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Kolejne wydanie 
Magazynu  „PULS” ukaże się 

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

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

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

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

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

we wtorek - 11 lutego
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Przełom roku to czas podsumowań, ale też robienia planów na 
przyszłość. O ocenę minionego roku oraz zamierzenia na ten nowy 
zapytaliśmy prezesów organizacji społecznych i klubów sportowych, 
dyrektorów szkół i jednostek samorządowych oraz przedsiębiorców.

ZACHĘCAMY DO LEKTURY ICH WYPOWIEDZI NA  STR. 11 - 13.

Rok się kończy, rok zaczyna…
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Właśnie teraz na początku roku 2021 nawie-
dził mnie we śnie diabeł ziemi ciechanow-
skiej, co mieszka pod figurką w Stryjewku w 
parafii łysakowskiej.

– Nawiedziłem cię albowiem Nowy 
Rok to dobry czas na refleksję o przy-
szłości. Wszyscy się cieszą, że przyszła 
do nich przyszłość. Na Sylwestra piją i 
tańczą z radości. A ja chcę ci pokazać co 
naprawdę znaczy przyszłość.

Wybrałem ciebie bo zawsze o mnie 
piszesz prawdę i nie modlisz się do mnie 
żebym załatwił ci karierę i kogoś wy-
kończył. Lecz przedstawię ci przyszłość 
na moich warunkach. Przyjmujesz? 
– skierował do mnie diabeł Sataniuel. 
Przytaknąłem, z diabłem nie warto się 
targować, bo się może odwinąć i tyle. 
– Skoczymy w przyszłość dwadzieścia 
pięć lat czyli ćwierć wieku do przodu. 
Pokażę ci oba cmentarze ciechanow-
skie, poszukaj ludzi ze swojego pokole-
nia – rzekł szatan i ulecieliśmy do roku 
2046. Ujrzawszy cmentarno-trumienne 
widoki zatrząsłem się w duszy, gdyż uj-
rzałem setki, ba tysiące grobów moich 
przyjaciół i znajomych, którzy niedawno 
pełni byli życia, a w czasach szkolnych 
roześmiani beztrosko z nadzieją patrzyli 
w przyszłość. A teraz prawie wszyscy leżą 
w trumnach i w proch się obracają. Uj-
rzałem też mój grób. Zaniedbany, opusz-
czony, nikt nie pali na nim świeczek. 
Taki los mogiły osoby samotnej, bez 
bliskich w kraju. – Twój grób jako nie-
sprzątany za miesiąc sprzedadzą drogo 
bogatemu nabywcy, bo jest w dobrym 
punkcie. Kości twoje wtłoczą w dno i 
wyleją na nie posadzkę nowej komory 
grobowej. Gdy przyjadą z dalekich kra-
jów twe wnuki, by zaświecić ci lampkę 
we Wszystkich Świętych, nie zapalą, bo 
twego grobu nie znajdą. W jego miejscu 

będzie już cudza mogiła. Więc wnuki 
odjadą i więcej nie przyjadą – mój prze-
wodnik szczegółowo przedstawiał przy-
szłość. – Twój grób umrze szybko, lecz 
innych groby choć później też umrą na 
pewno. Bo tak jak umierają ludzie, tak i 
umierają ludzkie groby. Gdy grób umie-
ra na jego miejscu rodzi się nowy grób, 
który też umrze i znowu narodzi tam się 
nowa mogiła. Aż w końcu umiera cmen-
tarz. Historycy i archeolodzy wiedzą, że 
cały stary Ciechanów jest pełen takich 
umarłych cmentarzy. Na Farskiej Górze 
też jest nieżywy cmentarz. Parafianie nie 
zapalają na nim zniczy, bo już umarł – 
potwierdził odkrycia ciechanowskich 
badaczy diabeł, najlepszy świadek histo-
rii.

– I czego się ludzie cieszą z nadejścia 
Nowego Roku? Że już mają kolejny rok 
bliżej do śmierci, do trumny, do cmen-
tarza? – usłyszałem od szatana.

– Wasza Demoniczna Magnificen-
cjo – z szacunkiem wtedy zwróciłem się 
do rozmówcy – pozwól porozmawiać 
chwilkę z duszami bliskich mi rocznika-
mi znajomych ze szkoły. Chociaż z kil-
korgiem. – Nie dam rady. Po pierwsze 
nie wszyscy są u nas. Tak pół na pół, są 
też u tamtych. Mógłbym spróbować w 
sprawie tych co trafili do nas. Ale ja je-
stem tylko zwykły czort spod Gruduska 
i musiałbym napisać wniosek do Belze-
buba. On każe czekać na odpowiedź sto 
lat. A po drugie, jeśli chodzi o tych co 
poszli do tamtych, niby mam tam dwu-
nastu zaprzyjaźnionych aniołów, ale oni 
też nic nie załatwią. Beznadziejne także 
u nich – wytłumaczył mi życzliwy de-
mon. – To Wasza Ekscelencja przyjaźni 
się z aniołami? Jak to możliwe: dobro ze 
złem za pan brat? – rzekłem podnieco-
ny. – Oj, ile w Ciemnowieczu ludziom 

w głowach nabełtali, że tyle przesądów 
do dzisiaj. Niewiedza w Średniowieczu 
była tak wielka, że tamci ludzie nawet 
nie wiedzieli, że żyją w Średniowieczu – 
wyraził dygresję diabeł. 

– Ja wiem jaka jest prawda, bo by-
łem przy początku świata. Wtedy wielu 
moim towarzyszom przypadło by zostać 
aniołami, a mnie z kumplami żebyśmy 
byli diabłami. Po co nam się kłócić. My 
jesteśmy niezbędni dla świata wspólnie 
razem. Nie ma na świecie dobra bez zła, 
i zła bez dobra. Każda całość to dwie po-
łówki. I nawet nie wiadomo, która jest 
zła, a która dobra. Wszystko jest dwo-
iste i w każdym bycie zawarte jest prze-
ciwieństwo jego samego. Jak na wklęsłe 
spojrzysz od tyłu, to jest wypukłe. No 
nie? – retorycznie rzuciła Sataniczna 
Ekscelencja. – Obserwując świat od po-
czątku uważam, że największą rację miał 
Mani. Tylko Mani opisał świat prawdzi-
wie. A jedność dobra i zła w tym samym 
bycie, najlepiej na przykładzie krowy 
wyraził Kali. On stwierdził, że jak Kali 
ukraść krowę – to jest dobro, a jak Kale-
mu ukraść krowę – to jest zło. Racja na 
miarę Nobla! – pouczał mnie diabeł po-
wiatowy. (Notabene propagator prawdy 
Kalego rzeczywiście dostał Nobla!). 

– A w ogóle w Ciechanowie mogli-
by ufundować tablice ku czci Maniego i 
Kalego. I odsłonić z udziałem pocztów 
sztandarowych oraz orkiestry dętej z 
Opinogóry – zapostulował szatan. I wte-
dy mnie naszła myśl szersza. Oczywiście 
tablice tak, tak. Tablic nigdy za dużo. 
Ale Maniego i Kalego najlepiej uczcić 
nadaniem ich imion dwóm ciechanow-
skim ulicom. „Ulica Maniego”, „Ulica 
Kalego”, to krótkie nazwy od razu do 
zapamiętania. Żaden mieszkaniec nie 
zadzwoni do radnych, że nazwa za długa 

i nie może zapamiętać. Prawda?
Gdy powróciliśmy do teraźniejszo-

ści, diabeł rzekł na pożegnanie w języku 
Rzymian: – Zapamiętaj człeczku marny: 
Vanitas vanitatum et omnia vanitas. 
Memento Mori. Pulvis es et in pulverem 
reverteris. Memento Mori. Amen!

Zaraz się obudziłem i usiadłem do 
klawiatury, by na świeżo zapisać wszyst-
ko, nie roniąc niczego z tego co ujrza-
łem, co usłyszałem. Więc powyższe świa-
dectwo jest w pełni wiarygodne i godne 
najwyższego zaufania.

A na ziemi ciechanowskiej u progu 
2021 roku wszyscy (z wyjątkiem zna-
nych szkodników) patrzą w przyszłość 
optymistycznie. Za rozwój lokalny lu-
dzie chwalą prezydenta i panią starostę 
oraz panią wiceprezydent i wicestaro-
stę. Napływają wyrazy uznania dla pani 

wójt z Regimina i wójta z Ciechanowa. 
Chwaleni są prezes i przewodniczący 
rady nadzorczej oraz załoga ZWiK-u, 
prezesi TBS-u oraz PEC-u i team „Miała 
Baba Koguta” z sołtysem Gumowa.

Wczoraj napłynęły również ciekawe 
wiadomości z Dziudzianowa. Jak podaje 
tamtejsza prasa, w poddziudzianowskiej 
gminie Reguloment pewien nauczyciel, 
po długiej przerwie ponownie zatrudnio-
ny (tymczasowo) w miejscowej szkole, 
rozpoczął tajną agitację wśród nauczycie-
li, sołtysów i rad parafialnych. Tamtejsi 
dziennikarze już są na tropie o co mu 
chodzi. O rozwoju sytuacji w Regulo-
mencie powiadomimy niezwłocznie.

I to byłoby na tyle w naszym nowo-
rocznym czytadełku. Happy New Year! 
Do Siego Roku!

IWO GAWLICA
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Wspomnienia z przyszłości

Pokazał Diabeł trumny i mój grób
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Bogumiła R., była radna Rady Miasta Ciechanów 
z PiS, została uznana przez Sąd Rejonowy w Cie-
chanowie winną popełnienia trzech przestępstw 
związanych z zatajeniem w oświadczeniach ma-
jątkowych informacji o swoim długu wobec mia-
sta. Sąd odstąpił od wymierzenia kary, obciążając 
skazaną kosztami procesu.

Obrońca byłej radnej wniósł apelację do 
Sądu Okręgowego w Płocku. Tamtejszy sąd 
odrzucił ją i utrzymał w mocy wyrok sądu 
I instancji, który tym samym stał się prawo-
mocny. Bogumiłę R. obciążono dodatkowo 
kosztami postępowania odwoławczego.

Przypomnijmy, że w 2018 roku Proku-
ratura Rejonowa w Ciechanowie postawiła 
ówczesnej radnej Rady Miasta Ciechanów 
zarzuty z art. 233 § 1 i 6 kodeksu karnego. 
Chodziło o zatajenie w trzech oświadcze-
niach majątkowych łącznie ponad 24 tys. 

zł długu wobec miasta, a zgodnie z prawem 
do oświadczenia majątkowego należy wpisać 
wszystkie zobowiązania przekraczające 10 
tys. zł.

Mimo zarzutów i długów radna kan-
dydowała z list PiS w ostatnich wyborach 
samorządowych. Wyborcy nie obdarzyli jej 
jednak ponownie zaufaniem i mandatu nie 
uzyskała.

 Fakt prawomocnego skazania za prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego 
oznacza, iż była radna do czasu zatarcia 
wyroku nie może chociażby ponownie kan-
dydować w wyborach czy pełnić funkcji pu-
blicznych.

Według naszych informacji była radna 
nadal nie uregulowała swoich długów wobec 
miasta.

SK

Śladem naszych publikacji

Była radna PiS Bogumiła 
R. prawomocnie skazana 

Po postawieniu zarzutów przez prokuraturę wyborcy nie udzielili Bogumile R. mandatu 
zaufania i nie została wybrana na kolejną kadencję radną Rady Miasta Ciechanów.
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Podpisano umowę na finansowanie dru-
giego budynku z 36 mieszkaniami przy ul. 
K. Szwanke. Rozpoczęły się prace inwesty-
cyjne, a budynek ma zostać przekazany do 
użytkowania na początku 2021 r. Pierwsza 
inwestycja z 48 mieszkaniami została już 
zakończona, a mieszkańcom przekazano 
klucze.

TBS otrzymał kredyt z Banku Go-
spodarstwa Krajowego w odpowiedzi 
na wniosek o udzielenie finansowania 
zwrotnego złożony w marcu 2019 r. 
Wartość inwestycji to 8.350.010,08 zł, 
a wkład własny wynosi 2.505.010,08 
zł. Kwota kredytu to 5.845.000, 00 zł.

Prace inwestycyjne już się rozpo-
częły, a zakończenie prac planowane 
jest na 31 stycznia 2021 r. Mieszkania 
mają zostać przekazane do użytkowania 

w lutym 2021 r. Planowany budynek 
wielorodzinny będzie miał cztery kon-
dygnacje i znajdzie się w nim łącznie 
36 mieszkań. Ich powierzchnia ma 
wynosić od 48,74 m2 do 66,10 m2. 
Przy bloku powstanie też parking na 54 
samochody.

- Zaskoczyło nas to, że żaden z 
przyszłych naszych najemców nie chciał 
typowej kawalerki. Projektujemy po 
konsultacjach z mieszkańcami, spraw-
dziliśmy czego oczekują. Nasi przyszli 
najemcy partycypują w 26 proc. kosz-
tów budowy. Reszta to kredyt, który 
my bierzemy jako spółka, a mieszkańcy 
w ramach czynszu spłacają go wraz z 
odsetkami – mówi Łukasz Lewandow-
ski - prezes Towarzystwa Budownictwa 
Społecznego w Ciechanowie.

Budowa pierwszego budynku przy 
ul. Szwanke już się zakończyła. Budy-
nek ma 48 mieszkań. Była to pierwsza 
od 12 lat tego typu inwestycja TBS-u, 
realizowana na zasadach partycypacji w 
kosztach przez przyszłych najemców-
-inwestorów.

Władze miasta przygotowują się 
do przekazania na rzecz TBS kolej-
nych działek o powierzchni około 
0,7 ha w okolicach ul Powstańców 
Wielkopolskich, na których powsta-
ną następne budynki mieszkalne. 
Taką procedurę miasto zastosowało 
przy ul. Szwanke. W latach 2020-
2023 planowane jest wybudowanie 
przez TBS na terenie Ciechanowa 
około 100 mieszkań.

UM/TM

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ciechanowie

TBS rusza z budową kolejnego budynku

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Ciechanowie rozpoczęło budowę kolejnego budynku mieszkalnego przy ulicy Szwanke.
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Były poseł Robert Kołakowski został powo-
łany na stanowisko zastępcy dyrektora 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Cie-
chanowie.

Przez dwa lata stanowisko to 
nie było obsadzone. Wcześniej 
pracował na nim Antoni Krzysztof 
Sobczak, do czasu kiedy w 2017 
r. został wicedyrektorem Muzeum 
Łazienki Królewskie w Warszawie. 

Przypomnijmy, że Robert Koła-
kowski zanim w 2005 roku został 
posłem, przez ponad dwa lata był 
wicedyrektorem Departamentu 
Organizacji i Nadzoru Urzędu Mar-
szałkowskiego pełniąc jednocześnie 
funkcję dyrektora ciechanowskiej 
delegatury tego urzędu. W związku 
z wyborem na posła otrzymał urlop 
bezpłatny na okres sprawowania 
mandatu. Przez 14 lat, będąc par-
lamentarzystą, pozostawał nadal 

pracownikiem urzędu na urlopie 
bezpłatnym. W związku z tym miał 
prawo powrócić do pracy, a Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej jest 
jednostką prowadzoną przez Samo-
rząd Województwa Mazowieckiego.

Warto również przypomnieć, 
że nowy wicedyrektor ciechanow-
skiego muzeum, w latach 80-tych 
pracował przez kilka lat w Mu-
zeum Romantyzmu w Opinogórze. 
-  Praca w opinogórskim muzeum 
była moją pierwszą pracą zawodo-
wą, teraz po 30 latach powróciłem 
do muzealnictwa. W parlamencie 
przez cztery kadencje pracowa-
łem w sejmowej Komisji Kultury 
i Środków Przekazu, gdzie m.in. 
zajmowałem się muzealnictwem 
i ochroną zabytków  - powiedział 
nam Robert Kołakowski.

TM

Personalia

Kołakowski wicedyrektorem muzeum 

Robert Kołakowski – nowy wicedyrektor 
dyrektor Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
w Ciechanowie.
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ogłoszenie

Sprzedam działkę 
budowlaną pod lasem  

w Kraszewie gm. Ojrzeń 
o pow. 0,26 ha 

(możliwość podziału: 0,16 
ha + 0,10 ha)  

z warunkami zabudowy.
Tel. 512 081 225

ogłoszenie

ogłoszenie
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ogłoszenie własne wydawcy

Sprzedam atrakcyjny 

dom w Ciechanowie.

Powierzchnia - 250 m2 

tel. 604 513 071

 lub 606 251 393
reklama

Robert Morawski został nowym dyrek-
torem Powiatowego Urzędu Pracy w Cie-
chanowie. Zastąpił na tym stanowisku 
Elżbietę Latko, która w ub.r. przeszła na 
emeryturę.

Robert Morawski został powołany 
w drodze konkursu ogłoszonego przez 
Starostę Ciechanowskiego. – O do-
konaniu wyboru zdecydowały wyniki 
tekstu i  rozmowy kwalifikacyjnej – 
czytamy w informacji podpisanej przez 
starostę Joannę Potocką-Rak.

Morawski ma 49 lat. Jest absol-
wentem Wyższej Szkoły Humanistycz-
nej. Od 26 lat pracuje w administracji, 
także na stanowiskach kierowniczych. 

Był m.in. kierownikiem Referatu 
Czynności Sprawdzających w Urzędzie 
Skarbowym w Ciechanowie oraz kie-
rownikiem Centrum Informacji i Pla-
nowania Kariery Zawodowej w ciecha-
nowskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu 
Pracy.

Nowy dyrektor PUP jest żonaty. 
Ma trójkę dzieci. Interesuje się spor-
tem, turystyką i filmem.

Kierowanie urzędem Robert Mo-
rawski rozpoczął 13 stycznia. Jak nam 
powiedział, jego zastępcą pozostanie 
dotychczasowy wicedyrektor Agnieszka 
Traczyk.

TM

Personalia

Nowy dyrektor PUP

Na Jarmarku Bożonarodzeniowym oraz miej-
skiej wigilii w Ciechanowie pojawił się poseł 
na Sejm RP i kandydat na prezydenta Polski 
Władysław Kosiniak-Kamysz. 

Złożył świąteczne życzenia miesz-
kańcom oraz mówił o roli samorządów w 
budowaniu rozwoju kraju. Z uznaniem 
wypowiadał się na temat wielu inwe-
stycji, które zostały przeprowadzone w 
ostatnich latach w Ciechanowie i pozy-
tywnych przemian przestrzeni miejskiej. 

Zwracał uwagę na trudności wszyst-
kich samorządów w Polsce z finansowa-
niem oświaty w obliczu niewystarczają-
cej subwencji przekazywanej z budżetu 
państwa samorządom. Przez to gminy i 
miasta muszą dokładać ogromne kwoty 
do systemu edukacji z własnych lokal-
nych środków. Podkreślił, że jednym z 
działań, które będzie chciał przeprowa-
dzić przez Sejm RP jest pełne finansowa-
nie z budżetu państwa wynagrodzeń dla 
nauczycieli.

Pozytywnie do tego postulatu od-
niósł się prezydent Ciechanowa Krzysz-
tof Kosiński. - Skoro to rząd ustala wy-
sokość wynagrodzeń dla nauczycieli, to 
powinien finansować je w 100%, a nie 

obciążać kosztami samorządy. Dosko-
nałym przykładem pokazującym skalę 
problemu jest Ciechanów. W przy-
szłym roku subwencja z budżetu pań-
stwa rośnie nam zaledwie o 160 tys. zł. 
To najmniejszy wzrost rok do roku, jaki 
kiedykolwiek został w Ciechanowie od-
notowany. A wydatki na oświatę rosną aż 
o 3 mln zł w stosunku do tego mijającego 
- mówił prezydent miasta.

Władysław Kosiniak-Kamysz wyra-
ził nadzieję, że nadchodzące święta będą 

czasem budowania więzi i porozumień, 
zgody i pokoju, a przy stole wigilijnym 
nie będzie politycznych podziałów.

Kandydat na prezydenta RP spę-
dził w Ciechanowie blisko trzy godziny, 
uczestnicząc w Jarmarku Bożonarodze-
niowym, rozdając z prezydentem miasta 
wigilijne potrawy oraz rozmawiając z 
mieszkańcami. Wizytę zakończyła kon-
ferencja prasowa przed ratuszem z udzia-
łem ogólnopolskich mediów.

TM

W połowie stycznia odbyło się uroczy-
ste otwarcie Biura Poselskiego płocko-
-ciechanowskiego parlamentarzysty 
Lewicy - Arkadiusza Iwaniaka.

Biuro mieści się w Domu 
Nauczyciela ZNP przy ul. Oryl-
skiej 3A. Czynne jest w ponie-
działki w godz. 16-18. Telefon – 
608 326 407.

Poseł Iwaniak w trakcie 
otwarcia ogłosił, że jego społecz-
nymi asystentami na naszym te-
renie będą: Sebastian Andrzejczak 
– bardzo aktywny działacz Lewicy 
młodego pokolenia oraz Euge-
niusz Nowak – przewodniczący 
Rady Miejskiej SLD w Ciecha-
nowie. - Tym samym połączone 
zostaną młodość i doświadczenie 
– powiedział nam Arkadiusz Iwaniak.

