy Społecznej i PCPR. Porad-
nia funkcjonuje pięć dni w tygodniu, 
od poniedziałku do piątku. Od godzi-
ny 8.00 do godzin popołudniowych.  
– poinformował dr Antoni Ferenc ko-
ordynator Oddziału psychiatrycznego 
ciechanowskiego szpitala. 

Aktualnie, zapisanych jest do Po-
radni 50 małych pacjentów.

MM / PP 

Inwestycje w ciechanowskim szpitalu 

Ponad 36 mln zł na przebudowę oddziału wewnętrznego 

Dyrektor szpitala – Andrzej Kamasa, Marszałek Adam Struzik oraz wykonawca przebudowy i 
rozbudowy – oddziału wewnętrznego Paweł Sołdański z Sierpca prezentują makietę oddziału. 

Na zdjęciu od lewej: Antoni Ferenc - koordynator Oddziału psychiatrycznego ciechanow-
skiego szpitala, Elżbieta Lanc – członek zarządu Województwa Mazowieckiego oraz An-
drzej Kamasa – dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. 
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Ratusz zaprasza mieszkańców do Punktu konsultacyjno-informacyjnego, w którym można 

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

przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Punkt jest uruchomiony na podstawie zawartego Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem 

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

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

i udziela mieszkańcom wsparcia osobistego, 

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

W punkcie można uzyskać pomoc w:

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

   oraz termomodernizację,

- wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, 

- rozliczaniu przyznanego dofinansowania.

Wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

składane są za pośrednictwem Urzędu Miasta Ciechanów.

ogłoszenie

W piątek 11 marca odszedł nagle i niespodzie-
wanie do Wieczności – Bogusław Dąbrowski. Nic 
na to wcześniej nie wskazywało. W dniu 8 grud-
nia minionego roku skończył 67 lat. Znaliśmy się 
pół wieku, a przyjaźniliśmy kilka dekad…

Tak się złożyło, że ostatnią Wigi-
lię Świąt Bożego Narodzenia spędziłem 
u Niego. Z Jego żoną Barbarą, dziećmi i 
wnukami. Jeszcze trzy dni przed śmiercią 
był u mnie, a przychodził raz lub dwa razy 
w tygodniu. Na nic się nie uskarżał, cho-
dził na kontrole lekarskie, a mnie dodawał 
ducha i odwagi przed czekającym mnie 3 
kwietnia wszczepieniem nowego stymula-
tora serca. Od kiedy przeszedł na emery-
turę, wiosną i latem wyciągał mnie, ledwie 
łażącego na spacery. W ten sposób poma-
gał mi w przezwyciężeniu starczej depresji i 
fizycznej niemocy. Myślę, że przyczynił się 
do tego, że jeszcze egzystuję.

Bogdan, bo tak chciał by do Niego się 
zwracać umarł na swej niewielkiej działce, 
którą posiadał tuż naprzeciw swego bloku 
mieszkalnego. Od lat młodzieńczych Jego 
hobby była hodowla gołębi pocztowych. 
Był członkiem związku zrzeszającego po-
dobnych do Niego pasjonatów. Jego „pta-
ki”, bo tak o nich mówił brały udział w 
profesjonalnych lotach. Także z sukcesami. 
Miał też wielu kolegów z tej „branży”. Co-
dziennie spędzał u swych podopiecznych, 
których było ok. setki, po kilka godzin. 
Mogę zatem zaryzykować, że odszedł 
wśród swoich skrzydlatych „przyjaciół”. 
Zostaną teraz osierocone. Tak jak Rodzina: 
Żona, Dzieci, Wnuczki. To tyle tytułem 
przybliżenia postaci zmarłego.

Bogdana poznałem, wpierw z widze-
nia, ok. roku 1970. Obaj pochodziliśmy 
z tej samej części ciechanowskich Bloków 
nazywanych potocznie „Stacją”. To było 

mini osiedle kilkunastu poniemieckich 
budynków zgrupowanych w pobliżu kole-
jowego dworca. Nasi Ojcowie pracowali na 
kolei. Różniło nas prawie osiem lat. To w 
wieku lat kilkunastu była prawdziwa prze-
paść. Mimo tego, po powrocie ze szkoły 
średniej we Wrocławiu i odbębnieniu 
przymusowej służby wojskowej pamiętam 
dobrze młodego szesnastolatka z bardzo 
długimi włosami. Nieco buńczucznego, 
ale też odważnego i charakternego. Także 
przyjacielskiego i jak trzeba było opiekuń-
czego. Koledzy twierdzili, że dobrze potra-
fi się bić. Ta „specjalność” nie była obca w 
bardzo zróżnicowanym środowisku dziel-
nicy Bloki. Mnie również. Oczywiście po 
latach z tego wyrośliśmy. Jednak uważam, 
ze odwaga pozostała. I waleczność też. 
Bogdan ukończył szkołę zawodową jako 
elektromonter. Znacznie później, już jako 
dorosły uzupełnił wykształcenie do śred-
niego. Był zdolnym chłopakiem. Przed 
wojskiem popracował krótko w… jedno-
stce wojskowej. Po odbyciu „zaszczytnej” 
służby przeszedł do pracy w rozbudowu-
jących się tuż przy Jego domu Zakładach 
Graficznych. W kilka miesięcy później ja 
też tam przybyłem z Zakładu Narzędzi. 
Zostałem Głównym Energetykiem, a 
Bogdan jednym z moich podwładnych. 
Wtedy nasze drogi się przecięły w sensie 
dosłownym.

Był hardym młodym człowiekiem, 
ale też bardzo pracowitym i szybko przy-
swajającym sobie nowe doświadczenia 
zawodowe. Szybko nasze relacje stały się 

zawodowo-koleżeńskie. Oprócz pracy 
działaliśmy razem w sprawie sportowo-re-
kreacyjnej na rzecz załogi. W roku 1980 
wybuchła „Solidarność”. Ja się w nią za-
angażowałem bez reszty, a Bogdan, który 
niedawno założył rodzinę i miał malutkie 
dzieci, póki co się przyglądał. W stanie 
wojennym ja wyleciałem z hukiem, a mój 
Przyjaciel pozostał u „Tatusia” (tak nazy-
waliśmy dyrektora ZG). Nasze drogi na 
dobrych kilka lat się rozeszły.