W trakcie swego wystąpienia pod-
czas uroczystości poseł Lewicy podzięko-
wał miejscowym działaczom za pomoc w 

kampanii wyborczej. Przedstawił też pla-
ny najbliższych inicjatyw legislacyjnych 
Klubu Parlamentarnego współtworzone-
go przez SLD, Wiosnę i Razem. 

Arkadiusz Iwaniak za-
deklarował, że przynajmniej 
raz w miesiącu będzie starał 
się być obecny na dyżurze w 
Biurze Poselskim. – W ciągu 
pierwszych dwóch miesięcy 
kadencji byłem już w Cie-
chanowie kilka razy. Uczest-
niczyłem w akcjach społecz-
nych organizowanych przez 
miejscową Lewicę oraz bra-
łem udział w ważnych wy-
darzeniach lokalnych. Chcę 
tę aktywność utrzymać. 
Jeśli gdzieś nie będę mógł 
być osobiście to będą mnie 
reprezentować moi asysten-
ci. We wszystkich sprawach 
wymagających interwencji 

poselskiej zapraszam mieszkańców do 
mojego Biura – powiedział nam poseł 
Iwaniak.

TM

Wybory Prezydenta RP

Kosiniak-Kamysz z wizytą w Ciechanowie

Z pracy parlamentarzystów

Iwaniak otworzył Biuro Poselskie w Ciechanowie

Robert Morawski – nowy dyrektor Powia-
towego Urzędu Pracy w Ciechanowie.
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Władysław Kosiniak-Kamysz i Krzysztof Kosiński podczas konferencji przed ciechanow-
skim ratuszem.
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Od prawej: poseł Arkadiusz Iwaniak i jego asystent społeczny Eu-
geniusz Nowak odsłaniają szyld Biura Poselskiego na Domu Na-
uczyciela ZNP w Ciechanowie.

Fo
t. T

M



MAGAZYN OPINII

ZIEMI CIECHANOWSKIEJ
5

na tapecie



6
www.pulsciechanowa.plnoworocznie

Tradycyjnie, jak co roku, prezydent Krzysz-
tof Kosiński zaprosił mieszkańców miasta 
na Koncert Noworoczny pt. „Wokół opery, 
operetki i musicalu”. Na scenie wystąpił Ma-
zowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury, a 
publiczność była zachwycona.

W repertuarze znalazły się: „Ha-
banera” z opery „Carmen” G. Bizeta, 
słynna pieśń neapolitańska „O sole 
mio”, czardasz z operetki „Księżniczka 
Czardasza” I. Kálmána, a także „Gdy-
bym był bogaczem” z musicalowego 
hitu „Skrzypek na dachu” z muzyką 
J. Bocka. Orkiestra wykonała rów-
nież utwory rodziny Straussów, w tym 
utwór bez którego nie może odbyć się 
żaden koncert noworoczny – „Marsz 
Radetzkiego”.

Na scenie wystąpili soliści i orkie-
stra Mazowieckiego Teatru Muzycz-
nego im. Jana Kiepury pod dyrekcją 

Mieczysława Smydy. Wśród wyko-
nawców znaleźli się: Renata Drozd 
– sopran (solistka m.in. Filharmo-
nii Dowcipu, znana z programów 
telewizyjnych z muzyką operową), 
Magdalena Idzik – mezzosopran (so-
listka m.in. Teatru Wielkiego – Ope-
ry Narodowej, ale śpiewała również 
koncert m.in. z Andrea Bocelli), 
Wonhyeok Choi – tenor (zwycięz-
ca Turnieju Tenorów w Szczecinie, 
solista Opery Wrocławskiej, w jego 
wykonaniu kilka niespodzianek mu-
zycznych, również w języku polskim) 
i Jakub Milewski – baryton (solista 
współpracujący z teatrami operowy-
mi i filharmoniami w Polsce, kie-
rownik artystyczny MTM). Koncert 
poprowadził Piotr Gąsowski (aktor, 
prezenter telewizyjny).

TM

Na zaproszenie Marka Kiwita – Wójta 
Gminy Ciechanów na Spotkaniu Nowo-
rocznym zgromadzili się samorządowcy, 
a przede wszystkim przedsiębiorcy zwią-
zani z Gminą Ciechanów.

Wójt Marek Kiwit w swym wy-
stąpieniu podkreślał zaangażowanie 
przedsiębiorców w rozwój Gminy i 
tworzenie nowych miejsc pracy.

W spotkaniu noworocznym 
wzięli udział, m.in. poseł Arkadiusz 
Iwaniak oraz Konrad Wojnarowski – 
radny Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego.

Bardzo atrakcyjny program 
artystyczny zaprezentowali ucznio-
wie Szkoły Podstawowej w Gumo-
wie: Antonina Falkowska i Gabrie-

la Sarnowska (śpiew) 
oraz Piotr Wernicki 
(recytacja).

Przedstawiciele Firm, 
które szczególnie aktyw-
nie wspierają inicjatywy 
Gminy Ciechanów i wy-
różniają się implementa-
cją zasady społecznej od-
powiedzialności biznesu, 
odebrali z rąk wójta oko-
licznościowe statuetki. 
Trafiły one do następu-
jących firm i osób: Bank 
Spółdzielczy w Płońsku, 
Polski Bank Spółdziel-
czy w Ciechanowie, KOPTRANS 
Witold Piętka i Synowie, JAWAR 
Sp. z o.o., PSB ROLBUD Sp.j., IN-
STAL-TECH, LUPUS, WAPNO-

POL Adam Nowakowski, P.P.H.U. 
RADMAR Radosław Rykaczewski, 
FMG Technical Projects Grzegorz 
Gulatowicz, PLAST-BUD Zofia i 

Kazimierz Olszewscy, Ciechanowska 
Spółdzielnia Mleczarska, Jacek Bor-
kowski, MECH-BUD S.A., Promo-

tor, Zakłady Mięsne Lenarcik, Miro-
sław Płoski, CEDROB S.A.  

 TM

Z gminy Ciechanów

Spotkanie Noworoczne u wójta Kiwita

Koncert Noworoczny

Wokół opery, operetki i musicalu

Koncert Noworoczny pt. „Wokół opery, operetki i musicalu”.
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Przedstawiciele Firm, które za wspieranie inicjatyw Gminy Ciechanów otrzymały od wójta Marka Kiwita okolicznościowe statuetki.

Wójt Marek Kiwit.

Poseł Arkadiusz Iwaniak.

Statuetki, które otrzymały Firmy w sposób szczególny zaan-
gażowane we wspieranie inicjatyw Gminy Ciechanów. Piękny program artystyczny zaprezentowali (od lewej): Antonina Falkowska, Piotr Wer-

nicki i Gabriela Sarnowska.

W poniedziałek, 6 grudnia w Ciechanowie, 
po raz czwarty, zorganizowano Miejski Or-
szak Trzech Króli. Tradycyjnie swój początek 
miał na Placu Jana Pawła II. Przed wymar-
szem zagrała Miejska Orkiestra Dęta OSP 
Ciechanów.

Następnym punktem uroczysto-
ści było krótkie przedstawienie arty-
styczne, po którym barwny i rozśpie-
wany Orszak z Trzema Mędrcami na 
czele ruszył ul. Warszawską, następ-
nie ul. ks. Piotra Ściegiennego, do-
cierając do kościoła farnego, gdzie 

uczestnicy złożyli pokłon Świętej 
Rodzinie i celebrowana była uroczy-
sta Msza Święta.

W wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele władz, w tym pre-
zydent Krzysztof Kosiński. Obecni 
byli parlamentarzyści, samorządow-
cy, mieszkańcy Ciechanowa i okolic. 
Przed wymarszem wszyscy obecni 
mogli usłyszeli kolędę zagraną przez 
Miejską Orkiestrę Dętą OSP Cie-
chanów oraz obejrzeli krótkie przed-
stawienie przygotowane przez Sto-
warzyszenie Pozytywnie Historyczni. 

Uczestnicy zanim wyruszyli z placu 
Jana Pawła II otrzymali śpiewniki i 
kartonowe korony. 

W przemarszu, pod przewodnic-
twem trzech mędrców na koniach, 
wzięło udział kilka tysięcy ciechano-
wian.

Orszak Trzech Króli w Ciecha-
nowie tradycyjnie zorganizował 
Urząd Miasta i lokalne parafie, przy 
wsparciu harcerzy.

TOMASZ JURCZAK
WIĘCEJ ZDJĘĆ ZNAJDZIECIE NA NASZYM 
PORTALU  WWW.PULSCIECHANOWA.PL

Miejski Orszak Trzech Króli

Marsz przez Ciechanów z mędrcami na czele

Orszak poprowadziło trzech Mędrców.
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Jak to się stało, że została Pani nauczy-
cielem?

Od dziecka moim marzeniem 
było, aby zostać nauczycielem. Pa-
miętam, jak każdego dnia bawiłam 
się w domu w szkołę. Drewniana 
tablica, kreda przyniesiona ze szkoły, 
dziennik zrobiony z zeszytu i pro-
wadzone lekcje dla dzieci z osiedla 
- wspominam to z wielkim senty-
mentem... Tak więc z wyborem za-
wodu nie miałam problemu i nigdy 
tej decyzji nie żałowałam. 

Jakie są wady, a jakie zalety pracy na-
uczyciela?

Praca nauczyciela jak każda 
inna ma swoje wady i zalety. By-
cie nauczycielem wymaga zapewne 
dużego poczucia odpowiedzial-

ności, cierpliwości, poświęcenia 
dużej ilości czasu prywatnego, nie-
jednokrotnie kosztem przyjaciół 
i rodziny. Jednakże ma też dużo 
zalet. Nauczyciel praktycznie cią-
gle powinien się douczać, rozwi-
jać intelektualnie, musi wiedzieć 
o nowinkach wszelkiego rodzaju, 
być zawsze poinformowany o tym, 
co się dzieje. Dlatego praca ta nie 
pozwala mi stać w miejscu i pod-
dawać się monotonii.
Nauczyciel to jeden z trudniejszych za-
wodów. Zgadza się Pani z tym twierdze-
niem?

Nie jest łatwy a za to bardzo 
odpowiedzialny, ale przecież w 
wielu zawodach jest podobnie. W 
dużym stopniu od nas nauczycieli 
zależy, jaką drogą w dorosłym ży-

ciu podążą nasi wychowankowie. 
Jest to zawód działania a nie sta-
gnacji, w którym ma się poczucie 
„misji” i to zapewne rekompensuje 
nam jego trudność.

Jak zachęca Pani swoich wychowanków 
do nauki?

Wiek przedszkolny nazywany 
jest wiekiem zabawy. Spełnia ona w 
tym okresie różnorodne funkcje i za-
dania. Wszelkie działania podejmo-
wane przez dzieci związane są wła-
śnie z nią. Uważam, że nie ma lepszej 
formy ani metody a moim zadaniem 
jest tak pokierować zabawą dzieci, 
aby wniosła ona nowe doświadcze-
nia, cenne wartości i naukę do życia 
przedszkolaków a przy tym sprawiała 
im wiele radości.

Jakiej rady udzieliłby Pani 
młodemu nauczycielowi 
rozpoczynającemu pracę w 
szkole lub w przedszkolu?

No cóż, ten zawód 
musi się „kochać”, bo 
inaczej nie będą dobrymi 
nauczycielami. Te wszyst-
kie nowelizacje i życie 
codzienne mogą skutecz-
nie zniechęcać, ale warto 
pokonywać wszelkie prze-
ciwności losu i nie podda-
wać się, a zapewne zapłatą 
będą słowa dzieci: „pani 
jest najlepszą panią”. A 
dla nich naprawdę warto 
żyć. Powodzenia!

DZIĘKUJĘ ZA ROZMOWĘ 

Wywiad z Panią Anną Kocięcką, nauczycielem Szkoły Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki i dyrektorem 
Niepublicznego Przedszkola Tęcza w Ciechanowie

Z miłości do nauczania

Joanna Potocka-Rak - Starosta Ciechanowski poin-
formowała o planowanej rozbudowie Powiatowego 
Centrum Kultury i Sztuki przy ul. Strażackiej w Cie-
chanowie. Wstępna propozycja rozbudowy zapre-
zentowana na wizualizacji jest imponująca. 

Pani starosta przyznaje, że już najwyż-
szy czas w tchnąć w ciechanowskie PCKiSz 
XXI wiek. Nowoczesna sala kinowa, opty-
malne wykorzystanie przestrzeni wokół, 
stworzenie małej sceny letniej - to tylko kilka 
przykładów z zapowiedzianej modernizacji i 
rozbudowy domu kultury. Całość projektu 
powstała z uwzględnieniem wytycznych kon-
serwatorskich. Pomyślano również o osobach 
niepełnosprawnych, które będą mogły się 
swobodnie poruszać po całym obiekcie. 

- Patrząc na to w jakim kierunku roz-
wija się obecnie kultura, my jako powiat 
nie możemy pozostawać tyle. Jeżeli w chwili 
obecnej nie podejmiemy działań związanych 
z inwestycjami w tę infrastrukturę, którą 
mamy, to za pięć lat nie będziemy mieli tego 
co mamy. Rzeczywistość się zmienia, oczeki-
wania się zmieniają, ale też wymagania arty-
stów. Przyjmowanie ich wymaga odpowied-
nich warunków. My nie możemy jako duży 
powiat wstydzić się tego co mamy. Musimy 
pracować żeby było lepiej, dlatego też zostały 
już podjęte działania związane z rozbudową 
PCKiSZ – podkreśla starosta. 

Osoby, które pasjonują się kinematogra-
fią i muzyką będą zadowolone.

- Wstępne założenia to rozbudowa cen-
trum kultury o dwie dodatkowe, mniejsze 
sale kinowe. Tak żeby lepiej mogło funkcjo-
nować kino i być bardziej rentowne. Myśli-
my też o remoncie sali koncertowej, zależy 
nam na tym, żeby sala była prawdziwą salą 
koncertową. Oczywiście to wymaga spo-
rych nakładów. Dodatkowym zadaniem jest 
poprawa ciągów komunikacyjnych całej in-
frastruktury, a także zwiększenie powierzch-
ni sali ekspozycyjnej. Tak żeby można było 
organizować większe wystawy i wernisaże w 
lepszych warunkach. Już jestem po pierw-
szych rozmowach z jednostką projektowania 
– oznajmiła starosta. 

Rozbudowa PCKiSZ będzie kosztowała 
kilka milionów złotych. Pieniądze na tę in-
westycję powiat zamierza pozyskać ze źródeł 
zewnętrznych.

AM 

Nowy rok - nowe wyzwania

Dom kultury zyska nowe oblicze 

Wizualizacja rozbudowy PCKiSz w Ciechanowie 
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Stacja Uzdatniania Wody Tysiąclecia została 
wyposażona w nowoczesną lampę UV prze-
znaczoną do dezynfekcji wody. Dzięki urzą-
dzeniu nie będzie konieczne stosowanie 
środków chemicznych. Zastosowanie tego 
rozwiązania gwarantuje czystą i idealną do 
spożycia wodę.

Dezynfekcja wody pitnej za po-
mocą ultrafioletu w zakresie UVC za-
chowuje naturalne właściwości wody, 
nie zmienia jej naturalnego smaku, 
zapachu czy składu mineralnego. Dzię-
ki użyciu lampy nie dodaje się chemi-
kaliów, jak w przypadku stosowania 
podchlorynu sodu. Nie zanieczyszcza 
się środowiska, a proces oczyszczania 
nie prowadzi do powstania produktów 
ubocznych i pozostałości, w szczegól-
ności chloroformu i THM. Nie ma 
także ryzyka związanego z przedawko-
waniem substancji chemicznej użytej 
do dezynfekcji wody.

– Nasze dzia-
łania mają na celu 
zapewnienie miesz-
kańcom Ciecha-
nowa czystej wody. 
Chcemy całkowicie 
wyeliminować po-
tencjalne zagroże-
nia. Zamontowane 
urządzenie gwaran-
tuje w 100% pra-
widłowe parametry 
mikrobiologiczne 
wody. Docelowo 

planujemy montaż podobnego urzą-
dzenia na SUW Gostkowo – mówi 
prezes ZWiK w Ciechanowie Marcin 
Burchacki.

Dezynfekcja promieniami UVC 
jest czysto fizycznym procesem, 
którego naturalny sposób działa-
nia przedstawia słońce. Zasadnicze 
działanie dezynfekujące promieni 
ultrafioletowych na mikroorganizmy 
opiera się na działaniu bogatego w 
energię światła UVC. Promienie 
UVC uszkadzają DNA (nośnik infor-
macji genetycznej) znajdujących się w 
wodzie bakterii i wirusów. Dochodzi 
do dezaktywacji mikroorganizmów 
i w końcu do obumarcia komórek. 
Światło UVC zabija tym samym w 
ciągu kilku sekund chorobotwórcze 
mikroorganizmy i zapobiega ich dal-
szemu rozmnażaniu.

UM/TM

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Inwestycja w jakość wody

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 U
M

 Ci
ec

ha
nó

w

Przedstawiciele dwóch pokoleń członków 
i sympatyków Stowarzyszenia Mazovia 
ProActiv Ciechanów odwiedzili Schronisko 
dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie. Nie 
przyjechali z pustymi rękami – przekazali 
ponad 120 kg karmy.

Mazovianie zapoznali się z funk-
cjonowaniem schroniska i jego potrze-
bami. Dzieci częstowały przebywające 
tam zwierzęta psimi smakołykami. – 

Akcja była dosyć spontaniczna. Dzię-
kuję wszystkim, którzy odpowiedzieli 
na nasz apel. Będziemy się starali w 
przyszłości pomagać schronisku. Za-
braliśmy ze sobą dzieci, by uczyć je 
empatii dla zwierząt oraz tego, jak w 
mądry sposób pomagać – powiedziała 
nam Ewelina Jabłońska ze Stowarzysze-
nia Mazovia ProActiv Ciechanów.

Schronisko jest prowadzone przez 

miejską spółkę – Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych. W ostatnich 
latach bardzo otworzyło się na współ-
pracę z wolontariuszami, organizacjami 
pozarządowymi czy szkołami. Często 
jest odwiedzane przez darczyńców, co 
dowodzi iż mieszkańcy naszego regionu 
mają otwarte serca i portfele także na 
potrzeby bezdomnych zwierząt.

TM

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Pawłowie

Mazovianie wsparli schronisko dla zwierząt

Mazovianie przy darach przekazanych schronisku. Od lewej: Piotr i Patryk Faderewscy, Ewelina Jabłońska i Alicja Górna, a z flagą: Alicja 
Nowakowska i Natan Iniarski.
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W mieście zainstalowano dzie-
sięć nowych kamer monitorują-
cych miejsca publiczne. 

Monitoringiem obję-
to błonia zamkowe, teren 
rekreacyjny przy ul. Marii 
Dąbrowskiej ze skatepar-
kiem i pumptrackiem, te-
ren nowopowstałego par-
ku miejskiego na Jeziorku 
wraz z sąsiadującym z nim 
placem zabaw przy ul. 
Harcerskiej oraz skwer, na 
którym umiejscowiony jest 
parowóz.

Dwa miesiące po pod-
pisaniu umowy z wyko-
nawcą wszystkie dziesięć 
kamer monitoringu wizyj-
nego zostało zainstalowa-
nych. Umowa obejmowała 
m.in. przygotowanie tere-
nu pod budowę oraz usłu-
gi inżynieryjne w zakresie 
projektowania i montażu 
kamer. 

Projekt zapewnił także 
rozbudowę infrastruktury centrali 
umieszczonej w budynku Urzędu 
Miasta przy ul. Wodnej 1 oraz w 
budynku Komendy Powiatowej Po-
licji przy ul. 11 Pułku Ułanów Le-
gionowych 25. Powstała nowa linia 
telekomunikacyjna oraz linia zasila-
jąca centralę w energię elektryczną, 

zakupione i zainstalowane zostały 
urządzenia sieciowe, systemy i serwe-
ry informacyjne oraz urządzenia do 
nadzoru wideo. 

Realizacja zadania ma zapewnić 
poprawę komfortu i bezpieczeń-
stwa mieszkańców oraz zapobie-
gać aktom wandalizmu. Wszystkie 

lokalizacje kamer zostały wytypo-
wane na podstawie wniosków i 
zgłoszeń mieszkańców oraz służb 
mundurowych. W 2020 roku prze-
widziano objęcie monitoringiem 
kolejnych przestrzeni miejskich, w 
tym m.in. kąpielisko Krubin.

UM/TM

Inwestycja w bezpieczeństwo

Nowe kamery monitoringu

W Ciechanowie pojawiło się dziesięć nowych kamer monitoringu miejskiego.
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na tapecie

Tradycyjnie, jak co roku, roz-
mawiamy o prowadzonej przez 
Pana Agencji Ochrony BARTON. 
Jaki był dla Pańskiej Firmy mi-
niony 2019 rok?

Miniony rok to dla mnie, 
jak i całego mojego zespołu, 
czas naprawdę ciężkiej pracy. 
Był również rokiem, w którym 
pozyskaliśmy kilku nowych, 
bardzo poważnych, kontra-
hentów co bardzo mnie cieszy 
bo oznacza rozwój, a my cały 
czas chcemy się rozwijać, zdo-
bywać nowe doświadczenia i 
realizować się w tym co robi-
my.

A jakie plany na rok 2020?
Jeśli chodzi o plany na 

2020 to przede wszystkim 
chcemy maksymalnie, jak to 
jest tylko możliwe, podnosić 
jakość swoich usług i realizo-
wać powierzone nam zadania 
na jak najwyższym poziomie.

Rok temu rozmawialiśmy o tra-
gicznym w skutkach zamachu 

na prezydenta Gdańska Pawła 
Adamowicza. Czy obserwując ry-
nek ochrony w Polsce zauważył 
Pan, by tamta sytuacja wpłynęła 
jakoś na działanie firm z Waszej 
branży?

Po tym dramatycznym 
wydarzeniu, w którym zginął 
prezydent Paweł Adamowicz, 
zauważyłem iż część osób od-
powiedzialnych za organiza-
cję imprez przestała traktować 
ochronę jako zło konieczne 
i dodatkowy koszt związany 
z imprezą. Natomiast jeśli 
chodzi o rynek ochrony to je-
stem zdania, że sytuacja ta nie 
wpłynęła znacząco na dzia-
łalność poszczególnych firm. 
Jeżeli dana firma świadczyła 
usługi na wysokim poziomie 
to dalej tak zostało. Nato-
miast jeśli firma nie ma do-
świadczenia i merytorycznego 
przygotowania do wykonania 
danego zlecenia to żadne, na-
wet najtragiczniejsze wyda-
rzenie nie podniesie jakości 
jej usług.

Żyjemy w niespokojnych czasach. 
Sytuacja w Iranie sprawia, że co-
raz częściej mówi się o zwiększo-
nym zagrożeniu terroryzmem. 
Czy w Polsce też mamy się czego 
obawiać?

Jeżeli chodzi o terroryzm 
to rzeczywiście sytuacja na 
świecie wygląda nieciekawie. 
Natomiast czy my, jako Pola-
cy, mamy się czego obawiać? 
Uważam, iż póki co poważne-
go zagrożenia nie ma, ale nie 
oznacza to, że nie mamy być 
ostrożni, ponieważ atak ter-
rorystyczny może nastąpić w 
najmniej spodziewanym miej-
scu i czasie.

Na co powinniśmy zwrócić uwagę 
w miejscach szczególnie narażo-
nych na zamachy, jak chociażby 
lotniska, dworce czy metro?

Przede wszystkim na pozo-
stawione bez opieki paczki, tor-
by itp. Szczególną uwagę powin-
niśmy również zwrócić na osoby 
zachowujące się nienaturalnie. 
Oczywiście jeżeli zauważymy 

pozostawioną bez opieki paczkę, 
plecak czy torbę lub widzimy 
dziwnie zachowującą się osobę, 
to natychmiast informujemy 
służby odpowiedzialne za bez-
pieczeństwo w danym miejscu.

A co by Pan zalecał osobom, któ-
re w celach turystycznych czy 
biznesowych jeżdżą do krajów, 
w których istnieje podwyższone 
ryzyko wystąpienia aktów terro-
rystycznych?

Jeżeli ktoś chce lub musi je-
chać do kraju o podwyższonym 
ryzyku terrorystycznym to po-
winien śledzić na bieżąco sytu-
ację w obszarze, do którego się 
wybiera. Warto też przed wy-
jazdem zapoznać się z kulturą i 

obyczajami panującymi w kra-
ju, w którym będziemy przeby-
wać. Może nam to zaoszczędzić 
naprawdę wielu kłopotów.

Dziękujemy za rozmowę i życzy-
my dalszego rozwoju Firmy.

Ja również dziękuję. Re-
dakcji oraz wszystkim Czytel-
nikom PULSU życzę samych 
sukcesów w Nowym Roku.

Rozmowa z Mariuszem Bartołowiczem – właścicielem Agencji Ochrony BARTON

Cały czas chcemy się rozwijać

Nasz redakcyjny Kolega Waldemar 
Nicman odebrał z rąk starosty Joanny 
Potockiej-Rak oraz wicestarosty Stani-
sława Kęsika dyplom gratulacyjny.

- Z okazji XXX-lecia pracy 
dziennikarskiej oraz autentyczne-
go, kreatywnego uczestnictwa w 
przemianach społeczno-politycz-
nych Polski i Ziemi Ciechanow-
skiej składamy Panu serdeczne 
gratulacje i podziękowania z ży-
czeniami zdrowia i wszelkiej po-
myślności – czytamy w dyplomie 

podpisanym przez starostę i wice-
starostę.

Waldemar Nicman w latach 
1999-2002 pracował w Starostwie 
Powiatowym w Ciechanowie, gdzie 
odpowiadał za kontakty z mediami 
oraz redagował miesięcznik „Sa-
morządowiec Powiatu Ciechanow-
skiego”. W tym czasie ukazało się 
trzydzieści dziewięć numerów, do 
których napisał łącznie ponad 2,5 
tysiąca tekstów. – W moją pracę 
wkładałem wiele serca. W każdym 

numerze publikowałem kilkadzie-
siąt tekstów. Jest mi niezmiernie 
miło, że Pani Starosta i Pan Wi-
cestarosta docenili ten mój wkład 
w dokumentowanie życia naszego 
powiatu. Jestem im też wdzięcz-
ny za serdeczną atmosferę naszego 
spotkania, w trakcie którego mie-
liśmy okazję podzielić się swoimi 
spostrzeżeniami na temat rozwoju 
naszego powiatu – mówi Walde-
mar Nicman.

Warto przypomnieć, że w 
ostatnich latach nasz redakcyjny 
Kolega został odznaczony m.in. 
przez: Samorząd Miasta Ciecha-

nów – Medalem „Za Zasługi dla 
Ciechanowa”, Szefa Urzędu ds. 
Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych - Odznaką Honorową 
Działacza Opozycji Antykomuni-
stycznej „Za Zasługi dla Niepod-
ległości 1956-1989”, Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej - Krzy-
żem Wolności i Solidarności oraz 
Prezesa Rady Ministrów - Meda-
lem „100-lecia Odzyskania Nie-
podległości”.

Naszemu redakcyjnemu Kole-
dze serdecznie gratulujemy kolej-
nego wyróżnienia!

TM

Kolejne wyróżnienie dla naszego redakcyjnego Kolegi

Władze powiatu doceniły Waldemara Nicmana
KRZYSZTOF KOWALSKI
dziennikarz

Ten dyplom to ładny 
gest uczyniony ze strony 
starosty Joanny Potoc-
kiej-Rak i wicestarosty 
Stanisława Kęsika pod 
adresem Waldka Nicma-
na. Oczywiście są w Cie-
chanowie ludzie, którym 
się to nie podoba. Którzy 
pytają: co ten Nicman zrobił i kim jest? Ja należę do tych, 
którzy uważają, że Waldek zasłużył na to wyróżnienie. 
Jest rzeczą bezsporną, że na przełomie lat 80. i 90. ubie-
głego wieku jako szef ciechanowskiego oddziału „Soli-
darności” miał ogromny wpływ na kształt zmian, jakie 
w tamtym okresie zachodziły w Ciechanowie. Także 
na sprawy personalne. Sam przy tym potrafił pozostać 
w drugim szeregu. To dość rzadka cecha. Bo większość 
działaczy, nie bacząc na swoje kompetencje i predyspo-
zycje, gotowa jest objąć każde stanowisko kierownicze, 
każdą funkcję. Wystarczy obejrzeć się wokoło... 

Cenię także dorobek dziennikarski Waldka. Choć 
jest samoukiem i pod względem warsztatowym nie 
wszystkie jego teksty są właściwie zaplanowane i do-
pracowane, to jest w nich pasja. Szczególnie, gdy pisze 
o zawodach i innych wydarzeniach sportowych, które 
odbywają się w powiecie ciechanowskim. Bardzo dużo 
dobrego przez te 30 lat zrobił na niwie sportowej poka-
zując na łamach czasopism do których pisał, mniejsze 
i większe sukcesy młodych zawodników i zawodniczek. 
To jest rzecz trudna do przecenienia.

I jeszcze jedno... Waldek nie zmienia poglądów 
ze względów koniunkturalnych, pod wpływem „wia-
trów historii”. Ja takie postawy bardzo cenię. Potrafi 
natomiast przyznać się do błędu w ocenie ludzi, z 
którymi spotkał się w swoim życiu i wydarzeń, w któ-
rych brał udział. A to, chyba każdy z nas wie, nie jest 
znowu takie łatwe... 

Dyplom gratulacyjny od władz Powiatu Ciechanowskiego.

Waldemar Nicman wraz ze starostą Joanną Potocką-Rak i wicestarostą Sta-
nisławem Kęsikiem.

m
at

er
iał

 pr
om

oc
yjn

y

Fo
t. T

M



10
www.pulsciechanowa.plmiejskie inwestycje

ogłoszenie

Krzywa Hala na osiedlu „Bloki” została wy-
remontowana z zewnątrz, zyskując nowy 
dach i elewację, zmodernizowano również 
jej wnętrza. Budynek został zaaranżowa-
ny pod nowe funkcje użytkowe. Będzie to 
miejsce spotkań i kolejny punkt na kultu-
ralnej i edukacyjnej mapie miasta.

Miasto na rewitalizację obiektu 
pozyskało ponad 5,5 mln zł dofinanso-
wania. Zostały przeprowadzone prace 
remontowe i modernizacyjne, wymie-
niono konstrukcję i pokrycie dachu, 
instalacje wewnętrzne, przyłącza i sto-
larkę. Przebudowano ściany wewnętrz-
ne, oczyszczono i odnowiono ściany, 
sufity i posadzki, wyremontowano 
klatki schodowe, docieplono strop w 
piwnicy i na poddaszu. Zlikwidowane 
zostały bariery architektoniczne. Od-
tworzona została zabytkowa elewacja. 
Za budynkiem od strony garaży wy-
konano oświetlenie, przebudowano 
nawierzchnię pieszo-jezdną, ustawiono 
ławki.

Pomieszczenia na parterze adapto-
wane są do pełnienia nowych funkcji. 
W budynku funkcjonować będzie 
Placówka Wsparcia Dziennego, Klub 
Osiedlowy, Klub Integracji oraz Miej-
ska Biblioteka Publiczna. Otwarcie bi-
blioteki dla mieszkańców nastąpi naj-
prawdopodobniej jeszcze w styczniu, 
po uzyskaniu pozwolenia na użytkowa-
nie obiektu.

Zrewitalizowany został także plac 
Piłsudskiego. Przebudowane i wymienio-

ne zostały nawierzchnie istniejących ście-
żek pieszych wraz z obrzeżami. Pojawiły 
się nowe nasadzenia, oświetlenie oraz 
elementy małej architektury. Stylistyka 
oświetlenia parkowego nawiązuje do 
tego przy ul. Sienkiewicza. Podświetlony 
został pomnik Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. W jego okolicy wybudowane zo-
stało gniazdo zasilające, które umożliwia 
m.in. nagłośnienie odbywających się tam 
uroczystości patriotycznych.

Zaprojektowana przez okupantów 
niemieckich „Krzywa Hala” zbudo-
wana została w latach 1942-1943 na 
planie długiego łagodnego łuku. Bu-
dynek miał stanowić jedną z pierzei 
Nowego Miasta. Współcześnie obiekt 
był w złym stanie technicznym, wy-
magał natychmiastowych prac renowa-
cyjnych i modernizacyjnych. Znaczną 
powierzchnię parteru zajmuje Miej-
ska Biblioteka Publiczna, kondygna-
cje wraz z poddaszem zajmują lokale 
mieszkalne.

UM/TM

Rewitalizacja kolejnych fragmentów osiedla „Bloki”

Krzywa Hala jak nowa

Plac Piłsudskiego i Krzywa Hala zostały 
zrewitalizowane.
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Modernizacja ul. Gruduskiej jest możliwa 
dzięki porozumieniu miasta z zarządcą drogi, 
na podstawie którego miasto w 2019 r. opra-
cowało dokumentację techniczną i uzyskało 
pozwolenie na realizację inwestycji. Mazo-
wiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warsza-
wie wybrał wykonawcę, który za blisko 3 mln 
zrealizuje inwestycję. 

W jej ramach powstanie ciąg pieszo-
-rowerowy o długości 833 m i szerokości 
2,5 m, wykonany z kostki i oddzielony 
od jezdni pasem zieleni. Przy ulicy uło-
żone będzie ponad 800 m chodników 
z kostki betonowej. Na całym odcinku 
zniesione będą bariery architektoniczne. 
Na ulicy położona zostanie nowa na-
wierzchnia wykonana z betonu asfaltowe-
go o zwiększonej odporności na odkształ-
cenia trwałe, o szerokości 7 m. Istniejąca 
nawierzchnia bitumiczna zostanie wyko-
rzystana jako dolna warstwa podbudowy. 

Na drodze wykonane zostanie ozna-
kowanie pionowe i poziome zgodnie 
z nowym projektem stałej organizacji 

ruchu dla rozbudowywanego odcinka 
drogi. W obszarze pasa drogowego zo-
staną wyprofilowane bądź przebudowane 
skrzyżowania. Wykonane zostaną także 
zjazdy indywidualne na posesje i zjazdy 
na pola. Zjazdy indywidualne na posesje 
zostaną dostosowane do szerokości ist-
niejących bram, wykonane z czerwonej 
kostki betonowej, a zjazdy na pola z be-
tonu asfaltowego. Projekt zakłada także 
odwodnienie drogi poprzez budowę sys-
temu kanalizacji deszczowej w terenie za-
budowanym. Ponadto miasto ze środków 
własnych wybuduje nowe oświetlenie 
uliczne. Projekt zakłada na całym odcin-
ku rozbudowywanej drogi, budowę 24 
szt. słupów oświetleniowych z lampami 
typu LED.

Planowany termin zakończenia ro-
bót wraz z pozwoleniem na użytkowanie 
to koniec 2020 roku. - Pracując nad do-
kumentacją techniczną dla przebudowy 
ulicy Gruduskiej zależało mi w szczegól-
ności na stworzeniu bezpiecznego ruchu 

dla rowerzystów i pieszych. Dlatego 
budowa ciągu pieszo-rowerowego była 
priorytetem. Samo projektowanie i uzy-
skiwanie wymaganych zgód trwało nie-
stety bardzo długo. Wynikało to jednak 
z przyczyn obiektywnych i niezależnych 
od miasta. Procedury biurokratyczne na 
szczęście są już za nami. Zarządca mógł 
wybrać wykonawcę, a my jako miasto 
przeprowadzimy jeszcze budowę nowe-
go oświetlenia ulicznego – mówi prezy-
dent Krzysztof Kosiński.

W oparciu o przekazaną przez mia-
sto dokumentację MZDW w Warsza-
wie przeprowadził postępowanie prze-
targowe i wyłonił wykonawcę robót. 
Prace budowlane wykona konsorcjum 
firm: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i 
Mostów Sp. z o.o. oraz „ALTOR” Sp. 
z o.o. za kwotę brutto 2.992.643,19 
zł. Pozostali uczestnicy przetargu za-
oferowali kwoty zdecydowanie wyższe 
(4.127.988,15 zł oraz 6.549.750,00 zł).

UM/TM

Inwestycja drogowa oczekiwana przez mieszkańców

Jest wykonawca rozbudowy ul. Gruduskiej

W odpowiedzi na interpelację radnej Edyty 
Rzeplińskiej-Filipowicz na cmentarzu ko-
munalnym ustawiono regały na znicze do 
ponownego użytku. Dzięki temu wszyscy 
mieszkańcy mogą włączyć się w działania 
proekologiczne, ukierunkowane w tym 
przypadku na ograniczanie ilości odpa-
dów, w szczególności tworzyw sztucznych.

Pomysł instalacji zniczodzielni 
przedstawiony przez radną na sesji w 
październiku minionego roku (pisali-
śmy o nim w listopadowym wydaniu 
PULSU) spotkał się z pozytywnym 
odbiorem ze strony mieszkańców, a 
prezydent Krzysztof Kosiński odpo-
wiadając na tę propozycję zapowie-
dział jego realizację w najbliższych 
miesiącach.

Regały zostały przed świętami 
ustawione w pobliżu czterech bram: 
największy stoi po lewej stronie przy 
bramie głównej cmentarza od ul. 
Gostkowskiej, kolejny przy budynku 
administracji przy ul. Gostkowskiej, 
a dwa pozostałe ustawiono przy wej-
ściach od strony ul. Prymasa Tysiącle-
cia (przy pętli miejskiej).  Mieszkańcy 
mogą odstawić na półkę niepotrzebne, 
kompletne, nieuszkodzone, w miarę 
czyste - nieokopcone i niezabrudzone 
woskiem, opróżnione z wkładu zni-

cze, a inni - głównie ci mniej zamożni, 
mogą je stamtąd nieodpłatnie zabrać 
i wykorzystać powtórnie po włożeniu 
nowego wkładu. Dzięki temu moż-
liwe jest ograniczenie ilości trudnych 
do utylizacji odpadów. W ślad za ów-
czesnym głosem radnej Rzeplińskiej-
-Filipowicz na regałach można też 
zostawiać inne dekoracje nagrobne, 
których mamy nadmiar bądź się nam 
znudziły, a ktoś może je jeszcze ustawić 
na grobie swoich bliskich.

– Warto zaznaczyć, że regały nie są 
miejscem do składowania śmieci. Spo-
tkałam się z tym, że część osób zosta-
wiała uszkodzone osłonki, czy jeszcze 
palące się wkłady. Oczywiście może 
to wynikać z niewiedzy do czego takie 
urządzania służą, ponieważ nie ma na 
nich informacji. W związku z tym skie-
rowałam do ratusza wniosek w sprawie 
uzupełnienia regałów o tabliczki z od-
powiednimi informacjami, załączyłam 
też przykładowe regulaminy. Dziękuję 
prezydentowi oraz wszystkim osobom, 
które przyczyniły się do ustawienia 
zniczodzielni. Wspólnie możemy teraz 
dokładać kolejne cegiełki do dbania o 
otaczające nas środowisko. Zachęcam 
by robić to na każdym kroku, zaczyna-
jąc od rzetelnej segregacji odpadów w 

naszych domach. To ważne nie tylko 
dla nas, ale też dla przyszłych poko-
leń – powiedziała nam radna Edyta 
Rzeplińska-Filipowicz, przewodniczą-
ca Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska Rady Miasta 
Ciechanów.

Koszt zakupu i montażu czte-
rech metalowych regałów wyniósł 
5.473,50 zł.

TM

Cmentarz Komunalny w Ciechanowie

Zniczodzielnie już stoją

Cztery regały, zwane „zniczodzielniami”, 
zostały ustawione na ciechanowskim 
cmentarzu komunalnym.
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Do końca roku ulica Gruduska zostanie zmodernizowana.
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podsumowania i plany

BEATA BAYER
Właścicielka Niepublicznej Specjalistycznej 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Tę-
czowa Kraina”

Rok 2019 był dla „Tęczowej Kra-
iny” niezwykle pracowity. Postawiliśmy 
na rozwój zawodowy naszych pracow-
ników. Pierwszym szkoleniem, w któ-
rym wspólnie uczestniczyliśmy był kurs 
dotyczący Sali Doświadczania Świata – 
koncepcji Snoezelen i możliwości jej za-
stosowania w edukacji i terapii. W ciągu 
całego roku rozszerzaliśmy naszą wiedzę 
w zakresie psychologii, integracji senso-
rycznej, neurotaktyny, logopedii (szcze-
gólnie wczesnej diagnozy i interwencji), 
sensoplastyki, terapii ręki oraz różno-
rodnych metod nauki czytania. Nasza 
pani psycholog – Milena Grudzińska-
-Wilkowska wzięła udział w wyjeździe 
studyjnym. Jest członkiem zespołu in-
terdyscyplinarnego, który stworzył „Eu-
ropejski model integracji społecznej”.

Niezwykle ważne w roku 2019 było 
doposażenie gabinetu integracji senso-
rycznej oraz pracowni terapii widzenia.

Rok 2019 przyniósł nam także wiele 
nowości. Rozpoczęliśmy m.in. współ-
pracę z Fundacją Bliżej Szczęścia oraz z 
Fundacją Polsat. Dzięki wsparciu tych 
instytucji mogliśmy zorganizować w 
poradni zajęcia edukacyjne dla bardziej 
potrzebujących dzieci. Ponadto nawią-
zaliśmy współpracę z panią Ewą Kozieja 
z Reha-Kinesis. Nasi podopieczni w ra-
mach wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka mogą korzystać z zajęć rehabili-
tacyjnych w profesjonalnej placówce.

Ciekawym doświadczeniem były 
także wizyty alpak – Tuli i Bezy. Dzięki 
pani Joannie Chumięckiej dzieci, rodzi-
ce i terapeuci mogli uczestniczyć w fan-
tastycznych zajęciach.

Dzięki poszerzeniu kadry dzie-
ci z „Tęczowej Krainy” uczestniczyły 
nie tylko w zajęciach logopedycznych, 
integracji sensorycznej oraz terapii 
psychologicznej, tyflopedagogicznej, 
terapii widzenia ale także w zajęciach 
edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapii 
ręki oraz zajęciach z elementami arte-
terapii i sensoplastyki. W 2019 roku 
zrealizowaliśmy także nasze marzenie o 
Magicznym (interaktywnym) Dywanie i 
Sali Doświadczania Świata. Dzięki temu 
podczas zajęć w ramach WWR dziecka, 
zajęć ogólnorozwojowych oraz terapeu-
tycznych dzieci mogły przenieść się do 
magicznego świata wróżek, smoków i 
jednorożców. Terapia połączona z zaba-
wą dała niesamowite efekty.