Ja po prawie dwu latach bez pracy 
znalazłem zatrudnienie w Wojewódzkim 
Związku Spółdzielni Mieszkaniowych jako 
zaopatrzeniowiec – specjalista, a Bogdan, 
jak się niebawem okazało przeszedł z kule-
jącej już drukarni do FSO – ZCS. Obaj już 
nie mieszkaliśmy w dzielnicy „Stacja”, a na 
nowobudowanej Aleksandrówce. Okazało 
się szybko, że dość blisko siebie. Przyszedł 
do mnie na początku roku 1988, kiedy to 
były już pierwsze symptomy tego, że „So-
lidarność” może powrócić. Powiedział, że 
u niego w zakładzie potrzeba mistrza elek-
tryków. Chwyciłem to w mig, a przerwana 
między nami nić została znów połączona. 
Zresztą chciałem wrócić do zawodu, a re-
presje SB wobec mnie znacznie zmalały. 
Myśleli jak ratować swoje d…! Przesze-
dłem do FSO w marcu i zostałem wpierw 
mistrzem, a niebawem Głównym Energe-
tykiem. Bogdan znów był podwładnym i 
przyjacielem. Już dojrzał do „Solidarno-
ści”. Zabraliśmy się wspólnie za organizo-
wanie, wpierw tajnej Komisji Zakładowej 
związku, a nieco później już otwarcie. Ja 

zostałem wybrany przewodniczącym, a 
On mym zastępcą. Przez trzy lata był moją 
prawą ręką i stał za mną zawsze murem. 
Okazał się świetnym i charakternym przy-
jacielem. Toczyliśmy twarde walki z czer-
woną dyrekcją i jej pezetpeerowskim zaple-
czem. Z powodzeniem. Ja zostałem szefem 
ciechanowskiego oddziału „S” przy olbrzy-
mim wsparciu Bogdana i moich ludzi z 
KZ. Trzy lata później przeżywałem trudne 
chwile w pracy i związku. Mój Przyjaciel 
był cały czas przy mnie.

W 1991 roku odszedłem do Urzędu 
Wojewódzkiego, a Bogdan przejął stery w 
zakładowej „Solidarności”. Pełnił funkcję 
przewodniczącego z wielkim powodze-
niem przez kilkanaście lat. Znacznie ją 
rozbudował. W pewnym momencie była 
największa w Ciechanowie. Przez kilka 
kadencji zasiadał w zarządzie ciechanow-
skiego oddziału. Pod koniec pierwszej 
dekady XXI wieku FSO zaczęła się chylić 
ku upadkowi i Bogdan odszedł z pracy na 
tzw. preferencyjnych zasadach. Zrezygno-
wał też z działalności w „S”, m.in. dlatego, 
że zawiódł się na niektórych jej członkach. 
Zostawili Go samego, tak samo jak nieco 
wcześniej mnie. Do emerytury brakowa-
ło sporo, a On był bez pracy. Po długich 
staraniach udało mi się, poprzez stare 
kontakty załatwić mu pracę w PEC. Do-
pracował tam ciężko za małe pieniądze, 
prawie do emerytury. Na przedłużanych 
kilka razy umowach.

Ostatnimi laty spotykaliśmy się czę-
sto. Wspierał mnie, ciężko schorowanego, 

jak mógł najlepiej. Toczyliśmy długie roz-
mowy. Było łatwo, bo nasze poglądy poli-
tyczne i społeczne oraz spojrzenie na losy 
Ojczyzny były bardzo zbieżne. Czytaliśmy 
podobne książki: historyczne, wojenne, 
szpiegowskie. Obaj lubiliśmy sport. Sądzę, 
że można by nas nazwać konserwatywny-
mi patriotami. Twardymi i charakternymi 
chłopakami ze „Stacji”, jakimi pozostali-
śmy. Ludźmi prawdziwej „Solidarności”, 
dla których to była ona prawie świętością. 
Ostatnio bardzo przeżywaliśmy brutal-
ną agresję Rosji na Ukrainę. Jak żegnam 
swych wszystkich Przyjaciół tak też poże-
gnam Bogdana:

„Śpij Bogusławie w ciemnym i 
zimnym grobie.

Niech się Rodzina i Ojczyzna czę-
sto śni Tobie.”

Żegnaj Drogi Przyjacielu. Do zo-
baczenia niebawem, mam nadzieję, że 
w lepszym ze światów. Bóg z Tobą.

WALDEMAR NICMAN

Ostatnie pożegnanie sercem pisane

Odszedł charakterny człowiek i Przyjaciel wierny
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sport

ogłoszenie

Stowarzyszenie Sportowe Runners Team 
przygotowało bardzo ciekawą propozycję 
dla dzieci i młodzieży. Ruszyły właśnie zapi-
sy na kolejną edycję „RUNners Team Grand 
Prix 2022”.

To kilkutygodniowy, weekendowy 
cykl zawodów biegowych dla dzieci i 
młodzieży (szkolnej i przedszkolnej) z 
terenu powiatu ciechanowskiego oraz 
powiatów ościennych. 

Biegi odbywać się będą na dy-
stansach olimpijskich (100m, 200m, 
400m, 800m i 1.500m) w zależności 
od wieku uczestnika, z podziałem na 
płeć. Stosowana będzie punktacja pu-
charowa za zajęte miejsce.

Zawody będą organizowane w 
soboty w gminach, które objęły je pa-
tronatem: Gołymin-Ośrodek - 7 maja, 
Sońsk - 14 maja, Gmina Wiejska Cie-
chanów - 21 maja, Opinogóra Górna 
- 28 maja, Grudusk - 4 czerwca.

Dodatkowo odbędą się biegi dla 
dorosłych na dystansie 5km oraz Nor-
dic Walking - również 5 km.

Każdy uczestnik po ukończonym 
biegu otrzyma pamiątkowy medal.

Szczegółowe informacje, regulamin 
oraz formularz do zapisów znajdują się 
na stronie internetowej Stowarzyszenia: 
https://runnersteam.pl/grand-prix-2022/

AI

„RUNners Team Grand Prix”

Ruszyły zapisy 

W Konstantynowie Łódzkim odbył się Mię-
dzynarodowy Puchar Polski Masters w Pod-
noszeniu Ciężarów / Grand Prix im. Jerzego 
Jaśniaka Seniora. Była to kwalifikacja do 
tegorocznych Mistrzostw Europy Masters, 
które odbędą się w Raszynie.

W zawodach wzięły udział sztan-
gistki Klubu Sportowego „Cross Tre-
ning Mazovia Ciechanów” – siostry 
Anna Leśniewska (z d. Smosarska) i 
Dorota Smosarska (publikująca na ła-
mach PULSU). Obydwu zawodnicz-
kom udało się uzyskać limit wymaga-
ny do kwalifikacji. Anna Leśniewska, 
zaliczając wszystkie podejścia, zajęła I 
miejsce w swojej grupie wiekowej – wy-
nik 75 kg w rwaniu i 95 kg w podrzu-
cie, co dało 170 kg w dwuboju.

Dorota Smosarska również zaliczy-
ła udany start – w sześciu podejściach 
udało się jej zgromadzić 130 kg w dwu-
boju, co ostatecznie dało bardzo dobre 
V miejsce.

– Teraz czas na regenerację i rozpoczy-
namy przygotowania do czerwcowych Mi-
strzostw Polski Masters. Czekają nas ciężkie 
treningi, ale to przełoży się na dorzucenie 
kolejnych kilogramów na sztangę, co z kolei 
da realną szansę na walkę o najwyższe lokaty 
– powiedziała nam Anna Leśniewska.

AI

Podnoszenie Ciężarów

Kolejny sukces sióstr Smosarskich

Od lewej: Dorota Smosarska i Anna Le-
śniewska (z d. Smosarska).
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W Fight Klub Kraver rusza druga edycja bez-
płatnego kursu samoobrony dla uczniów 
szkół średnich z powiatu ciechanowskiego.

Program kursu obejmuje m.in. 
naukę obrony przed realnymi atakami 
ulicznymi (np. uderzenia, kopnięcia, 
chwyty za ubranie) czy walkę w par-
terze. – Prowadzić go będą instrukto-
rzy Klubu Kraver specjalizujący się w 
systemie walki Krav Maga. Treningi 
odbywać się będę zarówno w Klu-

bie, jak i w przestrzeni miejskiej, co 
zwiększa realizm ataków i ćwiczonych 
technik obrony. Na zakończenie kursu 
odbędzie się egzamin podsumowujący 
szkolenie – mówi Piotr Pietrzykowski – 
główny trener Fight Klub Kraver.

Więcej informacji oraz zapisy – 
pod numerem tel. 511 428 166.

Kurs współfinansowany jest przez 
Starostwo Powiatowe w Ciechanowie.

AI

Fight Klub Kraver

Bezpłatny kurs 
samoobrony dla młodzieży!
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Na Mistrzostwach Polski, które w Zalesiu 
zorganizowała Polska Unia Trójboju Siłowe-
go, barwy naszego miasta reprezentowało 
dwóch zawodników z Klubu Sportów Siło-
wych HEROS - Mariusz Bartołowicz i Krzysz-
tof Grzemiński. Obaj wrócili do Ciechanowa 
ze złotymi medalami.

O wielkim sukcesie może mówić 
Mariusz Bartołowicz, który na najwyż-
szym stopniu podium stawał aż trzy 
razy. Wynik 290 kg dał mu złoto w 
kat.: 110 kg seniorów, 110 kg masters 
oraz w open masters do 50 lat. Dodat-
kowo zajął trzecie miejsce w kat. open 
seniorów.

- To jeden z najlepszych startów w 
moim życiu, ponieważ przygotowania 

były zupełnie inne niż dotychczas - za 
sprawą mojej żony Ani, która wierzy w 
moje możliwości siłowe bardziej niż ja 
sam. Dziękuję wszystkim, którzy po-
magali mi w treningach oraz kibicowali 
– powiedział nam Mariusz Bartołowicz.

Drugi z reprezentantów KSS HE-
ROS CIECHANÓW, czyli Krzysztof 
Grzemiński, zajął pierwsze miejsce w 
kat. open 125 kg osiągając wynik 250 
kg. – Miałem ostatnio pewną przerwę 
w treningach, także wynik tym bar-
dziej mnie cieszy. Po zawodach nie było 
czasu na odpoczynek, bo trzeba było 
rozpocząć przygotowania do kolejnych 
startów – mówi Krzysztof Grzemiński.

AI

Klub Sportów Siłowych HEROS CIECHANÓW

Cztery złota HEROSÓW 

Michał Rząsiński, trener taekwon-do w LKS 
Matsogi Ciechanów i nauczyciel wychowa-
nia fizycznego w Szkole Podstawowej nr 4 w 
Ciechanowie, podczas egzaminu centralne-
go na stopnie mistrzowskie, który odbył się 
we Wrocławiu uzyskał stopień IV dan.

Komisji egzaminacyjnej przewod-
niczył Wielki Mistrz Ung Kim Lan (IX 
dan – najwyższy stopień w taekwon-
-do), a także mistrzowie taekwon-do 
z Polski: Jerzy Jedut – VIII dan, Zbi-
gniew Sęp – VII dan i Adam Alenowicz 
– VII dan. 

- Egzamin taekwon-do na stopnie 
mistrzowskie we Wrocławiu okazał się 
dla mnie bardzo udany. Od dzisiaj już 
oficjalnie IV dan. Gratulacje również dla 
Jakuba Królikowskiego, który pozytyw-
nie zdał egzamin na wymarzony I dan 
(czarny pas). Wracamy do domu zmęcze-
ni, ale szczęśliwi. Dziękujemy za pomoc, 
wsparcie i motywację w przygotowaniach 
trenerowi Michałowi Korzybskiemu – 
napisał „na gorąco” Michał Rząsiński na 
swym profilu na Facebooku.