Dzięki zaangażowaniu BLACK PI-
STONS MC POLAND CHAPTER 
CIECHANÓW zorganizowaliśmy na-

szym milusińskim i ich rodzicom nieza-
pomniane warsztaty świąteczne. Nasze 
terapeutki pokazały uczestnikom, jak 
wykonać ciekawe ozdoby bożonarodze-
niowe. Następnie kolędowaliśmy z mo-
tocyklistami i najprawdziwszym Świę-
tym Mikołajem. Był to cudowny, pełen 
wzruszeń, niezapomniany dzień.

Rok 2020 to nowe wyzwania i ma-
rzenia. Nie chcemy zwalniać. Wręcz 
przeciwnie. Postanowiliśmy rozszerzyć 
naszą ofertę o zajęcia dla dzieci i mło-
dzieży. Pragniemy, aby każdy znalazł u 
nas coś dla siebie, dlatego stawiamy na 
różnorodność i dobrą zabawę. Chcemy 
nie tylko prowadzić terapię, ale także 
rozwijać zainteresowania i pasję dzieci 
oraz terapeutów.

Wkrótce nastąpią pierwsze zmiany, 
tak więc zapraszamy do śledzenia naszej 
oferty.

CEZARY CHODKOWSKI

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Ciechanowie

Rok 2019 dla WORD okazał się 
trudny ze względu na spadek liczby kan-
dydatów na kierowców. Ilość przeprowa-
dzonych egzaminów w porównaniu do 
2018 roku zmniejszyła się o ok. 11% . 
Są również pozytywne zmiany, zdawal-
ność na egzaminach poprawiła się, co 
jest dla nas optymistyczną informacją i 
świadczy o tym, że młodzi kierowcy są 
co raz lepiej wyszkoleni. Mam nadzieję, 
że ta tendencja utrzyma się w następnym 
roku, a może nawet wzrośnie.

WORD głównie kojarzy się z pro-
cesem egzaminowania jednak na co 
dzień zajmujemy się również szkoleniem 
kierowców wykonujących transport 
drogowy, naruszających przepisy ruchu 
drogowego czy osób zajmujących się kie-
rowaniem ruchem. Prowadzimy też wie-
le innych szkoleń, o których można do-
wiedzieć się z naszej strony internetowej 
bądź Facebooka. Staramy się nieustannie 
działać na rzecz propagowania bezpie-
czeństwa ruchu drogowego, mamy prze-
konanie, że edukacja jest podstawowym 
czynnikiem wpływającym na stan bez-
pieczeństwa polskich dróg. 

W 2019 roku nasz Ośrodek jako 
pierwszy na Mazowszu rozpoczął inno-
wacyjny projekt szkoleń dla młodych 
kierowców w ośrodku doskonalenia 
techniki jazdy na Torze Modlin. Utwo-
rzyliśmy również, w porozumieniu ze 
Starostą Ciechanowskim oraz WORD 
w Warszawie, Młodzieżowe Centrum 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
(BRD). Ma ono swoją siedzibę w jed-

nym z ciechanowskich liceów. Ważnym 
dla nas wydarzeniem w 2019 roku było 
powstanie pierwszej w naszym subre-
gionie Powiatowej Rady BRD, w prace 
której jesteśmy zaangażowani. To bardzo 
ważny organ doradczy, który zajmuje 
się szeroko rozumianą poprawą bezpie-
czeństwa w powiecie ciechanowskim, 
m.in. edukacją, inżynierią drogową czy 
działaniami społecznymi wpływającymi 
na zmniejszenie ilości wypadków drogo-
wych. 

Stale współpracujemy z Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Ma-
zowieckiego w Warszawie, z którym 
współorganizujemy kampanię eduka-
cyjną „Jesteś widoczny, jesteś bezpiecz-
ny”, „Wyprawka dla pierwszoklasisty” i 
„Bezpieczny przedszkolak”. Podczas tej 
kampanii rozdaliśmy ok. 8.000 zesta-
wów odblaskowych przedszkolakom i 
uczniom subregionu ciechanowskiego. 
Ponadto prowadziliśmy mnóstwo akcji 
promujących bezpieczeństwo poprzez 
zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży 
i seniorów. 

Nieustannie współpracujemy z wie-
loma instytucjami w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, m.in. 
z: Mazowieckim Centrum Polityki Spo-
łecznej, Wojewodą Mazowieckim, Spe-
cjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim 
w Ciechanowie, Kuratorium Oświaty 
Delegatura w Ciechanowie, Komenda-
mi Powiatowymi Policji i Komendami 
Powiatowymi Państwowej Straży Pożar-
nej subregionu ciechanowskiego, samo-
rządami lokalnymi, placówkami oświa-
towymi czy mediami. 

Rok 2020 będzie dla WORD z 
pewnością równie pracowity. Mamy 
nadzieję, iż przybędzie chętnych do zdo-
bycia prawa jazdy, ale też zainteresowa-
nych udziałem w naszych szkoleniach. 
Oprócz organizowania corocznych już 
akcji planujemy jeszcze bardziej zaan-
gażować się w kształcenie i edukację, 
przede wszystkim młodzieży i seniorów. 
Są to grupy wiekowe, które niestety w 
statystykach policyjnych dotyczących 
wypadków drogowych z roku na rok zaj-
mują niechlubne czołowe pozycje.

W nowym roku w imieniu swoim 
oraz pracowników WORD w Ciecha-
nowie życzę wszystkim Czytelnikom 
bezpiecznej i szerokiej drogi.

MICHAŁ KORZYBSKI

Prezes LKS Matsogi Ciechanów, trener Ta-
ekwondo-ITF

LKS Matsogi Ciechanów to stowa-
rzyszenie kultury fizycznej zajmujące się 

głównie szkoleniem dzieci i młodzieży 
w Taekwon-do, działające na terenie 
Ciechanowa od 2003 roku. Od 2005 
roku zawodnicy LKS Matsogi regularnie 
sięgają po medale mistrzostw Polski w 
trzech kategoriach wiekowych: junio-
rów, seniorów i juniorów młodszych. 
W 2015 roku, we włoskim Jesolo, Ilo-
na Omiecińska zdobyła indywidualne 
Mistrzostwo Świata Seniorów w wal-
kach do 62 kg i jak dotąd to najlep-
szy wynik w historii ciechanowskiego 
sportu osiągnięty przez kobietę.

Rokrocznie zdobywamy kilka-
dziesiąt punktów w systemie sportu 
młodzieżowego (2018 - 52 pkt., 2019 
– 82 pkt.), dzięki czemu jesteśmy w 
ścisłej czołówce ciechanowskich klu-
bów. Poza tym 27 osób zdobyło sto-
pień mistrzowski (czarny pas), a 11 
osób dostąpiło zaszczytu reprezento-
wania Polski w mistrzostwach Europy 
i Świata, często zdobywając medale. 
W minionym roku Daniel Prusiński 
został powołany do Reprezentacji Pol-
ski na Mistrzostwa Europy w Saraje-
wie, gdzie zaliczył dwie bardzo dobre 
walki, pokonując wymagającego Re-
prezentanta Rumunii i nieznacznie 
przegrywając z Rosjaninem, który po-
tem został Mistrzem Europy.

Aktualnie do Kadry Narodowej 
Juniorów na rok 2020 zostali powo-
łani Karolina Królikowska i Daniel 
Prusiński.

Na co dzień w klubie trenuje 160 
dzieci i młodzieży. Najważniejsze osią-
gnięcia w 2019 roku to:

- w kategorii młodzieżowca (19-21 
lat): Brązowy medal – Kornel Korzyb-
ski

- kategorii juniora (17-18 lat): 
Srebrny medal – Daniel Prusiński

Do wyróżniających się zawodni-

ków należą jeszcze: Karolina Marty-
nowycz i Jakub Królikowski.

- w kategorii juniora młodszego 
(14-16 lat): Srebrny medal w walkach 
do 50 kg -  Karolina Królikowska, 
Srebrny medal w walkach do 52 kg – 
Patryk Załęski

Do wyróżniających się zawodni-
ków należą jeszcze: Filip Nowak, Ja-
kub Marczak, Tymoteusz Długozima 
oraz Jakub Sarnowski.

- w kategorii młodzika (11-13 
lat): Złoty medal – Kacper Gadomski; 
Srebrny medal – Wiktoria Mroczek, 
Aleksandra Nałęcz i Bartosz Bień-
kowski; Brązowy medal – Szymon 
Czyżyk, Oskar Lewandowski, Alicja 
Reduch, Szymon Zakrzewski i Kamil 
Jeziorski.

W naszym Klubie prowadzimy 
od trzech lat znany w całej Polsce 
program prospołeczny „Bezpieczna 
Ciechanowianka”, który polega na 
zapoznaniu kobiet z podstawami bez-
piecznej samoobrony. W tym czasie 
przeszkolonych zostało ponad 700 
kobiet, a tylko w 2019 roku w kursie 
uczestniczyło 150 kobiet.

Jednak największym sukcesem 
ubiegłego roku była organizacja XIII 
Międzynarodowego Turnieju Masters 
Mazovia Cup 2019, w którym wzięło 
udział 865 zawodników z 11 krajów. 
To rekordowa liczba zawodników w 
skali nie tylko krajowej, ale również 
europejskiej. 

Najważniejsze wydarzenia w 2020 
roku, oprócz zawodów krajowych, to: 
Mistrzostwa Europy w Bratysławie 
(Słowacja) i Puchar Świata w Koper 
(Słowenia), w których mogą wystar-
tować nasi najzdolniejsi juniorzy, czyli 
Karolina Królikowska, Daniel Prusiń-
ski oraz Patryk Załęski.

ogłoszenie

Rok się kończy, rok zaczyna…
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PATRYK NIEZNAŃSKI

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mazovia Pro-
Activ Ciechanów

Do historii przeszedł rok 2019, 
który dla naszego Stowarzyszenia był 
czasem wielu intensywnych działań. 
Odnosiliśmy spektakularne sukcesy, 
podejmowaliśmy trudne wyzwania or-
ganizacyjne, a nasi członkowie stworzyli 
wiele inspirujących historii. 

Początek roku miał mocny akcent 
rekordowej frekwencji na treningach, 
co wiązało się z postanowieniami miesz-
kańców do rozpoczęcia aktywnego trybu 
życia. Standardowo w marszobiegu bie-
rze udział około 15 osób, natomiast w 
tamtym czasie grupa liczyła 35 osób, a 
przypomnę że temperatury dochodziły 
do -12 oC.

Podczas Ciechanowskiej Gali Spor-
tu (1 lutego) okazało się, że III Ciecha-
nowskie Święto Biegania wygrało w Cie-
chanowskim Plebiscycie Sportowym w 
kategorii „Wydarzenie Sportowe Roku”! 
W kategorii „Trener Roku” drugie miej-
sce zajął Jakub Ogonowski, w kategorii 
„Drużyna Roku” sztafeta biegaczy z Klu-
bu Lekkoatletycznego Mazovia ProActiv 
Ciechanów uzyskała trzecie miejsce, a w 
kategorii „Sportowiec Roku” piąte miej-
sce zajął Michał Makowski.

I Ciechanowskie Święto Kobiet stało 
się faktem 10 marca 2019. Po raz pierw-
szy organizowaliśmy projekt skierowany 
tylko do kobiet, choć najważniejszą ko-
bietą tego dnia była Aneta Murawska. 
To dla niej zaangażowaliśmy wszystkie 
nasze siły, aby zebrać jak najwięcej środ-
ków na leczenie.  Przekazaliśmy na ten 
cel 10.385 zł. 

Po raz trzeci biegaliśmy przez 48 
godzin non stop. W Ciechanowskiej 
Sztafecie Charytatywnej 48h zorgani-
zowanej dla 4-letniej Ani Ogonowskiej 
udział wzięły 833 osoby, a łącznie prze-
byliśmy 13.164 km. Na leczenie i reha-
bilitację Ani przekazaliśmy 20.349,70 
zł. 

We wrześniu odbyło się IV Ciecha-
nowskie Święto Biegania, gdzie blisko 
pół tysiąca uczestników, dzieci i do-
rosłych, wzięło udział w zawodach na 
dystansach 400 m i 800 m oraz biegach 
na 5 km, 10 km oraz 21,1 km czyli pół-
maratonie. 

Eksplozja hojności nastąpiła pod-
czas Rodzinnych Mikołajek na rzecz Fi-
lipa Bugajewskiego i jego walki o powrót 
do zdrowia. Zgromadzone i przekazane 
środki to ponad 61.414 zł.

Zawodnicy Klubu Lekkoatletyczne-
go Mazovia ProActiv Ciechanów dumnie 
reprezentowali nasze barwy na licznych 
zawodach w kraju i zagranicą. Mamy w 
szeregach medalistów Mistrzostw Polski 
oraz uczestników Mistrzostw Europy w 
Szwecji – Zuzannę Bronowską (800 m) i 
Sebastiana Charzyńskiego (100 m). 

Znaczna większość dorosłych pa-
sjonatów amatorskiego biegania popra-
wiła swoje rekordy życiowe, co dawało 
pozostałym inspirację do regularnego 
trenowania. Najważniejsze jest, że czer-
piemy z biegania radość, zdrowie i lepsze 
samopoczucie, co prowadzi do większej 
odwagi i pewności siebie!

Nasze plany na 2020 rok to rozpę-
dzać się w działaniach i aktywnym trybie 
życia, do czego będziemy zachęcać jak 
najwięcej osób. 

Jeżeli chodzi o planowane imprezy, 
to swój termin mają już: Ciechanowska 
Sztafeta Charytatywna 48h (15-17 maja 
2020) oraz V Ciechanowskie Święto Bie-
gania (7 czerwca 2020). Do zobaczenia!

 
JERZY OMIECIŃSKI

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji w Ciechanowie

Miniony rok 2019 w działalności 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Ciechanowie uważam za udany. Posta-
wione na początku roku 2019 główne cele 
zostały w pełni zrealizowane. Zrealizowali-
śmy plan dochodów na poziomie 103,51% 
przy zakładanych kosztach na poziomie 
99,86%.

W 2019 roku Ośrodek był organiza-
torem lub współorganizatorem ok. 550 
wydarzeń o charakterze sportowo-rekre-
acyjnym lub kulturalnym. Taka ilość or-
ganizowanych imprez nie byłaby możliwa 
gdyby nie bardzo dobra współpraca z klu-
bami sportowymi i organizacjami społecz-
nymi. Za tą wzorową współpracę w roku 
2019 bardzo dziękuję wszystkim naszym 
partnerom.

Z powodzeniem udało się zrealizować 
zaplanowane przedsięwzięcia inwestycyj-
ne. Sztandarową inwestycją była budowa 
kompleksu sportowego przy Szkole Pod-
stawowej nr 7. Budowę rozpoczęto wiosną 
i zakończono w IV kwartale roku. Warto 
podkreślić, że to obiekt od dawna oczeki-
wany przez społeczność szkoły i mieszkań-
ców tej części miasta.  

W ramach zadań inwestycyjnych 
wykonano również remont hali przy ul. 
Kraszewskiego oraz przeprowadzono mo-
dernizację wentylacji krytej pływalni, zmo-
dernizowano system mrożenia lodowiska, 
wykonano naprawę dachów budynków 
przy ul. 3 Maja oraz 17 Stycznia.

W ramach Budżetu Obywatelskiego 
zrealizowano projekt „Kajaki na Łydy-
ni”. Spływy kajakowe cieszyły się sporym 
zainteresowaniem mieszkańców naszego 
miasta. W roku 2019 udało się również 
rozwiązać szereg drobnych problemów wy-
stępujących w bieżącej działalności MO-
SiR.

Rok 2020 to kolejne plany związane 
z organizacją wielu imprez o charakterze 
sportowo-rekreacyjnym. Jest już pewne, 
że w bieżącym roku Ciechanów będzie or-
ganizatorem Krajowych Igrzysk LZS. W 
naszym mieście w końcu sierpnia gościć 

będziemy ok. 1.400 zawodników i zawod-
niczek z całej Polski.

Kolejne duże imprezy są w trakcie 
uzgodnień, ale już wiemy, że rok 2020 bę-
dzie również bogaty w wydarzenia sporto-
wo-rekreacyjne.

WIESŁAWA PEŁKA

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Ciechanowie

Rok 2019 był rokiem jubileuszo-
wym. Centrum Kształcenia Ustawicznego 
w Ciechanowie istnieje już 40 lat. Przez 
wiele lat było jedyną placówką na północ-
nym Mazowszu, która kształciła osoby 
dorosłe.

Jesteśmy szkołą publiczną, zaoczną, 
bezpłatną, dbającą o poziom kształcenia, 
ale jednocześnie najważniejszy dla nas jest 
słuchacz. Staramy się dostrzec każdego, 
pomóc, zmotywować do dalszej nauki. 
Przez te 40 lat zmieniały się typy szkół 
wchodzących w skład Centrum, zmienia-
ły się kierunki kształcenia, zawsze jednak 
szkoła wychodziła naprzeciw oczekiwa-
niom rynku pracy kształcąc w zawodach 
deficytowych. 

W 2019 r. powstał nowy kierunek w 
szkole policealnej - Opiekunka dziecięca. 
Po dwóch latach nauki absolwenci będą 
świetnie przygotowani do tego zawodu, 
włącznie z opanowaniem języka migo-
wego i udzielaniem pierwszej pomocy 
dziecku.

 Zakończył się projekt unijny „Nowy 
zawód - nowe możliwości dla dorosłych”. 
Projekt otrzymał dofinansowanie Unii 
Europejskiej ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Beneficjentem 
projektu był Powiat Ciechanowski. W ra-
mach tego projektu 105 osób z powiatu 
ciechanowskiego zdobyło nowe kwalifika-
cje zawodowe: technika rachunkowości, 
technika żywienia i usług gastronomicz-
nych, prawo jazdy kat. C, C+E, kwalifi-
kacji na przewóz osób i rzeczy, spawacza, 
operatora koparek. 

Rok 2019 zakończyliśmy jubileuszo-
wym podsumowaniem naszych działań.

W 2020 r. chcemy kontynuować to, 
co dobre. Od nowego roku szkolnego 
zaproponujemy kierunki w szkole Police-
alnej w zawodzie: technik administracji, 
technik bhp i opiekunka dziecięca. 

W naszej placówce od 2013 r. pro-
wadzimy kwalifikacyjne kursy zawodowe 
(KKZ). Od samego początku dużym za-
interesowaniem cieszą się kursy w zawo-
dach: technik rachunkowości, technik 
elektryk, technik informatyk, technik 
żywienia usług gastronomicznych, tech-
nik budownictwa czy opiekun medyczny. 
Słuchacze kończąc jedną kwalifikację za-
pisują się na następną w danym zawodzie, 
by jak najszybciej zdobyć tytuł technika. 
W niektórych zawodach, jak np. opiekun 
medyczny jest tylko jedna kwalifikacja. 
W 2020 r. chcemy kontynuować tę po-
zaszkolną formę kształcenia, gdyż jest 

wiele osób chętnych na zdobycie nowego 
zawodu lub nowych kwalifikacji. System 
zaoczny, w którym kształcimy poma-
ga wszystkim chętnym, bez względu na 
wiek czy wykształcenie w realizacji swoich 
planów zawodowych. Tytuł technika po 
KKZ mogą otrzymać osoby, które mają 
ukończoną szkołę średnią.

Słuchacze kursów korzystają często 
równolegle z naszej oferty nauki w liceum. 
Od 2020 r. do LO będą przyjmowani 
również słuchacze po szkole podstawo-
wej 8-klasowej do liceum czteroletniego 
zaocznego. Być może uda nam się za-
proponować nowe kursy, na które będzie 
zapotrzebowanie na rynku pracy. CKU 
jest otwarte na propozycje pracodawców. 
Organizujemy również co roku kurs pe-
dagogiczny dla instruktorów praktycznej 
nauki zawodu. Jesteśmy placówką wpisa-
ną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 
W nowym roku 2020 będziemy zatem 
podtrzymywać w swojej działalności to co 
dobre i jednocześnie będziemy otwarci na 
to, co nowe i potrzebne.

SEBASTIAN PIĘTKA

Współwłaściciel Firmy KOPTRANS

Rok 2019 był dla całej naszej Firmy 
rokiem owocnym, ale również praco-
witym. Podejmowaliśmy współpracę z 
nowymi kontrahentami oraz kontynu-
owaliśmy z dotychczasowymi zlecenio-
dawcami. Swe usługi świadczyliśmy na 
rzecz okolicznych samorządów gmin-
nych i miejskich. 

Jak co roku nasza praca w dużej mie-
rze ukierunkowana była na współpracę 
z samorządami. Naszymi zleceniodawca-
mi były m.in. gminy: Regimin, Sońsk, 
Opinogóra, Gołymin, Krasnosielc, Oj-
rzeń, Sochocin i Winnica. 