Egzamin na stopnie mistrzowskie 
można zdawać co kilka lat. Im wyższy 
stopień, tym dłużej trzeba czekać na moż-
liwość ubiegania się o kolejne dany, a jest 
ich w taekwon-do aż dziewięć. - Podczas 
egzaminu obowiązuje test wiedzy z ta-
ekwon-do, układy formalne, walki kro-
kowe, samoobrona, wolne walki, kopnię-
cia. Zwieńczeniem całego egzaminu jest 

sprawdzian skuteczności technik podczas 
rozbić desek, z czego jestem szczególnie 
zadowolony. Nie jest łatwo rozbić dwie, 
trzy, a czasami cztery czy pięć desek ręką 
lub stopą, na dużym zmęczeniu, czy pod-
czas jednego wyskoku. A takich prób uda-
ło mi się zaliczyć sześć spośród siedmiu 
zadanych przez komisję egzaminacyjną. 
Bardzo serdecznie dziękuję mojemu tre-
nerowi Michałowi Korzybskiemu, który 
podczas mojej 21-letniej przygody z ta-
ekwon-do zawsze był dla mnie wsparciem 
i wzorem do naśladowania. Dziękuję 

także wszystkim adeptom i zawodnikom 
Matsogi Ciechanów, którzy na co dzień są 
dla mnie inspiracją do działania, a także 
do osobistego rozwoju sportowego. Na 
koniec dziękuję mojej rodzinie, żonie i 
dzieciom, bez ich wsparcia i zrozumienia 
nigdy nie doszedłbym do IV dana – po-
wiedział nam Michał Rząsiński.

Warto dodać, że trener Michał 
Rząsiński jest od 6 lat radnym Rady 
Miasta Ciechanów, a od 2018 roku 
także jej wiceprzewodniczącym.

AI

Od lewej: Mariusz Bartołowicz i Krzysztof 
Grzemiński z Klubu Sportów Siłowych HE-
ROS CIECHANÓW.
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Taekwon-do ITF

Mistrzowski awans Michała Rząsińskiego

Na zdjęciu od lewej: Mistrz Jerzy Jedut - Prezes Polskiego Związku Taekwon-do VIII dan, Mistrz 
Adam Alenowicz VII dan, Jakub Królikowski - Matsogi Ciechanów I dan, Michał Rząsiński - Matso-
gi Ciechanów IV dan, Wielki Mistrz Ung Kim Lan IX dan, Mistrz Zbigniew Sęp VII dan.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 pr
yw

at
ne

Fo
t. 

Pa
we

ł L
eś

nie
ws

ki



30
www.pulsciechanowa.plksiążki

Dotarła do mnie niecierpliwie i dość 
długo oczekiwana książka pt. „Bal u kata” 
autorstwa Bohdana Urbankowskiego. Na 
rynek czytelniczy trafiła za sprawą niezwy-
kle aktywnej i renomowanej oficyny ZYSK 
I S-KA. Autor tejże pozycji jest moim 
skromnym zdaniem jednym z najlepszych, 
którzy piszą i wydają w obecnych czasach.

Także moim ulubionym, którego nie-
zwykle cenię. Za pisanie odważnej i bez-
kompromisowej prawdy. To prawy czło-
wiek, świetny - choć trudny poeta, a także 
publicysta. Mamy ze sobą nieco wspól-
nego. Pochodzimy obaj z odchodzącej już 
do wieczności generacji lat 40. minionego 
wieku (pisarz ur. w 1943 roku jest starszy 
ode mnie o 4 lata). Hołdujemy promowa-
niu prawdy bez względu na konsekwencje, 
za co nie jesteśmy hołubieni przez swe śro-
dowiska oraz tzw. „elitarny salon”. Posia-
damy status działacza opozycji antykomu-
nistycznej czasów PRL, tudzież przyznany 
nam przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę 
- Krzyż Wolności i Solidarności. Myślę, że 
mamy też podobne spojrzenie na przyszłość 
Polski. Kwestie literacko-publicystyczne od-
daję walkowerem.

Przeczytałem kilka pozycji B. Urban-
kowskiego, m.in. świetną „Czerwoną mszę” 
czy ostatnio „Przedwiośnie” rozprawiające 
się z mitem „Marca 68” i udziale w nim 
„guru” – Adasia Michnika vel Szechte-
ra. Nowa książka pisarza „Bal u kata” jest 
olśniewającym i fascynującym powieścio-
wym opowiadaniem o tym, jak to totalitar-
ne systemy, sowiecki komunizm i niemiecki 
nazizm z psychopatycznymi i morderczymi 
przywódcami na czele – Stalinem i Hitle-
rem, przy pomocy rodzimych kolaborantów 
i zaprzańców potrafią niszczyć bezlitośnie 
młode, wrażliwe i zdolne jednostki ludzkie. 
Temat jest niezwykle trudny i smutny, a w 
konsekwencji dramatyczny. Mimo tego au-
tor ze znawstwem i odwagą doskonale sobie 
z tym radzi. Postaci występujące w książce 
są w znakomitej większości prawdziwe. Ta 
rewelacyjna pozycja niesie w sobie wiele 
wiedzy o tuż powojennych czasach instalo-
wania w Polsce niechcianej władzy. Boha-
terem jest młody i zdolny poeta – Tadeusz 
Borowski. Wraca z piekła zagłady, witają 
go przyjaciele, zapraszają przedstawiciele 
władz, on sam z przekonaniem włącza się 

w budowę nowej socjalistycznej Polski. Jako 
dziennikarz obsługuje procesy „antykomu-
nistycznych bandytów”, jako literat spotyka 
się z czytelnikami różnych miast i pokoleń, 
nawet współpracuje z wywiadem. Powoli 
dociera jednak do niego prawda, że trafił 
znów do obozu – tym razem jako obsługa. 
Sowiecki wariant jest lepiej zamaskowany, 
ludzie nie chodzą w pasiakach, zamiast bun-
krów śmierci są miejsca kaźni, cele UB, dla 
mieszkańców wymyśla się pełne wzniosłych 
haseł pochody i wiece, elity oprawców spo-
tykają się na balach i przyjęciach. W sposób 
niepostrzeżony cała Polska zamienia się w 
jeden wielki obóz. Podróż poety po kraju 
to wędrówka po kolejnych kręgach piekła. 
Symbolem nowej rzeczywistości jest bal u 
więziennego kata. Poeta traci ostatnią ze 
swych wiar.

Książka jest obszerna i liczy sobie 640 
stron. Podzielona jest na dwie główne czę-
ści: I – Biała plebania i II – Romeo, Julia 
i popiół. Nie ma ilustracji, ale nie jest to 
problemem bo wszystko rekompensuje 
wiedza zawarta w środku. Oprawa miękka 
ze skrzydełkami akuratna dla tego typu po-
zycji. Niesamowita jest przednia okładka. 
Idealnie dobrana do treści i porażająca w 
swej wymowie. Na szarym tle ludzki ma-
nekin. Ubrany w białą koszulę z wielkimi 
guzikami i olbrzymią, czerwoną muchą. Na 
to jasnoszara kamizelka i czarny, skórzany 
płaszcz. Zamiast głowy szachowy pionek. 
Prawa ręka schowana z tyłu. Lewa uniesio-
na wysoko, a na jej dłoni i drewnianej pod-
stawce trupia czaszka wystrojona w czapkę 
w pasiaki noszoną w obozach koncentracyj-
nych. Przerażające. Na tylnej stronie okład-
ki nieco o książce. Cena detaliczna 49,90 zł 
zdecydowanie warta zapłacenia. Książka bę-
dzie trudna w zrozumieniu dla młodszych 
pokoleń, które nie znają najnowszej historii 
Naszej Ojczyzny. Mimo tego polecam gorą-
co, bo wiedza w niej zawarta może być dla 
wielu mottem i inspiracją na dalsze życie. 
Rekomenduję też fanatycznym akolitom 

poprzedniego systemu. Oni z pewnością 
zrozumieją i pewnie z łezką w oku wspo-
mną stare i dla nich dobre czasy. Proszę by 
skupić się na krótkim epilogu. Jest tam wie-
le bezcennych informacji, a ja nie dam rady 
zmieścić ich w tej recenzji.

Kalendarium życia Tadeusza 
Borowskiego w skrócie

11 listopada 1992 roku w Żytomierzu 
na Kresach przychodzi na świat Tadeusz Bo-
rowski jako drugi syn Stanisława i Teofili z 
Karpińskich (brat Julian). 1926 - Aresztowa-
nie i wywózka ojca na katorgę na Białomor-
skim Kanale. 1930 – Aresztowanie matki i 
jej wywózka do Igarki nad Jenisejem. 1932, 
5 listopada - Powrót braci Borowskich do 
Polski. Zamieszkują z ojcem w Warszawie. 
1933, Jesień – Bracia Borowscy w VII In-
ternacie Kresowym im. Marszałka Piłsud-
skiego. 1934 – Repatriacja matki chłopców. 
1939 - Tadeusz na polecenie władz wyjeżdża 
ze stolicy, dociera do Łucka i… wraca. 1940, 
Wiosna – Matura na tajnych kompletach. 
Jesień – Rozpoczyna studia na podziem-
nym UW, gdzie nawiązuje romans z Marią 
Rundo (Tuśka – jego przyszła żona). 1942, 
Grudzień – Wydaje własnym sumptem 
debiutancki tomik „Gdziekolwiek ziemia”. 
1943 – W lutym aresztowany wraz ze swą 
dziewczyną. Na Pawiaku do 29 kwietnia. 
Wywózka do Auschwitz. 1944 – Pobyt w 
obozowym piekle. W sierpniu przewiezio-
ny do Dautmergen.1945 – Transport do 
Dachau – Allach. 30 kwietnia - wyzwole-
nie obozu przez Amerykanów. Wrzesień – 
Uwolniony z obozu. Nieudany wyjazd do 
Włoch. W Monachium ukazują się „Imio-
na nurtu”. 1946, kwiecień, maj – Podróż 
przez Belgię do Francji. 31 maja - Wyjazd 
do Polski. Sierpień – Podjęcie współpracy 
z nowo powstałym „Pokoleniem”. 12 li-
stopada – Maria Rundo wraca ze Szwecji. 
18 grudnia – Ślub młodych. 1947 – Atak 
Borowskiego w „Pokoleniu” na książkę „Z 
otchłani” – Zofii Kossak-Szczuckiej. 15 
kwietnia – Zamknięcie „Pokolenia”. 13 – 20 
maja w „Kuźnicy” ukazuje się jego „Poże-
gnanie z Marią”. Jesień – Kupują mieszkanie 
przy ul. Kaliskiej 17 m. 39. 1948, 20 lutego 
- wstępuje do PPR. Sierpień – Październik – 
Wicedyrektor Biura Prasowego Światowego 
Kongresu Intelektualistów w Obronie Po-
koju. 15 - 21 Grudnia – Udział w Zjeździe 
Zjednoczeniowym PPR – PPS. Ukazuje 
się jego „ Kamienny świat”. 1949, 20, 23 
stycznia – Bierze udział w IV (szczecińskim) 
Zjeździe ZLP. Zadekretowanie socrealizmu. 
Ataki oficjalnej krytyki na Borowskiego. 
Czerwiec – Wyjazd z żoną i Janem Chy-
lińskim do Oświęcimia, początek pracy w 
Biurze Informacji Prasowej w Berlinie i jed-
nocześnie tajnej działalności szpiegowskiej. 
1950, Marzec - Powrót Borowskich z Berli-
na. Kwiecień – Rozpoczęcie pracy w „Nowej 
Kulturze”. 22 lipca – Nagroda Państwowa II 

stopnia. 1951, 16 – 22 stycznia – Obsługa 
procesu „bandytów” z Wolbromia w RSW 
Kraków. Początek kwietnia – Przewodniczy 
II Zajazdowi Kół Młodych Pisarzy w Niebo-
rowie. 21 – 24 kwietnia - towarzyszy prezy-
dentowi Bolesławowi Bierutowi podczas wi-
zyty w Berlinie Wschodnim. 5 – 10 czerwca 
wizytuje wraz z Jerzym Putramentem koła 
młodych w Bydgoszczy, Poznaniu, Wrocła-
wiu i Katowicach. 26 czerwca – Narodziny 
córeczki. 1 lipca – Zatrucie? 3 lipca – Śmierć 
w Lecznicy Ministerstwa Zdrowia. 6 lipca – 
Pogrzeb na Cmentarzu Wojskowym.