Naszymi wiodącymi usługami są 
naprawy dróg poprzez wykonanie no-
wej nawierzchni asfaltowej. W ubiegłym 
roku było to między innymi wykonanie 
nowej nawier zchni przy ul. Borodzicza 
w Ciechanowie. W dalszym ciągu także 
naprawiamy cząstkowo nawierzchnie as-
faltowe oraz zajmujemy się komplekso-
wą naprawą dróg i ulic. Ponadto od lat, 
w tym również w minionym roku, zaj-
mujemy się budową i obsługą całoroczną 
dróg miejskich. Co za tym idzie niejed-
nokrotnie w roku 2019 z powodzeniem 
udało się zakończyć inwestycje, których 
zleceniodawcą był Urząd Miasta oraz 
Urząd Gminy Ciechanów. Jak sądzę jest 
to korzystne nie tylko dla naszej Firmy, 
ale także dla szybszego rozwoju Miasta 
i Gminy. 

Nasza Firma może pochwalić się 
także pracami związanymi z dużą inwe-
stycją jaką była budowa sklepu CASTO-
RAMA. Wierzymy, że to dzięki nam 
otwarcie sklepu nastąpiło w planowa-
nym terminie, a inwestycja będzie słu-
żyła mieszkańcom Ciechanowa i okolic 
przez wiele lat. 

Przy wszystkich wymienionych 
przeze mnie dużych inwestycjach zreali-
zowanych w ubiegłym roku, nie należy 
zapominać o klientach indywidualnych, 
którzy w razie potrzeby dostarczenia w 
wyznaczone miejsce materiałów typu 
kruszywo czy żwir mogli zwrócić się do 
naszej Firmy. Z pewnością zostali oni 
obsłużeni w sposób zadowalający oraz 
kompleksowy – od porady po dostarcze-
nie materiałów. 

Nowy rok jest dla wszystkich cza-
sem refleksji i snucia planów na następ-
ne 365 dni. Podkreślenia wymaga, że 
przetargi na współpracę z samorządami 
na rok 2020 zostały przeprowadzone już 
w grudniu 2019 roku, co pozwoliło za-
kontraktować nam pracę na bieżący rok. 

ogłoszenie
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podsumowania i plany

Planem na rozpoczynający się rok jest 
zatem dalsza współpraca z podmiotami 
publicznymi oraz prywatnymi.

Z kolei życzenie na nowy rok to 
pozyskiwanie wciąż nowych, zadowolo-
nych klientów. Równie istotne jest dla 
nas zdobywanie nowych doświadczeń i 
sprzętu, a także rozwój technologii pra-
cy w ten sposób, aby wykonywane przez 
nas drogi cieszyły się trwałością i wysoką 
jakością. 

KATARZYNA STAWICKA 

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej STO 
z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Sen-
dlerowej w Ciechanowie 

2019 rok był wyjątkowo udany dla 
mnie osobiście oraz dla prowadzonych 
przeze mnie placówek. Był to rok wspania-
łych wyników w nauce uczniów ostatnie-
go rocznika gimnazjum oraz pierwszego 
po latach rocznika klas VIII. Kumulacja 
roczników dała nam aż 10 „olimpijczy-
ków” wyróżnionych nagrodami przez Pre-
zydenta Miasta. Należy także wspomnieć 
o doskonałych wynikach w rywalizacji 
sportowej uczniów. Po raz 25. nasze sto-
warzyszenie zorganizowało w Ciechanowie 
Ogólnopolskie Zawody w Pływaniu Szkół 
STO, w których nasi uczniowie zdobyli in-
dywidualnie wiele medali, a w klasyfikacji 
generalnej na 32 szkoły, zajęli 4. miejsce. 

Tym, co mnie bardzo cieszy, jest uda-
na współpraca rodziców ze szkołą i ich 
wielkie zaangażowanie w akcje charyta-
tywne, które podejmowaliśmy na terenie 
szkoły w roku 2019 w naprawdę dużej licz-
bie. Zgodnie z ideą naszej patronki, Ireny 
Sendlerowej, chcemy dzielić się dobrem 
i pomagać potrzebującym, tym samym 
dając dobry przykład naszym dzieciom i 
wychowując je w duchu szacunku dla dru-
giego człowieka. 

Kolejnym sukcesem były bardzo 
udane projekty organizowane przez 
STO, jak np. V Ciechanowskie Dyk-
tando o Pióro Profesora Jerzego Bral-
czyka. Impreza ta na stałe wpisała się do 
kalendarza kulturalnego naszego miasta 
i cieszy się dużą popularnością wśród 
mieszkańców. Innym, tak samo udanym 
przedsięwzięciem, był Marsz Pamięci ku 
czci pomordowanych żydowskich miesz-
kańców Ciechanowa. Widzimy potrzebę 
realizacji takich przedsięwzięć, by zain-
teresować mieszkańców historią miasta i 
edukować młodzież w duchu tolerancji 
i szacunku. 

Moim największym zawodowym suk-
cesem był udział w wakacyjnym szkoleniu 
dla nauczycieli w Stanach Zjednoczonych 
oraz w seminarium w Instytucie Yad Va-
shem w Jerozolimie we wrześniu 2019 r. 
Oba dotyczyły zagłady Żydów w kontek-
ście edukacji równościowej i wielokulturo-
wej. Wiedza zdobyta na tych szkoleniach 
już procentuje: mamy w szkole wiele po-
mysłów na pracę z dziećmi i młodzieżą, 
których kumulacja nastąpi podczas do-

rocznych dni patronki. 
W roku 2020 będziemy obchodzić 

110 rocznicę urodzin Ireny Sendlerowej, 
a także jubileusz 30-lecia szkoły. Będzie 
to okazja do świętowania, wspomnień i 
spotkań. Jako dyrektor życzyłabym sobie, 
by tak jak do tej pory, nasza szkoła była 
miejscem otwartym na świat, które na-
uczyciele, rodzice i uczniowie kształtują 
wspólnie, akceptując podstawowe zasady, 
takie jak uczciwość, tolerancja, wzajemny 
szacunek i empatia. Jestem przekonana, 
że z tak wspaniałym gronem pedagogicz-
nym wykształconych i otwartych na nowe 
wyzwania, nauczycieli, będziemy się dalej 
rozwijać z korzyścią dla naszych uczniów. 
Z wielkim optymizmem i nadzieją wcho-
dzę w ten nowy 2020 rok.

 
CEZARY SZESKI

Prezes Zarządu Ciechanowskiej Lewicy Sa-
morządowej

Ciechanowska Lewica Samorzą-
dowa zajmuje ważne miejsce na sce-
nie politycznej w naszym powiecie. 
Stowarzyszenie skupia ludzi, którym 
bliskie są ideały Lewicy takie jak – 
wolność, sprawiedliwość społeczna, 
równość wobec prawa, szacunek dla 
ludzkiej pracy, tolerancja światopo-
glądowa. 

Rok 2019 nie był dla nas łatwy. 
Wstrząsająca informacja o niespo-
dziewanej śmierci doktora Zdzisława 
Petrykowskiego przyniosła ogrom 
smutku i cierpienia nie tylko człon-
kom stowarzyszenia ale także wielu 
mieszkańcom regionu. Doktor Petry-
kowski był wspaniałym człowiekiem i 
równie dobrym lekarzem. Przez wiele 
lat sprawował funkcję prezesa Oddzia-
łu Rejonowego Polskiego Czerwonego 
Krzyża. W przeszłości był też prze-
wodniczącym Rady Powiatu Ciecha-
nowskiego. 

Doktora Petrykowskiego wielu 
z nas zapamiętało jako tytana pra-
cy. Z sukcesami kierował Polikliniką 
MSWiA, którą zresztą sam zbudował 
od podstaw. Nigdy nie odmawiał po-
mocy ludziom – bez względu na ich 
status społeczny czy poglądy politycz-
ne. Pod Jego gabinetem niemal zawsze 
siedzieli pacjenci. Nierzadko przyjmo-
wał ich poza oficjalnymi godzinami 
pracy. Światło w gabinecie Doktora 
paliło się często do późnych godzin 
wieczornych. Gdy dzwoniłem do Nie-
go o godzinie 21 czy 22, najczęściej 
urzędował jeszcze w Poliklinice. 

Był filarem Ciechanowskiej Lewi-
cy Samorządowej. To w dużej mierze 
z inicjatywy Doktora powstało sto-
warzyszenie. Członkowie CLS zawsze 
liczyli się z Jego zdaniem i opiniami. 
Stanowił dla nas wparcie duchowe i 
moralne. Zawsze pełen energii i siły, 
był pomysłodawcą i koordynatorem 
wielu działań CLS. Dla licznych 

mieszkańców regionu to On był twa-
rzą stowarzyszenia; postacią najbar-
dziej rozpoznawalną i szanowaną. 
Trudno będzie wypełnić pustkę po 
Nim. 

W roku 2019 solidaryzowali-
śmy się z walczącymi o godność na-
uczycielami, prawnikami, lekarzami, 
pielęgniarkami i osobami niepełno-
sprawnymi ale też ze zwykłymi oby-
watelami zatroskanymi o praworząd-
ność, wolność mediów, stabilność 
ekonomiczną państwa. Niepokoiła 
nas słabnąca pozycja Polski na arenie 
międzynarodowej. Pełna integracja z 
Unią Europejską powinna być naszym 
wspólnym, narodowym priorytetem. 

W ubiegłym roku nie uczestni-
czyliśmy w wyborach do parlamentu, 
bo nasze stowarzyszenie formalnie nie 
jest związane z żadną partią. Z zado-
woleniem przyjęliśmy jednak powrót 
lewicy do parlamentu a także wzmoc-
nienie pozycji PSL. 

W 2020 roku nadal chcielibyśmy 
umacniać struktury stowarzyszenia 
i przygotowywać się do, jeszcze od-
ległych ale jakże ważnych, wyborów 
samorządowych. Jesteśmy otwarci 
na nowych członków i innowacyjne, 
niebanalne formy działalności. Za-
mierzamy organizować spotkania z 
wybitnymi działaczami polskiej lewi-
cy, przyłączać się do różnych inicjatyw 
społecznych i pochylać z troską nad 
najbiedniejszymi i poszkodowanymi 
przez los. Być może uda się nawią-
zać bliższe relacje z Lewicą i Razem, 
chociaż dotychczasowe doświadcze-
nia budowy wspólnych struktur nie 
napawają optymizmem. Czy świeżo 
wybrany poseł SLD z Płocka (a więc 
z naszego okręgu wyborczego) Arka-
diusz Iwaniak będzie w stanie przeła-
mać ten swoisty impas na ciechanow-
skiej lewicy? Czy dawne uprzedzenia i 
animozje uda się zasypać i zbudować 
jakąś duchową a może i organizacyj-
ną wspólnotę? Czas pokaże. Na razie 
idziemy własną drogą. 

Osobiście jestem zwolennikiem 
szerokiego porozumienia lewicy w 
regionie, jednak bez łamania kręgo-
słupów moralnych, podkupywania 
członków, odchodzenia od ideałów 
lewicowych. Każdy kompromis ma 
swoją cenę – czasem wysoką. Dla 
mnie idee lewicy są jednak najważ-
niejsze. Nie chcę się ich wyrzekać dla 
chwilowych korzyści czy też mrzonek 
o potędze i zwycięstwie.

WIESŁAWA TYBUCHOWSKA

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w 
Ciechanowie 

Miniony rok przyniósł dla mnie 
zmiany, przede wszystkim w życiu zawo-
dowym, ponieważ objęłam stanowisko 
dyrektora Powiatowej Biblioteki Pu-

blicznej im. Zygmunta Krasińskiego w 
Ciechanowie. Stanowisko to postawiło 
przede mną ogrom zadań i obowiązków, 
które dla mnie są wyzwaniem i nowym 
doświadczeniem.

Dlatego konsekwentnie rozpoczę-
łam realizowanie autorskiej koncepcji 
rozwoju biblioteki jaką przedstawiłam 
komisji konkursowej, która zawiera 
głównie promowanie czytelnictwa i bi-
blioteki poprzez dotarcie z ofertą do róż-
nych grup czytelników.

W minionym roku aby udoskonalić 
i wsłuchać się w potrzeby czytelników 
opracowaliśmy i przeprowadziliśmy 
ankietę. W wyniku jej analizy otrzyma-
liśmy informację co do potrzeb i oczeki-
wań czytelników.

W związku z powyższym rozszerzy-
liśmy naszą ofertę o cyfrową wypożyczal-
nię międzybiblioteczną „Academica”, 
która pozwala udostępniać publikacje 
naukowe. Ta ogromna baza wiedzy staje 
się ważnym narzędziem pracy bibliote-
karzy. Uruchomiliśmy także na naszej 
stronie internetowej cyfrową bibliotekę 
„Wolne Lektury”, która oferuje przede 
wszystkim lektury szkole.

Na potrzeby czytelników powstał 
Dyskusyjny Klub Książki dla dorosłych. 
Zintensyfikowaliśmy działania w zakre-
sie organizacji wystaw, spotkań, prelek-
cji. Wzbogaciliśmy ofertę o nowe cykle 
pn.: „Regionalne Strofy”, „Multime-
dialne Podróże z Książką”, zmieniliśmy 
także oprawę strony internetowej, któ-
ra w tej chwili jest bardziej przyjazna i 
przejrzysta.

W związku z organizacją imprez, a 
było ich w minionym roku naprawdę 
wiele, doposażyliśmy naszą salę konfe-
rencyjną w dodatkowe stoliki i krzesła 
oraz sprzęt nagłaśniający. Przeprowa-
dziliśmy także remont placówki przy ul. 
Okrzei 27A i rozszerzyliśmy jej działal-
ność o możliwość kserowania i druko-
wania materiałów. W tym celu zakupi-
liśmy kserokopiarkę i drukarkę.

Natomiast w nowy rok wchodzi-
my optymistycznie, gdyż nasze wstęp-
ne analizy pokazują, że zanotowaliśmy 
niewielki wzrost liczby czytelników i 
wypożyczeń księgozbioru w stosunku do 
roku 2018, co wskazuje że nasze działa-
nia przynoszą efekty. W dalszym ciągu 
będziemy kontynuować to co dobre 
i sprawdzone, tak jak chociażby ofer-
ta edukacyjna skierowana do uczniów 
szkół średnich, która cieszy się ogrom-
nym zainteresowaniem. Czeka nas także 
wyzwanie związane z zagospodarowa-
niem parteru budynku przy ul. War-
szawskiej 34, co spowoduje rozszerzenie 
bazy i usług bibliotecznych. W związku 
z tym mamy mnóstwo ciekawych pomy-
słów i niespodzianek, które chcemy za-
proponować naszym czytelnikom. Mam 
nadzieję, że wszystkie pomysły uda się 
zrealizować, co przyczyni się do jeszcze 
szerszej i ciekawszej oferty biblioteki.

Powiatowa Biblioteka Publiczna 
to instytucja, która obecnie działa na 
dobrym poziomie, dlatego też w tym 
kierunku będziemy podążać, pamiętając 
przy tym o najważniejszej roli biblioteki, 
jaką jest popularyzacja literatury i czy-
telnictwa.

A kiedyś przeczytałam takie piękne 
zdanie „Książka to świat, który człowiek 
sobie wybiera, a nie na który przycho-
dzi”. Korzystajmy więc z tej możliwości 
wybierania sobie lepszego świata. Przez 
literaturę naprawdę można skompen-
sować sobie wiele niedoskonałości jakie 
przynosi nam życie.

ALICJA WODZYŃSKA 
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Ciechanowie 

Rok 2019 był dla Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Ciechanowie czasem inten-
sywnym, aczkolwiek niezwykle rozwo-
jowym i twórczym. Gdyby liczby mogły 
zobrazować naszą działalność to Miejską 
Bibliotekę Publiczną (wszystkie placówki 
łącznie) w 2019 r. odwiedziło 7.405 osób, 
które aktywnie korzystały z księgozbioru. 
Zorganizowaliśmy ponad 300 akcji pro-
mujących książki i czytelnictwo, z których 
skorzystało blisko 7 tysięcy osób. 

Wśród organizowanych wydarzeń 
były: głośne czytanie w przedszkolach, 
szkołach  i żłobkach, wycieczki do bi-
blioteki i spotkania z bibliotekarzem, ale 
także spotkania autorskie, regionalne, po-
dróżnicze, wykłady i konkursy. Nawiąza-
liśmy współpracę z oddziałem dziecięcym 
ciechanowskiego szpitala oraz Dzien-
nym Domem Seniora działającym przy 
MOPSie.

Nasza praca to codzienne spotkania z 
czytelnikami, miłośnikami książek, to ty-
siące rozmów i porad czytelniczych. Dzię-
ki wszystkim odwiedzającym Miejską Bi-
bliotekę Publiczną czujemy się potrzebni. 

Nowy Rok to nowe wyzwania. Najwięk-
szym będzie reaktywacja Oddziału Zbiorów 
Naukowych i Regionalnych w Krzywej Hali, 
która dzięki rewitalizacji zyskała nowe obli-
cze. Tam też będzie biło serce Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej. W Krzywej Hali, w no-
wym i przyjaznym miejscu będą odbywać się 
wszystkie większe wydarzenia przez nas orga-
nizowane. Jednakże we wszystkich placów-
kach tętnić będzie życie poprzez podejmowa-
ne działania. Wśród nich są Klub Malucha w 
Filii nr 1 na Kargoszynie, Czytelniczy Klub 
Osiedlowy przy Filii nr 3 na osiedlu 40-lecia. 
Od lutego w Bibliotece Głównej na Alek-
sandrówce odbywać się będą spotkania 
czytelnicze dla maluchów w Misiowym 
Zakątku oraz dla starszych czytelników w 
poniedziałkowe przedpołudnia rozmowy 
przy herbatce o książkach (Biblioteczna 
herbatka). Od marca w Bibliotece Głównej 
w piątki będzie można dołączyć do Klubu 
gier planszowych. 

Zachęcam do śledzenia oferty spo-
tkań, które odbywać się będą w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. Jestem 
głęboko przekonana, że będą interesu-
jące, niekiedy egzotyczne, zaskakujące, 
różnorodne, a zapraszani przez nas go-
ście oczarują Państwa. Jesteśmy otwarci 
na każdego mieszkańca Ciechanowa i 
dziękujemy serdecznie za odwiedziny w 
naszych placówkach. To dzięki Państwu 
mimo ogólnokrajowych sondaży o spad-
ku czytelnictwa w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej zaobserwowano wzrost liczby 
czytelników, co jest zjawiskiem rzadko 
spotykanym w ostatnim czasie. 

Jestem głęboko przekonana, że 
Nowy Rok będzie dla nas, dla Biblioteki 
i jej pracowników, czasem pracowitym, 
ale też rozwojowym. 
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materiał promocyjny

W Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej odbyło się drugie 
spotkanie z cyklu „Podróże 
Multimedialne z Książką”. Tym 
razem, wraz z prelegentem Je-
rzym Ratowskim oraz jego córką 
Mają Niesłuchowską, uczestnicy 
wybrali się w wirtualną podróż 
Koleją Transsyberyjską. 

Kolej Transsyberyjska 
to linia licząca 9.289 km, 
która łączy stolicę Moskwę 
z miastem portowym Wła-
dywostokiem, położonym 
daleko na wschodzie kraju. 
Ten najdłuższy na świecie 
szlak kolejowy obejmu-
je osiem stref czasowych, a przejazd 
nim z Moskwy do Władywostoku 
zajmuje siedem pełnych dni – bez 
przystanków. Obejmuje swoją trasą 
wiele kilometrów i daje możliwość 
przesiadki do pociągów, które zawiozą 
nas do Chin czy Mongolii. Przejazd 
Koleją Transsyberyjską to niesamowi-
te połączenie romantycznej podróży, 
wspaniałych krajobrazów i doświad-
czenie zapadające w pamięć na całe 
życie. Prelegenci opowiedzieli licznie 
zgromadzonej publiczności o swo-
ich przygotowaniach do podróży, jej 
przebiegu, odwiedzanych miejscowo-
ściach, obyczajach, kulturze, kuchni 
i zabytkach odwiedzanych regionów. 

Podróż prelegentów i publiczności 
prowadząca przez Rosję i Mongolię 
zakończyła się w Chinach.

Spotkanie poprowadziła Ewa 
Stangrodzka-Kozłowska. Prelekcji 
towarzyszył pokaz zdjęć wykonanych 
przez Jerzego Ratowskiego i Maję 
Niesłuchowską, ukazujących piękno 
przyrody odwiedzanych krain oraz ich 
mieszkańców.

Wirtualna podróż przez dwa kon-
tynenty była niepowtarzalną okazją dla 
wielu osób, które z różnych powodów 
nie mogą osobiście przeżyć takiej przy-
gody, do przeniesienia się do innego, 
fascynującego kraju.

PBP/TM

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Koleją po Syberii

Jerzy Ratowski i Maja Niesłuchowska opowiadali w Po-
wiatowej Bibliotece Publicznej o swojej podróży Koleją 
Transsyberyjską.
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Na ostatniej sesji Rady Miasta radna Edy-
ta Rzeplińska-Filipowicz przedstawiła 
interpelację dotyczącą m.in. miejskiej 
aplikacji mobilnej „Miasto Ciechanów” i 
możliwości jej uzupełniania o lokalnych 
bohaterów oraz wydarzenia historycz-
ne, podobnie jak to wygląda w aplikacji 
„Miejscowy Patriota”.

Przypomniała, że w marcu 2018 
r. składała interpelację w sprawie 
aplikacji na urządzenia mobilne pod 
nazwą „Miejscowy Patriota” i włą-
czenia miasta w ten projekt. W ślad 
za tamtą interpelacją przypomniała 
czym jest patriotyzm: „Patriota dzie-
siątki lat temu to głównie uczestnik 
walki o polskość, dumny z bycia 
Polakiem. Dzisiaj patriotyzm nie 
wymaga od nas ofiary życia. Jednak 
wyraża się m.in. szacunkiem dla fla-
gi, godła, hymnu, języka polskiego”. 
Przypomniała, że temat współczesne-
go pojmowania patriotyzmu poru-
szył też prezydent Krzysztof Kosiński 
podczas  ostatnich obchodów Święta 
Niepodległości.

Radna wspomniała, że od paź-
dziernika minionego roku funk-
cjonuje w Ciechanowie mobilna, 
interaktywna aplikacja „Miasto Cie-
chanów”, która przekazuje aktualne 
informacje z życia miasta. Ze wzglę-
du na to, że zawiera np. bazę nocle-
gową, gastronomiczną, jest pomocna 
dla turystów. Dzięki systemowi po-

wiadomień użytkownik jest na bieżąco z 
datami i miejscami wydarzeń kulturalnych 
czy sportowych. Przy pomocy tej aplikacji 
można również sięgnąć do historii. Popro-
wadzi ona np. po średniowiecznym trakcie, 
opowie o jego historii, wskaże kluczowe 
miejsca z nim związane i przekaże wiele 
ciekawostek z życia ludzi w dawnych cza-
sach. – Jest to pewna różnica co do zało-
żeń aplikacji „Miejscowy Patriota”, która 
łączy aspekt wychowawczy i edukacyjny. 
Dzięki niej możemy uczcić pamięć naszych 
przodków, którzy budowali przyszłość, w 
jakiej mamy szansę żyć dzisiaj. Świadomość 
narodowa, lokalna i obywatelska zależy 
w znacznym stopniu od zdobytej wiedzy 
historycznej. Ważny jest patriotyzm lokal-
ny, przejawiający się w poznawaniu naszej 
Małej Ojczyzny. I to umożliwia ta aplika-
cja, dlatego uważam warto o taki element 
uzupełnić naszą, czyli „Miasto Ciechanów” 
– czytamy w interpelacji radnej Edyty Rze-
plińskiej-Filipowicz.

Prezydent Krzysztof Kosiński po-
zytywnie odniósł się do tej propozycji. 
Podziękował radnej za zainteresowanie te-
matem rozszerzenia aplikacji o moduł hi-
storyczny zawierający wiadomości o lokal-
nych bohaterach i ludziach zasłużonych dla 
miasta. Podzielił jej pogląd, że aplikacja to 
doskonałe narzędzie do zrealizowania tego 
pomysłu. – Chcemy publikować informa-
cje o lokalnych bohaterach i postaciach hi-
storycznych, których imieniem nazwane są 
ulice i budynki w mieście. Użytkownikom 
aplikacji damy możliwość zlokalizowania 
tych miejsc na mapie oraz zapoznania się 
z historią ich bohaterów – podkreślił pre-
zydent.

TM

Nowoczesna promocja miasta

Miejska aplikacja mobilna

Aplikację mobliną „Miasto Ciechanów” można 
bezpłatnie pobrać w Google Play oraz App Store.
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konkurs 

Ciechanów po zmroku ukazuje od-
mienne oblicze, tajemnicze, piękne, 
czasem niepokojące. Uczestnicy kon-
kursu fotograficznego pod hasłem 
„Tak wygląda moje miasto nocą” 
starali się uwiecznić oblicze naszego 
miasta po zachodzie słońca.

 
W listopadowym wydaniu PUL-

SU prezentowaliśmy kilka zdjęć 
nagrodzonych w tym konkursie or-
ganizowanym przez naszą redakcję 
oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w 
Ciechanowie. Tym razem publikuje-
my kolejne wyróżnione prace.

Przypomnijmy, że nagrody i dy-
plomy wręczono wręczono podczas 
listopadowego spotkania w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej. Zaprezento-
wano wówczas zwycięskie zdjęcie, 
którego autorem jest Artur Szcze-
pankowski.

Oceny prac dokonała wcześniej 
komisja w składzie: Ewa Gerwatow-
ska, Alicja Gąsiorowska oraz Kazi-
mierz Kosmala.

W kategorii osób dorosłych wy-
różnione zostały cztery fotografie 
autorstwa: Andrzeja Bayera, Teresy 
Sokołowskiej, Ewy Stangrodzkiej-
-Kozłowskiej oraz Krzysztofa Wy-
rembka.

W kategorii młodzieży wyróż-
niono prace: Magdaleny Milewskiej, 
Natalii Grządkowskiej i Wiktorii 
Ulicznej, natomiast w kategorii dzie-
ci: Dawida Brodowicza oraz Szymo-
na Wysockiego.

 
Wszystkie prace, które zostały 

zakwalifikowane do finału będzie 
można obejrzeć na wystawie w no-
wowyremontowanej Krzywej Hali. 
O terminie wernisażu będziemy in-
formować na łamach PULSU i na 
naszej stronie internetowej www.
pulsciechanowa.pl

Konkurs został zorganizowany 
przez PULS Magazyn Opinii Ziemi 
Ciechanowskiej oraz Miejską Biblio-
tekę Publiczną w Ciechanowie.

Sponsorami nagród byli: właści-
ciel restauracji Gruby Benek w Cie-
chanowie, Foto Studio Alicja – Alicji 
Gąsiorowskiej oraz Prezydent Miasta 
Ciechanów, który sprawował rów-
nież Honorowy Patronat nad tym 
przedsięwzięciem.

Konkurs fotograficzny „Tak wygląda moje miasto nocą”

Zdjęcie wyróżnione w kategorii: dzieci, autorstwa Szymona Wysockiego, 
pt. „Zamek jak z bajki”.

Zdjęcie wyróżnione w kategorii: młodzież, autorstwa Magdaleny Milewskiej, 
pt. „Podróż nocą”.

Zdjęcie wyróżnione w kategorii: młodzież, autorstwa Wiktorii Ulicznej, 
pt. „Gdzie wzrok nie sięga”.

Zdjęcie wyróżnione w kategorii osób dorosłych, autorstwa Ewy Stangrodzkiej, pt. „Ulica Warszawska”.

Zdjęcie wyróżnione w kategorii: młodzież, autorstwa Natalii Grządkowskiej, 
pt. „Ulica Warszawska”

Zdjęcie wyróżnione w kategorii osób dorosłych, autorstwa Krzysztofa Wyrembka, pt. „O północy”.
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Tematem rozważań styczniowych jest 
rozpowszechnione w społeczeństwie nie-
wolenie dzieci przez matki wraz z treso-
waniem ich w nienawiści do ojca.

Przebieg zjawiska

Matka gdy poczuje się zawiedzio-
na ojcem niepełnoletnich, z reguły 
małych dzieci, w odwecie niszczy go 
pozbawiając kontaktów z potom-
stwem, dokładając do tego wynisz-
czanie finansowe i wizerunkowe.

Na początku jest złość

Gdy po przyjściu na świat dzie-
ci ojciec zwiększa wysiłek zawodowy 
dla zarabiania pieniędzy na rodzinę, 
z jednoczesnym zmniejszaniem z po-
wodów fizjologicznych aktywności 
zaspakajającej rosnące w tym czasie 
potrzeby erotyczne żony, u kobie-
ty zaczyna narastać frustracja, która 
przeradza się w złość, a szybko potem 
w nienawiść do męża.

Pomocnicy w nienawiści

Przekształcanie frustracji i zło-
ści w nienawiść, istotnie wspomaga 
rodzina kobiety, a także prawnicy, 
w których interesie pieniężnym jest 
prowadzenie spraw przeciwko jed-
ności rodziny. W tym momencie 
uruchamia się prywatno-państwowa 
maszynka do mielenia rodzin, na 
której użytek całkowicie odcina się 
dzieci od ojca, by zasądzić od niego 
jak największe alimenty z powodu 
nie zajmowania się dziećmi. Często 
z udziałem dziadków i krewnych ze 
strony kobiety zastrasza i brutalnie 
tresuje się dzieciaki, by pytane od-
powiadały, że ojca się boją i nie chcą 
go znać, a na jego widok uciekały z 
płaczem. Czynione na użytek sprawy 
zabiegi ostatecznie niszczą rodzinę 
jako wspólnotę rodziców i dzieci, 
bezpowrotnie pogrążając matkę w 
amoku nienawiści i podłości dla ze-
msty na mężu.

W jakim to się dzieje 
społeczeństwie?

Rozlane po kraju zjawisko 
przebiega w społeczeństwie chrze-
ścijańskim, z dominacją wyznania 
rzymsko-katolickiego. „Do Kościoła 
rzymskokatolickiego należy w Polsce 
32 mln 911 tys. wiernych. Wyznaw-
ców prawosławia jest 504 tys., a lute-
ran 61 tys. – wynika z najnowszych 
danych, zawartych w Małym Rocz-
niku Statystycznym Polski 2019” (z: 
www.tvp.info).

„Polska, której 87 proc. miesz-
kańców przyznaje się do katolicy-
zmu, pozostaje nadal najbardziej 
katolickim państwem Europy” (z: 
pl.aleteia.org).

Niewolnictwo dzieci – na czym 
polega?

Na całkowitym podporządko-
waniu dzieci matce i jej rodzinie, z 
wykluczeniem kontaktów z ojcem 
i jego rodziną. Odbywa się to przez 
stały nadzór, zastraszanie i karanie 

także fizyczne łącznie z więzieniem, 
za jakiekolwiek próby kontaktów z 
ojcem. Dzieci stają się prywatną wła-
snością matki, która sprawuje nad 
nimi kontrolę totalną, właściwą dla 
formacji niewolniczej.

Podeptany Dekalog i Katechizm 
Kościoła Katolickiego

Niewolnicze praktyki matek 
wobec dzieci depczą IV Przykazanie 
Boże, skierowane do dzieci w sprawie 
jednakiego szacunku dla matki i ojca, 
oraz depczą kanony 2221 – 2227 Ka-
techizmu Kościoła Katolickiego.

Np. „Rodzice (także matki – 
przyp. red.) powinni uważać swoje 
dzieci za dzieci Boże i szanować je 
jako osoby ludzkie. (z: kan. 2222 
KKK).

„Rodzice (oboje po równo – 
przyp. red.) pierwsi są odpowiedzial-
ni za wychowanie swoich dzieci (…) 
Wychowanie to wymaga nauczenia 
się wyrzeczenia, zdrowego osądu, pa-
nowania nad sobą (…) Na rodzicach 
(także na matkach – przyp. red.) spo-
czywa poważna odpowiedzialność za 
dawanie dobrego przykładu swoim 
dzieciom” (z: kan. 2223 KKK).

Deptanie prawa państwowego

Oczywiście niewolenie dzieci 
przez matki depcze także Konstytu-
cję i Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy 
oraz orzeczenia sądów państwowych 
gwarantujące kontakty dzieci z ojca-
mi. Ale to bez znaczenia, bo zmowa 
milczenia i akceptacji w tej sprawie ze 
strony elit, wbudowana jest od daw-
na w charakter państwa. Poruszanie 
tematu byłoby dla elit niewygodne. 

Skutki dla dzieci

Są tragiczne. Miażdżenie psy-
chicznie wyklucza poprawny rozwój 
emocjonalny i kształtowanie świa-
domości. Skutki odebrania dzieciom 
normalnego dzieciństwa są nie do 
nadrobienia w późniejszym życiu. 
Tresura w nienawiści i pogardzie dla 
ojca, zaburza ich rodzinne więzi i 
stan emocjonalny na całe życie.

Kultura tworzy klimat dla 
podłości

Polska kultura akceptuje niewo-
lenie dzieci. Parafianki i parafianie 
cieszą się, że jakaś pani przegnała 
chłopa, pozbawiła dzieci i wykoń-
czyła finansowo odbierając majątek. 
Opowieściom towarzyszy błysk pod-
niecenia w oczach i grymas radości 
na twarzach. Okazją do aktów scha-
denfreude są np. zakupy w sklepie 
osiedlowym lub spotkania towarzy-
skie, w tym z okazji nabożeństw w 
parafii. 

Taka kultura nie wzięła się znikąd

Prostackie zachowania mają hi-
storyczną przyczynę. Wyrazista więk-
szość tragedii niewolenia dzieci przez 
matki z pomocą ich rodzin, a także 
społecznych aktów schadenfreude 
z tego powodu, dokonuje się wśród 

ludzi świeżo wywodzących się z nie-
gdyś rozległych warstw plebejskich i 
lumpenproletariackich. Katolicyzm 
owych warstw był zawsze tylko rytu-
alny, totemiczny, utożsamiany z cho-
dzeniem do kościoła na pokaz. Bez 
znajomości Ewangelii i Katechizmu, 
ignorancki w sferze etyczno-aksjolo-
gicznej. Pozbawiony chrześcijańskiej 
nakładki kulturowej powściągającej 
biologiczną dzikość, odziedziczoną 
po ewolucyjnych przodkach człowie-
ka gdy byli gadami.

Kulturalne kobiety tak nie 
postępują

Z obserwacji wynika, że kobie-
ty pochodzące z rodzin od poko-
leń inteligenckich, nie posuwają 
się do dzikości wobec dzieci by 
niszczyć mężów, którzy je prze-
stali zaspokajać. Są przykłady, że 
kulturalne kobiety wtedy poufnie 
układają sobie satysfakcjonujące 
relacje z innymi mężczyznami, 
lecz rodzina w interesie potom-
stwa trwa niezagrożona. Dzieci 
wychowują się otoczone troską 
obojga rodziców, którzy na adwo-
katów i komorników nie trwonią 
dziedzictwa majątkowego potom-
ków. Nieczęste to przypadki, ale 
jak spojrzymy wokół to je widać. 
Ale żeby tak kobieta postępowała, 
musi pochodzić z kulturalnej ro-
dziny.

Ratunek tylko w Kościele

Sfery świeckie nic tu nie napra-
wią. Gdyby chciały już by naprawiły. 
Jedyna nadzieja w interwencji Ko-
ścioła, do którego należą kobiety nie-
wolące dzieci i pomagające im w tym 
rodziny oraz środowiska akceptują-
ce zjawisko. Ojcowie niewolonych 
dzieci powinni każdorazowo zawia-
damiać o sprawie swojego biskupa i 
proboszcza, katechetów niewolonych 
dzieci, a także katolickich posłów i 
senatorów. Tylko dzięki nim może 
nastąpić zmiana.

Rodzice chrzestni ratujcie 
krzywdzone dzieci!

Odpowiedzialni za los dzieci są 
również rodzice chrzestni, „którzy 
powinni być głęboko wierzący, a 
także zdolni i gotowi służyć pomo-
cą nowo ochrzczonemu, zarówno 
dziecku, jak i dorosłemu, na drodze 
życia chrześcijańskiego. Ich misja 
jest prawdziwą funkcją eklezjalną” 
(z: kan. 1255 KKK). Chrzestni – re-
agujcie jak prawdziwi katolicy, nie 
umywajcie rąk jak Piłat!

Słowa ostatnie

Jak zwykle przedstawione tezy 
mają charakter publicystyki advocati 
diaboli, a ostatnie słowa dopowie-
dzą Czytelnicy. Czekamy na uwagi, 
sprostowania, uzupełnienia. Kto po 
przeczytaniu poczuje solidarność 
z krzywdzonymi dziećmi i ojcami, 
niech odmówi modlitwę w ich in-
tencji.

KAROL PODGÓRNY

Rozważania kontrowersyjne niedokończone

Współczesna Polska: niewolnictwo dzieci u Chrześcijan

Narastającym zjawiskiem wśród osób 
dotkniętych „mową nienawiści” ze stro-
ny drugiego rodzica własnych dzieci 
(której towarzyszy walka w sądzie o 
majątek, godność i przede wszystkim 
o dzieci albo chociaż jakiekolwiek kon-
takty z dziećmi) są inicjowane właśnie 
wspólne zmagania ojców i matek z sys-
temem. 

Systemem, który nawołuje do 
walki między ojcami i matkami tyl-
ko po to, by zarabiać jak najwięcej 
na naiwnych rodzicach, na których 
nikomu tak naprawdę nie zależy. Do 
tej pory osobami najbardziej cier-
piącymi byli mężczyźni – ojcowie 
pozbawieni jakiejkolwiek godności 
przez państwo, które w dalszym 
ciągu za nic ma sobie najcenniejszy 
dar jakim jest dziecko. Za nic ma 
sobie również prawa dziecka, które 
stanowią o tym, że ma ono zagwa-
rantowany kontakt z obojgiem ro-
dziców. Za nic ma sobie również 
prawo i obowiązek każdego rodzi-
ca, by utrzymywał stałe kontakty i 
relacje osobiste z dzieckiem. Gdy 
taki rodzic powołuje się na swoje 
prawa w sądzie, jest najzwyczajniej 
ignorowany, a nawet wyśmiewany 
przez sędziego. Może nie zawsze 
bezpośrednio, chociaż i to się zda-
rza. Ale często sposób prowadzenia 
spraw właśnie tak odbierają osoby 
bezskutecznie szukające wsparcia 
w wymiarze sprawiedliwości, który 
ma rozwiązać szybko i skutecznie 
konflikt pomiędzy rodzicami, jeśli 
sami nie są w stanie dogadać się co 
do opieki nad dziećmi. 

Tymczasem konflikt ten jest 
podsycany. Wymiar sprawiedliwo-
ści buduje coraz większe napięcie i 
coraz większą pogardę rodziców do 
siebie. Robi tak od wielu lat, proce-
der ten sięga czasów PRL-u. Tym-

czasem świadomość społeczeństwa 
rośnie. Matki walczące w sądach 
z nienawiści do swojego partnera 
‒ budowanej często przy pomocy 
koleżanek, rodziny, ale również i 
przede wszystkim adwokatów oraz 
prokuratorów, zaczynają dostrzegać, 
że system je wykorzystuje i śmieje 
im się w twarz. Tyczy to również 
władz rządzących, mediów, rzecz-
ników praw obywatelskich i praw 
dziecka. 

W ostatnim czasie pojawia się 
coraz większa grupa ludzi łącząca swe 
siły w walce właśnie z takim nieuczci-
wym systemem, który jest jak rak roz-
dzierający duszę od ciała obojga ro-
dziców. Początkowo była to niewielka 
grupka kilku ojców, którzy o swoje 
prawa walczyli pojedynczo najczęściej 
przed domem „matki porywaczki”, 
którą dzięki mowie nienawiści i wła-
śnie obecnie działającemu systemowi, 
tak traktowali i tak nazywali. Z cza-
sem zaczęli łączyć siły. Z bannerami, 
na których widniały jednoznacznie 
brzmiące napisy typu „dość sądowej 
patologii! dość sądowej mafii!” zaczęli 
manifestować swoje prawa do wycho-
wywania dzieci, również walcząc o 
odzyskanie rodziny na ulicach miast. 
Przed sądami, przed Ministerstwem 
Sprawiedliwości. Ojcowie krzyczeli 
jak to sądy są niesprawiedliwe i nisz-
czą dzieci pozwalając matkom-pory-
waczkom izolować je od drugiego, 
jakże ważnego w życiu dziecka rodzi-
ca. Rodzica dającego wzór. Rodzica, 
który jest pierwszą miłością córki i 
pierwszym bohaterem syna. Matki 
tego nie rozumiały…

Jednak jakiś czas później, po-
krzywdzone mamy również rozpo-
częły swoje manifestacje na ulicach 
miast, wykrzykując hasła w podob-
nym tonie.  >>>

Ad vocem do Rozważań 

Rodzicu włącz myślenie zanim 
zaszkodzisz swojemu dziecku!
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publicystyka

Ostatni 
gwizdek 
zawiadowcy 
stacji…
W 1887 roku w Gąsocinie ukończono budo-
wę drewnianego dworca kolejowego, jedy-
nego piętrowego na trasie Mława – Warsza-
wa, ozdobionego przez cieśli na wzór chat 
rosyjskich. Ów obiekt od początku swojego 
istnienia budził ogromne zainteresowanie. 

Przez Gąsocin, zwany niegdyś osa-
dą kolejarską, przebiegała nadwiślańska 
linia kolejowa, co powodowało, że bu-
dynek nie mógł pozostać niezauważo-
ny. Przyciągał nawet uwagę sław pol-
skiej literatury. Mówi się, że osobiście 
podziwiali go: Bolesław Prus, Maria 
Dąbrowska, Stefan Żeromski, Henryk 
Sienkiewicz. Być może pobudził nie raz 
wyobraźnię naszych wielkich pisarzy? 
Na pewno zainspirował Włodzimierza 
Haupe, który w 1975 roku wyreżyse-
rował film „Doktor Judym” oparty na 
powieści „Ludzie bezdomni”. W pięt-
nastej minucie projekcji doktor Tomasz 
wysiada na stacji w uzdrowisku Cisy, 
czyli właśnie na dworcu w Gąsocinie, 
który pięknie prezentuje się podczas 
kilku filmowych ujęć z obu stron, a 
w czterdziestej piątej minucie również 
wewnątrz, gdzie w tamtym okresie 
funkcjonował lokal gastronomiczny. W 
budynku służącym mieszkańcom do 
roku 2008 mieszkały rodziny kolejar-

skie, działały dwie kasy biletowe, a od 
strony wsi znajdował się klomb, wokół 
którego podjeżdżały bryczki, aby ode-
brać zmęczonych podróżą pasażerów. 
Było to miejsce tętniące życiem. 