Profesjonaliści o książce

Krzysztof Masłoń – Pisarz: Bohdan 
Urbankowski w swojej powieści ukazuje 
ostatnie miesiące krótkiego, zakończonego 
samobójstwem życia Tadeusza Borowskie-
go, autora „ Pożegnania z Marią” i „U nas w 
Auschwitz”. Człowieka, który od podszew-
ki poznał sowiecki komunizm i hitlerowski 
faszyzm, a zniszczony został dopiero w ko-
lejnym piekielnym kręgu, stworzonym na 
polskiej ziemi przez okupantów ze wschodu 
i rodzimych popleczników. Usiłował w tym 
systemie doszukać się czegoś ludzkiego. Na 
próżno. Wstrząsająca książka.

Jarosław Szarek (były prezes IPN): W 
drodze na „Bal u kata” Bohdan Urban-
kowski prowadzi nas przez piekielne kręgi 
totalitarnego zła XX wieku. Zbrodniarze 
strzelający w tył głowy i wyrywający pa-

znokcie, zastępy literatów mordujących 
piórem oraz ich liczne ofiary. Poruszająca 
to lektura i pouczająca zarazem, pozwa-
lająca zrozumieć dlaczego komunistyczne 
kłamstwa nie umarły wraz z politycznym i 
ekonomicznym krachem systemu. Trwają i 
mają się nadal świetnie, do dzisiaj, odżywa-
jąc w coraz to nowych odsłonach, aby wciąż 
zatruwać dusze narodu.

Maciej Mazurek: „Bal u kata” Bohdana 
Urbankowskiego to powieść o piekle ko-
munizmu. Poziom stężenia zła jest trudny 
do zrozumienia i do zniesienia. Podczas 
lektury odniesienia do „Biesów” Dosto-
jewskiego rodzą się w sposób oczywisty. 
Ramą całej powieści jest ironia z piekła ro-
dem, a czasami i sarkazm - jedyny sposób 
Urbankowskiego na opisanie tej strasznej 
rzeczywistości. Jednak książka ma też walor 
współczesny. Pokazuje, jak instalowano ko-
munizm wówczas, krzewiono antywartości, 
nihilizm, bestialstwo i barbarzyństwo – tor-
turami przerażającymi, lecz także diabelską 
przewrotnością, by zniszczyć do cna pol-
skiego ducha – i jak ta przeszłość rzutuje na 
nasze czasy.

Szkoda, że muszę się ograniczać, bo 
w samym w epilogu jest mnóstwo wiedzy 
o niecnych zachowaniach hierarchów du-
chownych tamtego czasu, literatów znanych 
powszechnie, z naszą noblistką Wisławą 
Szymborską na czele –wznoszących peany 
pochwalne na cześć partii jedynej, ubow-
ców i samego Stalina. 

Bohdan Urbankowski: „Bal u kata” 

Totalitarni zabójcy młodego życia

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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Anna Dąmbska, żołnierz AK, uczestnicząc w akcji wy-
zwalania Wilna „Ostra Brama”, została rozbrojona przez 
Armię Czerwoną, aresztowana i zesłana do sowieckiego 
łagru. Pragnienie życia i silna chęć służenia Polsce spo-
wodowały, że bardzo mocno zaufała Bogu i oddała się 
do Jego dyspozycji. 

Pan wysłuchał jej próśb i dał możliwość 
służenia Polsce poprzez przekazywanie Jego 
słów wszystkim Polakom. Tak powstała książka 
„Serviam! Duchowa misja Polaków”, która jest 
kontynuacją bestsellerowej książki „Zadanie Pol-
ski”. Zawiera ona wybór tekstów o służbie spo-
łecznej z lat 2002 – 2007. 

Zapowiedzi wojen, chorób i kataklizmów

Współczesny człowiek jest w fatalnej kondy-
cji duchowej. Liczą się pieniądze, władza, suk-
ces, kariera, samozadowolenie, kłamstwa, ułuda. 
Ludzkość czci młodość, sprawność, siłę, urodę i 
uzdolnienia przynoszące profity, natomiast starzy, 
niezaradni, chorzy, nienarodzeni z niedoskona-
łościami (np. zespół Downa) są zabijani w imię 
„postępu” (tzw. aborcja i eutanazja). Bóg upomina 
się o godność człowieka, który został odkupiony 
przez ofiarę Chrystusa. Ludzie korzystając z „peł-
nej wolności” doprowadzili do 
„wolności od godności ludzkiej, 
honoru, szacunku dla siebie i 
innych”. Wywołują wzajemną 
nienawiść, pragnienie zemsty i 
żądzę zniszczenia.

Człowiek odrzucając Boga 
zawarł pakt z Diabłem. Za-
grożona wyginięciem jest cała 
ludzkość. „Wojna raz rozpętana 
szerzyć się będzie i, wciąż po-
tworniejąc, zabijać żołnierzy i 
wszystkich ludzi znajdujących 
się na jej drodze. Broń naduży-
ta wywoła skutki przerastające 
wyobraźnię i wiedzę uczonych. 
Koniec ludzkości będzie bliski”. 
Światowa rzeź jest planem Sza-
tana, który wykonywać będą 

ludzie nikczemni. Bóg jednak, jak miłosierny Oj-
ciec chce stanąć w naszej obronie. Szanując wolną 
wolę człowieka czeka na nasze „chcę”, na zwróce-
nie się pod Jego opiekę. Zapewnia, że nikogo nie 
odrzuci. Zginą miliony ludzi zanim pozostali zro-
zumieją, że oparcie jest jedynie w Stwórcy. Czas 
grozy będzie też „czasem oczyszczenia”.