Co moglibyśmy poczuć, gdybyśmy 
przenieśli się w naszej wyobraźni cho-
ciażby do roku 1975, kiedy powstawała 
tutaj ekranizacja słynnej powieści Ste-
fana Żeromskiego? Na pewno usłysze-
libyśmy świst zawiadowczego gwizdka, 
stukot końskich kopyt, nawoływania, 
gwar dzieci bawiących się w zadbanym 
parku znajdującym się nieopodal. Po-
czulibyśmy zapach przygotowywanego 
w dworcowym bufecie jedzenia. Może 
mielibyśmy tyle szczęście, że trafiliby-
śmy na dzień zdjęciowy i spotkaliby-
śmy Jana Englerta, Annę Nehrebecką, 
Władysława Hańczę lub Piotra Fron-
czewskiego…

Dworzec w Gąsocinie to bez wąt-
pienia miejsce klimatyczne, niepo-
wtarzalne i wyjątkowe. Dziś również 
przyciąga spojrzenia, ale są to niestety 
coraz częściej spojrzenia smutne, pełne 
nostalgii i obawy o przyszłość budyn-
ku. Kolejna perełka architektoniczna 
naszego regionu (niedawno wspomnia-
łam o dworze w Koźniewie Wielkim), 
która nieuchronnie zmierza ku upad-
kowi. Najbardziej o los stacji zatroska-
ni są najstarsi mieszkańcy Gąsocina, 
których z tym miejscem wiążą piękne 
wspomnienia sięgające beztroskich lat 
dzieciństwa. 

Aktualnie z dawnej świetności 
pozostało niewiele. 143–letni, ledwo 
już stojący budynek, błaga o litość i 
szybką interwencję. Niezbędne jest 
jakiekolwiek działanie lub decyzja, 
mogące uchronić go przed odejściem 
w niepamięć. Można byłoby temu 
zapobiec, ale jak to zwykle z zabytka-
mi bywa, sprawa nie jest prosta, a na 
pewno jest bardzo kosztowna, gdyż 
obejmuje zniszczenia od fundamentów, 
aż po dach. W 2008 roku rozpoczęto 
pewne przynoszące nadzieję prace, 
polegające na zabezpieczeniu ścian ze-
wnętrznych. Pamiętam moment, kiedy 
dworzec opuszczały rodziny mieszkają-
ce na piętrze, a wszystkie przynależne 
do niego budynki gospodarcze oraz 
jedna ze strażnic kolejowych nieopo-
dal mojego domu zostały wyburzone. 
Wszystko wskazywało na to, że wraz 
z modernizacją kolei i on doczeka się 
lepszych czasów. Niestety działania te 
nie były kontynuowane, a konstrukcja 
nie została należycie umocniona. Mówi 
się, że od drgań wywoływanych przez 
przejeżdżające pociągi grozi jej nawet 
zawalenie. Taki stan przejściowy trwa 
już przeszło 10 lat. W Gąsocinie bilet 
kupić można w prowizorycznej kasie, 
mieszczącej się w kontenerze. W przy-
padku wiadomym i koniecznym do 
dyspozycji jest toaleta typu TOI TOI, 
a oczekiwanie na pociąg odbywa się 
w warunkach ekologicznych i praw-
dziwie hartujących organizm. Nie o 
samą wygodę podróżujących jednak 
tutaj chodzi (choć niewątpliwie miło 
byłoby gdyby komfort był odpowied-
ni), ale o uratowanie cennego zabytku. 
Mieszkańcy Gąsocina mają swoje plany 
i marzenia dotyczące budynku dworca. 
Chętnie widzieliby w nim niewielkie 
muzeum kolei żelaznej, posterunek 
Policji, punkt pocztowy, a może nawet 
hotelik z wypożyczalnią rowerów, któ-
rymi można byłoby dotrzeć do innych 
pięknych miejsc w pobliżu. Zapew-
niam, że jest ich całkiem sporo, o czym 
sukcesywnie w kolejnych wydaniach 
Pulsu Ciechanowa…

JOWITA RUTKOWSKA 

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

Ale zaraz, zaraz… Matki zabie-
rające i porywające dzieci krzyczą, że 
sądy i system są niesprawiedliwe dla 
ich dzieci? Że ojcowie są źli? Zaczą-
łem się zastanawiać, podobnie jak 
rzesza innych ojców – jak to możli-
we? Okazuje się, że jest to możliwe. 
Matki zaczęły rozumieć, że walczą 
z ojcami same będąc wykorzysty-
wane przez system. Duża ich część 
nie otrzymuje należytej pomocy 
od państwa, które jest strażnikiem 
rodziny. Zgodnie bowiem z art. 18 
Konstytucji Rzeczpospolitej Polski 
„Małżeństwo jako związek kobiety i 
mężczyzny, rodzina, macierzyństwo 
i rodzicielstwo znajdują się pod 
ochroną i opieką Rzeczypospolitej 
Polskiej”.

W podobnym tonie wypowiada 
się Kościół. Po to bierzemy ślub, by 
być pod jego ochroną. By w jedno-
ści i szacunku do siebie, tworzyć 
rodzinę i wychowywać dzieci. Nie-
stety Kościół także o nas zapomniał 
i zepchnął sprawę na margines. A 
przecież wystarczyłoby, żeby jego 
wysłannik odwiedził taką zagubioną 
rodzinę dając jej wsparcie duchowe 
ze swojej strony i uświadomił, że 
taka walka to nie wszystko i nie ma 
po co rzucać się sobie do gardeł. W 
końcu połączyła te dwie osoby mi-
łość. Często rozbijana przez głupotę 
i chwilowe zagubienie się, którego 
skutki oglądamy później w opła-
kanym stanie skrzywdzonych naj-
bardziej dzieci. Zniszczonych psy-
chicznie, a często i skrzywdzonych 
fizycznie. Bo to dzieci właśnie doko-
nują samookaleczeń, dopuszczają się 
samobójstw. (Polska pod względem 
samobójstw dzieci jest na drugim 
miejscu na świecie). Wystarczy jed-
na mała pomoc, rozmowa, wspar-
cie, ażeby uchronić dzieci i samych 
rodziców przed wyniszczającym ich 
systemem państwa, czerpiącym kro-
ciowe zyski z ich walki między sobą. 

Jak wspomniałem, mamy do-
strzegły również problem wycho-
dząc na ulicę. Jednak w dalszym 
ciągu traktowały ojców jak wrogów. 
Do czasu gdy zrozumiały, że to 
nie ojciec, mężczyzna jest ich wro-
giem, a państwo i system. Podczas 
manifestacji zorganizowanej przed 
Ministerstwem Sprawiedliwości 
(15.12.2019 r.) przez grupę matek 
z Eurydyki i MamyMówiąDość, 
pojawili się tam również ojcowie z 
grupy TylkoTata. Pięknie brzmiące 
nazwy pokazują od razu, jak każda 
grupa traktuje się priorytetowo i jak 
nastawiona jest do drugiej strony, 
często nie rozumiejącej co rzeczy-
wiście oznacza to określenie. Tylko-
Tata np. nie oznacza, że dla dziecka 
ma być tylko tata, a nie mama, ale 
że mężczyzna jest tylko tatą i nikim 
więcej. Nie bankomatem mającym 
zastąpić miłość i wsparcie psychicz-
ne czy mentalne dla dziecka. Jest tyl-

ko tatą. Tego właśnie nie rozumiały 
mamy rozpoczynające manifestację, 
które na „dzień dobry” zaatakowały 
ojców nasyłając na nich policję i za-
kazując udziału w manifestacji.

Ojcowie jednak pokazali, że nie 
zależy im na pognębieniu matek, 
ale na wsparciu w walce o to samo. 
W końcu byli jedynymi osobami 
„zaproszonymi” przez mamy na 
manifestację po tym, jak zaprosze-
ni goście je zignorowali. Z listy po-
słów, mediów czy ministrów spra-
wiedliwości pokroju pana Michała 
Wójcika, który rzekomo walczy o 
dobro dzieci czy też Mikołaja Paw-
laka, Rzecznika Praw Dziecka, nie 
pojawił się nikt. Nikt nie wysłuchał 
postulatów matek. Nikt oprócz oj-
ców, którzy rozwinęli swoje bannery 
wspierając matki i pokazując, że wal-
czymy o to samo. O dobro naszych 
dzieci. Okazało się także, że matki 
zrozumiały (przynajmniej te które 
osobiście były na manifestacji), że 
nie ma co walczyć ze sobą. Że trze-
ba walczyć wspólnie ramię w ramię. 
Tylko tak dojdziemy swoich praw 
i zmienimy ten prostacki system, 
pozwalający łamać prawo przez sę-
dziów i prokuratorów, silnie wspie-
ranych przez polski rząd, udający że 
zmienia system i chce zmienić pra-
wo by było równe dla obojga rodzi-
ców i rzekomo właściwe dla dzieci. 
Pomoc w dochodzeniu praw, a także 
w godzeniu się rodziców powinny 
udzielać instytucje do tego powoła-
ne, które jednak nie są odpowiednio 
przeszkolone i nie wiedzą co tak na-
prawdę jest dobre dla dzieci.

Zgodzić się należy z redaktorem 
Karolem Podgórnym, że nadzieją 
dla tych skrzywdzonych dzieci i ich 
rodziców jest tylko Kościół, który 
swego czasu znacząco przyczynił 
się do upadku komunizmu w Pol-
sce. Może i tym razem będzie miał 
znaczący wpływ na zmianę prawa 
i uświadamianie rodziców, którzy 
jeszcze nie zdają sobie sprawy z tego, 
że są ofiarami całą rodziną, by rato-
wać tradycję małżeństwa i rodziny, 
która jest tak naprawdę przyszłością 
naszego kraju. Bez rodziny i właści-
wego wychowania dzieci oraz przy-
gotowania ich do życia właśnie w 
rodzinie, nasza tradycja i cały kraj 
upadną. Zniszczone psychicznie 
dzieci nie będą bowiem w stanie 
tworzyć przykładnych rodzin i wy-
chowywać własnych dzieci. 

Warto zadać pytanie kto na ta-
kim stanie rzeczy będzie korzystał i 
święcił triumf końcowy. Na pewno 
nie my rodzice i nie nasze dzieci. 
Dobrą radą zatem pozostaje hasło 
– „rodzicu włącz myślenie zanim 
zaszkodzisz swojemu dziecku wal-
cząc o interes własny, a nie interes 
dziecka”. 

MAREK MAKARA
WWW.TYLKOTATA.PL
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ogłoszenie własne wydawcy

Koncerty, licytacje, teatr, kąpiele morsów, 
debata na tematy społeczne, turniej szacho-
wy, bale i atrakcje artystyczne – tak w skrócie 
można opisać tegoroczny finał Wielkiej Orkie-
stry Świątecznej Pomocy w Ciechanowie. Pod-
czas ulicznej kwesty i licytacji zebrano kwotę 
162.988,29 zł. Jest to niemal 30 tysięcy złotych 
więcej niż w poprzednim roku. 

W tym roku Orkiestra zagrała, by za-
pewnić najwyższe standardy diagnostyczne 
i lecznicze w dziecięcej medycynie zabie-
gowej. Prowadzona była zbiórka na zakup 
wyposażenia sal operacyjnych, oddziałów 
intensywnej terapii pooperacyjnej, czy za-
kładów diagnostyki obrazowej (lampy ope-
racyjne, stoły operacyjne, diatermie, apa-
raty do znieczulenia, sprzęt monitorujący, 
urządzenia teletransmisyjne, aparaty RTG 
z ramieniem C, zestawy endoskopowe). 

Cel Finału obejmował także zakup 
wyposażenia dla oddziałów intensywnej 
terapii pooperacyjnej. W ich przypadku 
planowane są zakupy inkubatorów, mo-
nitorów, respiratorów, a także strzykawek 
automatycznych i objętościowych. Plano-
wane są także zakupy ultrasonografów i 
echokardiografów. 

Siedzibą ciechanowskiego sztabu 
WOŚP w tym roku był lokal Akademii 
Tańca Mada Dance przy ulicy Ściegien-
nego. Tam wolontariusze rozliczali się z 
zebranych pieniędzy podczas kwesty. Wy-
darzenia kulturalno–rozrywkowe związane 
z tegorocznym finałem WOŚP były rozlo-
kowane na terenie całego miasta. Było ich 
tak wiele, że postanowiono je podzielić na 
cztery dni. W Ciechanowie kwestowało 
242 wolontariuszy. 

W pierwszym dniu, 8 stycznia w Hali 
MOSiR przy ul. Kraszewskiego odbyły 
się Warsztaty z Dobrym Słowem, zabawy 
warsztatowe dla najmłodszych mieszkań-

ców miasta oraz warsztaty dla młodzieży 
„Nie hejtuję, bo ja szanuję!”. Tego samego 
dnia można było wziąć udział w spotkaniu 
z prof. Jerzym Bralczykiem pt. „Opowieść 
o słowach”, a następnie w debacie „Poroz-

mawiajmy o szacunku”, prowadzonej przez 
Edytę Szewczyk.

W piątek, 10 stycznia w Szkole Pod-
stawowej nr 6 wystąpił Teatr „Na Szóstkę” 
ze współczesną opowieścią wigilijną „Trzy 
Duchy”, przygotowaną przez Bogumiłę 
Blantenberg i Katarzynę Włodarską. Wie-
czorem tego dnia można było wziąć udział 
w WOŚPOWYM karaoke w Pubie „Gżeh”. 

W sobotę w Centrum Handlowym 
Mrówka wychowankowie Zespołu Placó-
wek w Gołotczyźnie zaprezentowali ma-
giczne sztuczki, były też słodkości, odbyło 
się także malowanie buziek i inne atrakcje 
dla najmłodszych, a w samo południe  tur-
niej szachowy zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie Szachy Ciechanów. Zagrało w 
nim 62 zawodników. W przerwach odby-
wały się licytacje. Tego samego dnia w Hali 
MOSiR przy ul. Kraszewskiego odbyły się 
także dwa bale: Charytatywny Bal Małych 

Przebierańców w ramach Zabawy z Sercem 
(zagrały „Żywioły” oraz „Kop”), a potem 
Charytatywny Bal Przebranych za Siebie - 
„Przebierz się lub nie czyli Róbta co chce-
ta”. Imprezy poprowadzili: Aneta Betlewicz 

i Jacek Piekut. Podczas balów prowadzone 
były zbiórki datków do puszek wolontariu-
szy oraz licytacje. 

Najwięcej wydarzeń przygotowano na 
czwarty dzień, czyli finałową niedzielę. 

W ciechanowskim szpitalu wykony-
wane było badanie echo serca. 

Tradycyjnie tego dnia przed połu-
dniem odbyła się „Letnia zadyma w środku 
zimy”, czyli morsowanie z „Morsami Cie-
chanów”. Morsy zorganizowały Zawody 
piłki wodnej. Kąpało się około 140 osób. 
W tym roku „Morsy Ciechanów” zebrali 
ponad 6 tysięcy złotych.

W godzinach 15.00-18.00 na placu 
Jana Pawła II było już centrum wydarzeń. 
Można było podziwiać pojazdy militarne, 
zabytkowe i motocykle. Pojawiły się kra-
my wystawiennicze oraz spożywcze. Były 
także akcesoria militarne. Zorganizowany 
został sklepik „Mydło-Powidło”, w którym 

można było nabyć różne rzeczy, m.in. za-
bawki. Finałowo zostały zorganizowane 
trzy wydarzenia takie jak: rozstrzygnięcie 
konkursu „Odlotowy pojazd z żaglem”, na 
którym uczestnicy pokazali swoją kreatyw-

ność i stworzyli żagle z różnych rzeczy. Był 
także Wielki Ciechanowski Przytulas („No 
To Co? Na Misia?”) oraz tradycyjnie na za-
kończenie odbyło się Światełko do Nieba.

Na placu Jana Pawła II w międzyczasie 

odbywały się licytacje, na których można 
było kupić m.in. koszulki, sesje tatuażu, 
kalendarze, kubki, bączki i wiele innych 
rzeczy.

Finał w naszym mieście wspierany był 
przez Urząd Miasta Ciechanów. Poprowa-
dzili go przedstawiciele sztabu - Waldemar 
Nowakowski oraz Małgorzata Skoczylas-
-Nowakowska. 

Po finale prowadzący podziękowali: 
„Wszyscy w sztabie jesteśmy ogromnie 
zmęczeni, ale wygrywa z nim satysfakcja. 
Satysfakcja z tego co zrobiliśmy, ile się dzia-
ło w Ciechanowie, że wszystko się udało na 
100 proc. Dziękujemy wszystkim razem 
i każdemu z osobna, którzy pracowali w 
sztabie, pomagali nam w przeróżny sposób 
i byli z nami przez cały finał. Dziękujemy 
firmom i instytucjom za wielkie wsparcie, 
dzięki któremu nasze imprezy mogły się 
odbyć. Jesteście wspaniali! Na podsumo-
wanie i ostateczne rozliczenie musimy 
poczekać do czasu, kiedy bank przeliczy 
nasze pieniądze i otrzymamy oficjalną in-
formację, ale już teraz głośno mówimy, że 
deklarujemy kwotę 162.988,29 zł. Po raz 
kolejny udało się zebrać więcej niż w roku 
poprzednim!”. 

W całym powiecie ciechanowskim ze-
brano ponad 200 tysięcy złotych. W Gli-
nojecku działał samodzielny sztab, który 
zebrał ok. 40 tys. zł i wpłacił bezpośrednio 
na konto Fundacji WOŚP. Przypominamy, 
że kwota ogólna może być jeszcze wyższa, 
ponieważ w Internecie trwają licytacje w 
tym m.in. wejście na wieża ciśnień.

TOMASZ JURCZAK/UM

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Weekend pod znakiem czerwonego serduszka

Podczas Charytatywnego Balu Małych Przebierańców dzieci brały udział w różnych animacjach.

12 stycznia w dniu 28. Finału WOŚP na Pl. Jana Pawła II miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu „Odlotowy pojazd z żaglem”.

Tradycyjnie finał kończył się Światełkiem do Nieba.
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W Szkole Podstawowej w Gumowie odbył 
się Turniej Piłki Nożnej na rzecz Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. Zagrało w nim 
czternaście drużyn, które w ramach wpiso-
wego wsparły Orkiestrę kwotą 1.800 zł. Łącz-
nie z datkami od zawodników i publiczności 
zebrano ponad 3.170 zł.

W Turnieju wzięły udział drużyny: 
Klice, Zeńbok, Koziczyn, Regimin, 
Grzybowo, Cyber-Tech, Stary FC, Re-
natki, Team Krubin, MTKJ, Gryf Kow-
naty Żędowe I, Gryf Kownaty Żędowe 
II, Marne Szanse, FC Tymbarki. Po 
rozegranych meczach ostateczna klasy-
fikacja wygada następująco: I miejsce – 
Stary FC, II – Klice, III – Cyber-Tech.

Głównym organizatorem roz-
grywek był Sebastian Andrzejczak z 
ciechanowskiej Lewicy. – Byłem pod 
wrażeniem jak wiele drużyn zgłosiło 
się do udziału w Turnieju. W pewnym 
momencie, choć byli jeszcze chętni, to 
musieliśmy przerwać zapisy. Gdyby-
śmy zakwalifikowali do Turnieju więcej 
drużyn to mecze rozgrywane by były 
chyba do rana. Oczywiście ważne były 
emocje sportowe, ale już sam wynik 
nie był tak istotny. Chodziło przede 
wszystkim o dobrą zabawę i wsparcie 
szczytnego celu, jakim jest Wielka Or-
kiestra Świątecznej Pomocy. Dziękuję 
wszystkim osobom – szczególnie posło-
wi Arkadiuszowi Iwaniakowi i wójtowi 
Markowi Kiwitowi, a także firmom i 
instytucjom, które pomogły nam w or-
ganizacji Turnieju. Dziękuję drużynom 
oraz hojnej publiczności. Jesteśmy też 
wdzięczni za pomoc organizacyjną 
Iwonie Sapkowskiej - dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej w Gumowie. Z 
kolei Redakcji PULSU dziękujemy za 
objęcie naszego Turnieju patronatem 
medialnym – powiedział nam Seba-
stian Andrzejczak.

Turniej odbył się pod patronatem 
Arkadiusza Iwaniaka – Posła na Sejm 
RP oraz Marka Kiwita – Wójta Gminy 
Ciechanów. – Zawsze jestem otwarty 
na wspieranie różnorodnych inicjatyw 
społecznych, a szczególnie tych których 
celem jest niesienie pomocy innym. 
Dlatego z radością odpowiedziałem 
pozytywnie na prośbę organizatorów 
Turnieju o udostępnienie sali w Szkole 
Podstawowej w Gumowie. Mamy tam 
dobrą infrastrukturę sportową, nagło-
śnienie i trybuny dla publiczności. Miło 
mi było patrzeć jak młodzi ludzie anga-
żują się wspierając akcję Jurka Owsiaka 
– powiedział nam wójt Marek Kiwit.

W podobnym tonie wypowiada się 
poseł Arkadiusz Iwaniak. – Cieszę się, 
że mogłem wspomóc Turniej, bo cel był 
bardzo szczytny. Mamy plany by w okre-
sie letnim zorganizować podobną impre-
zę sportową – zapowiada poseł Iwaniak.