„W postępowaniu moim musicie widzieć nie 
karę i gniew mój, a ratowanie ludzkości wobec 
skutków użycia broni nuklearnej, chemicznej i 
biologicznej” – mówi Pan. 16 kwietnia 2003 roku 
Bóg zastrzega Annie, by Jego słowa nie były trak-
towane jako sensacja, powielane i szerzone bez 
opamiętania. Natomiast wzywa głośno do nawró-
cenia oraz modlitwy za ginących, cierpiących i 
umierających ludzi. 

Czas miłosierdzia

Polska została obdarzona szczególnym zada-
niem w planach Bożej Opatrzności. Ma stać się 
wzorem dla innych narodów, „misjonarzem całej 
ludzkości”. Od tysiąca lat Matka Boża Królowa 
Polski wychowuje nasz naród do niesienia miło-
sierdzia, miłości i ratowania tej części ludzkości, 
która pozostanie. W szczególności Bóg chce aby-
śmy byli narodem żyjącym w pokoju i miłości 
wzajemnej wedle nauk Jego, a także odnoszącym 
się do wszystkich innych przyjaźnie, niosąc pomoc 
w razie potrzeby. Pan mówi o naszym narodzie: 
„wy potraficie przebaczać, umiecie darować winy, 
lecz zlekceważyliście sprawiedliwość, i to musicie 
naprawić”. Bóg szczególnie prosi o obejmowanie 
miłością i opieką dzieci nienarodzone, ludzi sta-
rych, schorowanych i niepełnosprawnych. 

Autorką książki jest Anna Dąmbska (1923–
2007), mistyczka pozostająca pod opieką Kościo-
ła, która przez ponad 20 lat spisywała wypowiedzi, 
wyjaśnienia i napomnienia Zbawiciela, Matki Bo-
żej i dusz odwiedzających ją w warszawskim miesz-
kaniu. Unikająca rozgłosu, znana z publikacji reli-
gijnych wydawanych pod pseudonimem „Anna”, 

m.in. „Świadkowie Bożego Mi-
łosierdzia” i „Zaufajcie Maryi”. 
Każda z jej książek posiada im-
primatur Kościoła Katolickiego. 
„Serviam!” opatrzona jest wpro-
wadzeniem Arcybiskupa Me-
tropolity Szczecińsko-Kamień-
skiej Andrzeja Dzięgi. Zachęca 
on czytelników do prywatnego 
studium i własnych refleksji na 
temat treści przedstawionych w 
publikacji oraz do poznawania 
duchowych dziejów ojczyzny i 
narodu polskiego.

Książka została wydana 
przez Wydawnictwo FRONDA 
i Instytut Wydawniczy Świętego 
Jakuba. Liczy 448 stron a kosz-
tuje 59,90 zł.

Anna Dąmbska: „Serviam! Duchowa misja Polaków”

Polska misjonarzem dla całej ludzkości

DOROTA SMOSARSKA

„Arsène Lupin kontra Herlock Sholmès”
Maurice Leblanc 

Niezwykły pojedynek, w któ-
rym do walki stają beztroski i zu-
chwały nieuchwytny francuski 
włamywacz kontra uparty i flegma-
tyczny angielski detektyw, którego 
metody zawsze przynoszą sukces…

W starciu dwóch wybitnych umysłów i osobowo-
ści: złodzieja i dżentelmena zarazem z detektywem i 
dżentelmenem z drugiej strony nie sposób przewidzieć 
zwycięzcy, jednak kiedy Sholmès wypowiada Lupinowi 
wojnę, obie strony muszą się wznieść na wyżyny swego 
geniuszu.

Liczba stron: 296, Cena: 39,90 zł

„Ja matką? Ratunku!”
Justyna Wydra

Mój kot, twoje rybki, nasze 
dziecko. Wolna od patosu historia 
dochodzenia do macierzyństwa.

Aśka, trzydziestolatka bez 
wielkich życiowych planów, ze 
stabilną pracą, kawalerką po bab-
ci, kotem i z nie do końca wyma-
rzonym facetem u boku, robi test ciążowy. Niespo-
dziewanie – dla siebie i Piotrka, zwanego Piotrusiem 
Panem – przekonuje się, że wynik jest pozytywny. 
Tylko czy Aśka chce mieć dziecko? Czy chce mieć je 
teraz? Z tym mężczyzną?

Kaśka, jej najlepsza przyjaciółka, nieoczekiwanie 
mówi: powinnaś! Piotrek udaje, że cieszy go perspek-
tywa zostania ojcem. Ona sama wcale nie jest pewna…

To opowieść o parze beztroskich trzydziestolat-
ków, którym przydarza się coś niespodziewanego i 
zarazem zupełnie zwyczajnego. Rodzicielstwo. Aśka i 
Piotrek mają dziewięć miesięcy na to, by dorosnąć do 
roli matki i ojca. Czy zdążą?

Liczba stron: 280, Cena: 39,90 zł

„Mocni ludzie”
Antoni Ferdynand Ossendowski

Ujmująca powieść wielkiego 
pisarza i podróżnika!

Rosyjski zaborca bezlitośnie 
traktował wszystkie przejawy pol-
skich buntów i woli niepodległości. 
Metodą walki z przeciwnikami cara 
była zsyłka na Syberię. Była to kara dotkliwa, bowiem 
tęsknota za krajem i najbliższymi rozrywała serce. Jed-
nak czy życie Polaków na wygnaniu oznaczało jedynie 
udrękę i pewną śmierć?

Porucznik Władysław Lis za udział w wojnie pol-
sko-rosyjskiej w 1831 roku został wraz z żoną wywie-
ziony na Syberię. Tam, w małej wiosce wśród prostych i 
uczciwych ludzi, znajduje swoje miejsce na ziemi. Uczy 
się od nich przetrwania pośród nieujarzmionej przyro-
dy, dostrzegania jej rytmu i przemian. Surowa Sybe-
ria staje się jego domem, a dzika tajga żywicielką. Z 
czasem Polak swoimi czynami, uporem i pracowitością 
zyskuje przychylność rdzennej ludności syberyjskiej. 
Wzajemna sympatia przeradza się w wielką przyjaźń. 
Łączy ich wspólne pragnienie – wyzwolenie spod jarz-
ma moskiewskiego.

Liczba stron: 232, Cena: 19,90 zł

„Jak działa umysł”
Steven Pinker

W tej niezwykłej książce jeden 
z czołowych myślicieli na świecie, 
klarownie i z humorem wyjaśnia, 
czym jest umysł, jak wyewoluował 
i jak pozwala nam widzieć, myśleć, 
czuć, cieszyć się sztuką i zastanawiać 
nad tajemnicami życia.

Co czyni nas racjonalnymi – i dlaczego tak często 
jesteśmy irracjonalni? W jaki sposób widzimy w trzech 
wymiarach? Co powoduje, że jesteśmy szczęśliwi, prze-
straszeni, gniewni, pełni obrzydzenia lub seksualnie 
podnieceni? Dlaczego zakochujemy się? I jak boryka-
my się z zagadkami moralności, religii i świadomości?

Liczba stron: 720, Cena: 59,90 zł

„Gwiezdny port”
George R.R. Martin

Brawurowa powieść graficzna au-
tora „Gry o tron” z ilustracjami nomi-
nowanej do nagrody Hugo Rai Gol-
den osadzona w fascynującej scenerii 
Chicago przyszłości - pełnego intryg, 
przygód i spiskujących obcych

Dziesięć lat temu przedstawiciele międzygwiezdnej 
społeczności składającej się z trzystu czternastu gatunków 
wylądowali na Ziemi i poprosili, byśmy stali się trzysta 
piętnastym członkiem ich wspólnoty. Po ciągnących się bez 
końca opóźnieniach Gwiezdny Port w Chicago wreszcie 
otwarto. Przybywają do niego obcy dyplomaci, kupcy oraz 
turyści. Na jego terenie podlegają oni prawom określonym 
przez międzygalaktyczny traktat, ale poza nim porządku 
pilnuje chicagowska policja.

Liczba stron: 272, Cena: 79,90 zł

„Secesja w Poznaniu”
J. Skuratowicz, M. Adamczewska, P. 
Walichnowski

Intensywna rozbudowa Po-
znania przypadła na początek XX 
wieku. Okres, w którym nastąpił 
dynamiczny rozwój miasta, miał 
wpływ na styl wielu nowo powsta-
jących dzielnic. W Europie od kilku już lat panowała 
secesja, która pojawiła się jako coś nowego, odmienne-
go od dotychczasowych neostylów. Jej istotą był brak 
symetrii, ornamentyka pełna motywów floralnych – 
kwiatów, liści przetwarzanych w różnorodne, skompli-
kowane układy. Secesja dotarła do Poznania akurat w 
momencie, gdy po długich dziesięcioleciach zamknię-
cia w murach pruskiej twierdzy miasto rozpoczynało 
swoją drogę ku nowoczesności.

Kluczem prezentacji poznańskiego wzornictwa sece-
syjnego są postacie architektów i współpracujących z nimi 
sztukatorów oraz próba uchwycenia specyfiki twórczości 
każdego z nich. Równie wiele uwagi jak wspaniałym po-
znańskim kamienicom poświęcono w tej książce pięknu 
detalu, w którym najpełniej odbija się styl secesyjny.

Liczba stron: 320, Cena: 79,90 zł

„Żyjąca Góra”
Nan Shepherd 

W tym mistrzowskim obrazie 
przyrody Nan Shepherd odmalowuje 
swe wędrówki po szkockich górach 
Cairngorms. Natknęła się tam na 
świat zapierającego dech piękna, a cza-
sem bezlitosnej surowości. Ta bogata 
poetycka proza otwiera przed nami świat skał, rzek, istot 
żywych, ale i skrytych aspektów tego górskiego pejzażu.

Shepherd poświęciła życie poznaniu „esencji” gór 
Cairngorms. W efekcie stworzyła klasyczną medytację nad 
wspaniałością tego pasma, a także nad wieloraką więzią, 
jaka łączy nas z dookolnym dzikim światem.

Przygotowany podczas II wojny światowej manu-
skrypt przeleżał nietknięty ponad trzydzieści lat, nim do-
czekał się publikacji.

Liczba stron: 184, Cena: 45,00 zł

„Na trzeźwo nie da rady!”
Katie Kirby 

Ta książka nie jest poradnikiem. 
Nie powie Wam, jak uśpić dziecko, jak 
radzić sobie z napadami złości malu-
cha, jak być dobrym rodzicem, fajnym 
rodzicem, a nawet złym rodzicem. Jest 
to książka o rodzicielstwie, która nie 
zawiera absolutnie żadnych przydatnych porad.

Zamiast tego znajdziecie w niej szczere do bólu histo-
rie i anegdoty z rodzicielskiego frontu, które pokazują, że 
można kochać swoje dzieci całym sercem, a jednocześnie 
strasznie się z ich powodu irytować.

Książka poprowadzi Was przez całą ekscytującą, a 
zarazem frustrującą drogę rodzicielstwa, od ciąży do roz-
poczęcia przez dziecko szkoły, i pomoże poczuć, że nie 
jesteście w tym sami.

Lektura najlepiej smakuje z ginem!
Liczba stron: 352, Cena: 44,90 zł

Nowości Wydawnictwa ZYSK I S-KA

Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała dla dzieci 
bardzo atrakcyjne warsztaty, w trakcie których naj-
młodsi czytelnicy samodzielnie wykonywali wielkanoc-
ne ozdoby – zajączki oraz pisanki w stylu eko.

Kreatywne warsztaty sprawiły uczestnikom 
wiele radości. Dzięki tej cyklicznej inicjatywie 
MBP dzieci po raz kolejny mogły atrakcyjnie spę-
dzić czas i rozwijać swoje umiejętności plastyczne.

Oprócz części warsztatowej dzieci wspólnie czy-
tały książki: „Jajko czy kura” – Przemysława Wechte-
rowicza oraz „Pestka i Jajko” - Alexa Latimer’a.

AI

Miejska Biblioteka Publiczna

Wielkanocne warsztaty w bibliotece

Podczas kreatywnych warsztatów w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej dzieci wykonały zajączki oraz pisanki 
w stylu eko.

Fo
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AI
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