Za sportową stronę Turnieju odpo-
wiadał Sławomir Betliński, zaś w roli 
konferansjera świetnie sprawdził się 
Lech Zduńczyk – były wójt Regimina. 
Nad bezpieczeństwem zawodników i 
licznie zgromadzonej publiczności (na 
trybunach zasiadł m.in. radny Rady 
Gminy Regimin Jacek Dziąba oraz rad-
ni Rady Gminy Ciechanów: Grażyna 
Ostrowska, Janusz Lazarski i Jan Tom-
porowski) czuwali strażacy z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Rydzewie.

Sponsorzy Turnieju to: CYBER-
TECH – P.P.A. Nałęcz, Urząd Gmi-
ny Ciechanów, Fundacja Lilium oraz 
Piekarnia-Cukiernia – Paweł Dębiec. 
Dodatkową nagrodę dla zwycięskiej 
drużyny, w postaci ryngrafu Polskich 
Sił Zbrojnych, ufundował ppłk rez. Eu-
geniusz Nowak - przewodniczący Rady 
Miejskiej SLD w Ciechanowie.

TM

Z Gminy Ciechanów

W Gumowie zagrali dla WOŚP

Od lewej: organizator Sebastian Andrzejczak, poseł Arkadiusz Iwaniak, b. wójt Regimina 
- Lech Zduńczyk i wójt Gminy Ciechanów – Marek Kiwit wraz z wolontariuszami Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy – uczniami Szkoły Podstawowej w Gumowie (od lewej): 
Julia Lazarska, Jakub Dąbrowski i Piotr Wernicki.

Mecz w ramach Turnieju Piłki Nożnej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
który odbył się w Gumowie.
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Dostojnie ale wesoło przebiegł styczniowy 
wernisaż wystawy ciechanowskiej fotogra-
ficzki Elżbiety Nowak, członkini Zarządu Cie-
chanowskiego Klubu Fotograficznego oraz 
Klubu SAP-ART, która fotografuje już ho, ho, 
gdyż praktykę zaczynała w szkolnej ciemni, 
gdzie w epoce przedcyfrowej wywoływało 
się oraz robiło odbitki zdjęć uwiecznianych 
aparatami na kliszę.

Powitanie

– Bardzo, bardzo miło nam gościć 
Państwa na wernisażu Pani Eli Nowak. 
Bardzo nas cieszy, że Państwa jest tak 
dużo, co świadczy o wielkiej sympatii 
dla naszej Bohaterki (tu wielkie brawa 
Publiczności) – powitała wszystkich 
Wiesława Tybuchowska, dyrektor Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej im. 
Z. Krasińskiego, gdzie zagościła arty-
styczna ekspozycja Elżbiety Nowak. 
– Bardzo intrygujący tytuł wernisażu 
autorskiej wystawy fotografii Pani Eli: 
„Zaczęło się w szkolnej ciemni…”. 
Taki dwuznaczny tytuł (tu uśmiechy 
wśród gości). Podziwiamy przepiękne, 
prześliczne fotografie. Pani Ela włożyła 
bardzo dużo serca i kunsztu – przedsta-
wiała dyrektor Wiesława Tybuchowska.

Wystawa

Naprawdę miłe wrażenia. Ekspozy-
cję ujęto w pentaptyk (pięcio-moduł) z 
pejzażami słonecznej Hellady pośrodku 

na górze, gdzie w oczy rzuca się Kanał 
Koryncki i jeden z monastyrów w Me-
teorach. Po lewej w dwóch zestawach są 
fotografie Ciechanowa, w różnych od-
słonach co do treści i formy. Pośrodku 
na dole wystawa ukazuje widoki Podla-
sia oraz Warmii i Mazur. A po prawej 
w dwu panelach obrazy przyrody, także 
z zagranicy, pełne mgnień, refleksów i 
kolorów.

Publiczność

Dopisała znakomicie. Goście 
szczelnie wypełnili wielki salon, do-
stawiano krzesła, a i tak wiele osób 

stało w drzwiach i korytarzu. Dlatego 
niestety nie ma jak napisać kto był, w 
tym także które z małżonek znanych 
ciechanowian bawiły na wernisażu. 
Po znajomości podajemy tylko, że 
wśród Publiczności byli dziennikarze 
– red. Izabela Koba-Mierzejewska, 
red. Krzysztof Kowalski i red. Bole-
sław Prus. Oraz również, że uczestni-
czyli m.in. Jadwiga Paprocka - prezes 
OM-P TPD, wicedyrektor Specjali-
stycznego Szpitala Wojewódzkiego 
Agnieszka Kadecka i radny Andrzej 
Bayer, a także Ewa Gładysz - wielo-
letnia wiceprezydent Ciechanowa i 
Nina Matczak z Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej.

Uświetnienia

Wernisaż wokalnie uświetniła 
Joanna Kiszkurno. Kolorowo-
-zmysłowy bukiet kwiatów Elż-
biecie Nowak oficjalnie wręczył 
prezes Ciechanowskiego Klu-
bu Fotograficznego – Zdzisław 
Smardzewski. Wywiad z Autorką 
wystawy przed Publicznością w 
imieniu Biblioteki poprowadziła 
Grażyna Czaplicka. 

Gratulacje z Mławy dla Autorki 
złożył Janusz Dębski z tamtejszej Ga-
lerii „13”.

Wydarzenie uświetnił też koktajl w 
à la foyer (fuaje) u wejścia do salonu.

KAROL PODGÓRNY

Fotograficznie w Powiatowej Bibliotece Publicznej

Wernisaż Elżbiety Nowak

Elżbieta Nowak, autorka wystawy fotogra-
fii artystycznej w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej im. Z. Krasińskiego w Ciechano-
wie pt. „Zaczęło się w szkolnej ciemni...” 
– podczas styczniowego wernisażu inaugu-
rującego ekspozycję.
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W ramach tegorocznego 28. Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, dzięki pomy-
słowości i zaangażowaniu ciechanowskiego 
Sztabu WOŚP, mieszkańcy naszego miasta 
mieli możliwość wziąć udział w wydarze-
niach, które śmiało można nazwać wyjąt-
kowymi. Ich wspólnym mianownikiem było 
słowo klucz – „SZANUJĘ”.

W Hali Sportowej „Mazovia” w cią-
gu dnia odbyły się „Warsztaty z dobrym 
słowem”. Najpierw dla dzieci w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym pt. 
„Kocham… Lubię… Szanuję…”, a póź-
niej dla młodzieży i dzieci w wieku szkol-
nym pt. „Nie hejtuję, bo ja szanuję!”.

Wieczorem, w tym samym miejscu, 
mieszkańcy mieli możliwość wziąć udział 
w spotkaniu z prof. Jerzym Bralczykiem, 
które zostało zatytułowane „Opowieść o 
słowach”.

Po bardzo ciekawym, zarówno 
w treści jak i formie, wykładzie prof. 
Bralczyka odbyła się debata pt. „Poroz-
mawiajmy o szacunku”. Poprowadziła 
ją red. Edyta Szewczyk, a wzięli w niej 
udział: protestancki pastor Krzysztof 
Adamkowski, poruszająca się na wózku 
nauczycielka Olga Cicholska, nauczy-
cielka i terapeutka Joanna Falkowska, 
fotomodelka z niepełnosprawnością 
Sylwia Gajewska, pisarka K.N. Haner, 
nauczycielka a zarazem mama auty-
stycznego chłopca Marzena Nowicka, 
dziennikarka Róża Rzeplińska oraz pe-
dagog Anna Sacherska.

Debata była na tak wysokim pozio-
mie merytorycznym, że jej uczestnicy 
oraz prowadząca zostali przez słuchaczy 
nagrodzeni gromkimi oklaskami. Wiel-
kie gratulacje należą się też organizato-

rom, na czele z Małgosią Skoczylas-No-
wakowską i Waldkiem Nowakowskim, 
którzy zaproponowali mieszkańcom 
miasta w różnym wieku tak ciekawy - 
całodzienny program, którego głównym 
przesłaniem był szacunek… Oby więcej 
takich inicjatyw, a nasze życie społeczne 
stanie się piękniejsze…

TM

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Słowo o szacunku

Prof. Jerzy Bralczyk.

Uczestnicy debaty pt. „Porozmawiajmy o szacunku”
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To już tradycja – mikołajkowy prezent, w 
ramach którego rodzice już po raz kolejny 
przygotowali dla dzieci niezwykłą nie-
spodziankę w postaci przedstawienia pt. 
„Brzydkie Kaczątko”. Przedsięwzięcie jest 
realizowane w Miejskim Przedszkolu nr 10 
w ramach projektu „Rodzice-Dzieciom”.

Przedstawienie zostało przygo-
towane bardzo profesjonalnie. Akto-
rzy, pięknie przebrani, z uśmiechami 
na twarzach wprowadzili wszystkich 
gości w bajkowy klimat. Rodzice po-
przez przedstawienie losów tytułowego 
Brzydkiego Kaczątka, które różniło się 
od reszty rodzeństwa przez co było wy-
śmiewane i gorzej traktowane, chcieli 
pokazać dzieciom, że jest bajka, która 
uczy prawdy, tolerancji i akceptacji 
samego siebie. W ten sposób uczy się 
dzieci, że kochamy nie tylko pięknych 
i bogatych, ale przede wszystkim tych, 
którzy mają dobre serca i spełniają do-
bre uczynki.

Gra aktorska rodziców wzbudziła 
wśród publiczności duży podziw, za co 

zostali nagrodzeni gromkimi brawami i 
okrzykami. Dzieci i pracownicy przed-
szkola z zaciekawieniem oglądali przed-
stawienie, a na ich twarzach malowało 
się zaskoczenie, gdy wśród postaci roz-
poznawali swoich bliskich. Dzieci były 
dumne, że mają takich wspaniałych 
rodziców. Przedstawienie było wielkim 
sukcesem.

Mikołajki, to dzień pełen wra-
żeń. W tym dniu nie zabrakło rów-
nież spotkania ze Świętym Mikoła-
jem, który w worku przyniósł dla 
dzieci drobne upominki. Przedszko-
laki z każdej grupy zaprezentowały 
gościowi z Laponii krótkie wierszyki 
i piosenki. Mikołaj był zachwycony, 
że dzieci w tym dniu ubrane były 
na czerwono i miały mikołajkowe 
czapki. Był to dzień pełen radości i 
uśmiechu, który niewątpliwie wpro-
wadził wszystkich w okres oczeki-
wania na upragnione Święta Bożego 
Narodzenia.

MP/TM

Miejskie Przedszkole nr 10 im. Janusza Korczaka

Rodzice znów stali się aktorami

Zarząd Osiedla nr 4 „Śródmieście”, na czele 
z przewodniczącą Barbarą Rogalską, zorga-
nizował dla dzieci ze swojego terenu wspa-
niałą zabawę choinkową. 

Na początku imprezy przewodni-
cząca Rogalska wraz z radnym Stani-
sławem Jankowskim złożyli wszystkim 
przybyłym świąteczne życzenia. Później 
były gry i zabawy oraz Święty Mikołaj, 
który rozdał dzieciom prezenty.

Za naszym pośrednictwem Zarząd 

Osiedla dziękuje wszystkim osobom 
zaangażowanym w zorganizowanie 
świątecznej imprezy: wolontariuszom 
(Marii Grabowskiej i Joannie Chiliń-
skiej), sponsorowi (Marii Blicharskiej-
-Chodorowskiej), a także radnemu Sta-
nisławowi Jankowskiemu  za wsparcie 
i stałą współpracę w działaniach po-
dejmowanych na rzecz Osiedla i jego 
mieszkańców.

TM

Zarządy Osiedli nr 1 „Powstańców Wielkopol-
skich”, nr 2 „Aleksandrówka II” oraz nr 3 „Alek-
sandrówka” zorganizowały spotkanie mikołaj-
kowo-choinkowe dla dzieci z tych osiedli. 

Impreza odbyła się w gościnnych mu-
rach Szkoły Podstawowej nr 3, a po przy-
witaniu gości i świątecznych życzeniach 
uczniowie tej placówki zaprezentowali 
wspaniały program artystyczny. Potem ru-
szono do wspólnej zabawy.

Największą radość wzbudziło oczy-
wiście pojawienie się Świętego Mikołaja, 
który miał bardzo dużo pracy, albowiem 
wręczył masę paczek.

Zarządy Osiedli nr 1, 2 i 3 za pośred-
nictwem PULSU składają serdeczne po-
dziękowania dyrekcji Szkoły Podstawowej 
nr 3 oraz nauczycielom i uczniom za pomoc 
w organizacji spotkania. TM

Zarząd Osiedla nr 4 „Śródmieście”

Choinka na Śródmieściu

Zarządy Osiedli nr 1, 2 i 3

Choinka na Powstańców Wielkopolskich i Aleksandrówce

Rodzice dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 10 wcielili się w aktorów i dla swych pociech 
wystawili przedstawienie pt. „Brzydkie Kaczątko”.
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Zarządy Osiedli nr 1, 2 i 3 zorganizowały spotkanie mikołajkowo-choinkowe. Życzenia świąteczne składa radny Stanisław Jankowski.

Święty Mikołaj bawił się z dziećmi po czym rozdał masę prezentów.
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Organizatorzy i uczestnicy zabawy choinkowej na Śródmieściu wraz ze Świętym  Mikołajem.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla nr 4 
„Śródmieście” Barbara Rogalska ze Świę-
tym Mikołajem.
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W pierwszej połowie grud-
nia odbył się koncert z 
okazji Mikołajek. Wystąpi-
li aktorzy Teatru „Klapsik”, 
wokaliści Studium Piosen-
ki „dEs” oraz tancerze Ze-
społu Tanecznego „NOISE”.

Jak się można do-
myślać, głównym boha-
terem show był Mikołaj 
szukający pomocy przy 
pakowaniu prezentów, 
których było bardzo dużo, a święta 
zbliżały się wielkimi krokami. Na sce-
nie pojawiały się różne postaci, m.in.: 
krokodylki, świetliki, czy flamingi. 
Wszystko zakończyło się szczęśliwie, bo 
z odsieczą przybyło wielu ochotników.

Przedstawienie było barwne i 
przeplatane występami tanecznymi 
różnych grup Zespołu „NOISE”: 
Baby I, Baby II, Kinder, Junior i Ty-
tan. Na scenie pojawili się również 
aktorzy Teatru „Klapsik”, wokaliści 
Studium Piosenki „dEs”. 

Na twarzach widzów można było 
dostrzec uśmiech, a niekiedy po policz-
ku spłynęły łzy wzruszenia. 

To było wspaniałe show. Organiza-
torom należą się gratulacje. Za rok cze-
kamy na kolejną edycję tej wspaniałej 
imprezy.

Należy podkreślić, że zespół ta-
neczny „NOISE” właśnie podczas 
grudniowego show miał swój debiut 
sceniczny. Grupa powstała we wrze-
śniu 2019 r. z inicjatywy Pauliny 
Mączyńskiej. Prezentuje różne style 
taneczne dla dzieci i młodzieży w 
wieku 5 - 15+lat. 

Więcej zdjęć znajdziecie na portalu 
www.pulsciechanowa.pl

TOMASZ JURCZAK

W poszukiwaniu ochotników do pakowania prezentów

Mikołajki Show w PCKiSz

Na scenie pojawiło się wielu młodych, utalentowanych artystów.
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W Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ciechanowie, we wszyst-
kich grupach, zorganizowano bożonarodzeniowe spo-
tkania, których gościem był Święty Mikołaj. My gościli-
śmy u „Wesołych Nutek”.

Dzieci z tej grupy, pod kierunkiem dyrektor 
Ewy Kaczyńskiej i nauczycielki Viery Pazyro-
vej, przygotowały dla swych rodziców wspaniałe 

przedstawienie pt. „Zmartwienie śnieżynek”. Mło-
dzi aktorzy byli bardzo przejęci swoimi rolami. 
Świetnie radzili sobie z wygłaszanymi kwestiami. 
Były też układy taneczne i wspólny śpiew. Rodzice 
byli wręcz oczarowani i nagrodzili swe pociechy 
oraz panie reżyserki ogromnymi brawami.

TM

Miejskie Przedszkole nr 3 w Ciechanowie

Aktorski sukces „Wesołych Nutek”

Przedszkolaki z grupy „Wesołe Nutki” zaprezentowały wspaniałe przedstawienie pt. „Zmartwienie śnieżynek”.
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Po raz kolejny przed Świętami Bożego 
Narodzenia władze miasta zorganizowały 
jarmark na Pl. Jana Pawła II. Tradycyjnie, 
w jego ostatnim dniu w samo południe, 
przygotowano Wigilię dla Mieszkańców 
Ciechanowa.

Podczas jarmarku można było ku-
pić m.in. ozdoby świąteczne, wyroby 
gastronomiczne, rękodzieło i upomin-
ki. Przygotowano liczne atrakcje.Były 
występy zespołów, pokazy 
i spotkanie ze Świętym Mi-
kołajem.

Na początku Wigilii 
dla Mieszkańców życzenia 
złożyli prezydent Krzysztof 
Kosiński oraz poseł Wła-
dysław Kosiniak-Kamysz – 
prezes PSL. Później wspól-
nie częstowali ciechanowian 
potrawami wigilijnymi.

Specjalny prezent dla 
najmłodszych przygoto-
wali członkowie Stowarzy-
szenia Mazovia ProActiv 
Ciechanów, które dwa 
tygodnie wcześniej zor-
ganizowało charytatywną 

imprezę „III Rodzinne Mikołajki”. - 
Zebraliśmy wtedy rekordową kwotę 
ponad 61 tysięcy złotych na leczenie 
i rehabilitację Filipa Bugajewskiego 
– czteroletniego chłopca chorego na 
artrogrypozę. Dziś w ramach sym-
bolicznych podziękowań za hojność 
ciechanowian, na ręce tych najmłod-
szych, przekazaliśmy w prezencie mi-

kołajowe czapki – powiedziała nam 
Ewelina Jabłońska ze Stowarzyszenia 
Mazovia ProActiv Ciechanów.

TM

Święta Bożego Narodzenia

Jarmark i Wigilia przed ratuszem

Swoje stoisko na Jarmarku Bożonarodze-
niowym miała m.in. ciechanowska Firma 
„Rzeczy z Rzeczy”.

Harcerze przynieśli Betlejemskie Światło 
Pokoju.

Z repertuarem kolęd wystąpiła Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej.

Wigilijne potrawy serwowali mieszkańcom prezydent Krzysztof Kosiński i poseł Włady-
sław Kosiniak-Kamysz.Ekipa ze Stowarzyszenia Mazovia ProActiv Ciechanów rozdawała najmłodszym mikołajowe czapki.
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Społeczność Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie tuż 
przed Świętami Bożego Narodzenia radośnie kolędowała.

 Na scenie lub przed nią zaprezentowali się 
prawdopodobnie wszyscy uczniowie szkoły. Poza 
wspólnym śpiewaniem najpiękniejszych kolęd i 
pastorałek nie zabrakło popisów aktorskich oraz 
tanecznych. Gratulujemy młodym wykonawcom 
oraz nauczycielom wspaniałej inicjatywy!

PP

Kolędowanie w Szkole Podstawowej TWP 
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Całodobowy Dom Opieki „Villa Trojany”

Na przedświątecznym spotkaniu w Całodobo-
wym Domu Opieki „Villa Trojany” zgromadzili się 
Mieszkańcy, przedstawiciele zarządu, pracownicy 
oraz partnerzy instytucjonalni tej nowej placówki.

Spotkanie poprowadziła dyrektor Ewa Jasińska. 
- Mieszkańcy i pracownicy naszej placówki stano-
wią jedną wielką rodzinę, która dzieli ze sobą rado-
ści i smutki. Dlatego też w tym szczególnym czasie 
oczekiwania na przyjście Pana nie mogło zabraknąć 
spotkania przy wigilijnym stole – mówiła dyrektor 
Jasińska.

Były świąteczne życzenia, wspólne kolędowanie 
oraz oczywiście Święty Mikołaj i prezenty.

TM

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości 

Na opłatkowym zgromadzeniu przygotowanym 
przez Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości 
im. Stanisława Staszica w Ciechanowie spotkali się 
rzemieślnicy oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych 
instytucji i organizacji.

W trakcie świątecznego spotkania miała miejsce 
podniosła i wzruszająca uroczystość. Otóż Starszy 
Cechu Bożena Kapczyńska otrzymała najwyższe wy-
różnienie w rzemiośle – Odznakę Honorową „Szablę 
Kilińskiego”. Przyznał ją Zarząd Związku Rzemiosła 
Polskiego w uznaniu jej wybitnych zasług dla rzemio-
sła oraz małej i średniej przedsiębiorczości. Kapczyńska 
podziękowała za docenienie jej działalności. Gratula-
cje z okazji odznaczenia przekazali jej m.in.: Jadwiga 
Paprocka – prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 
Ciechanowie oraz przedstawiciele Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Ciechanowskiej - Eugeniusz Sadowski 
(prezes) i Bernard Grzankowski (wiceprezes).

Bożena Kapczyńska złożyła wszystkim zebranym 
życzenia świąteczne, a bożonarodzeniowe przesłanie 
wygłosił ks. Sławomir Filipski – proboszcz Parafii Św. 
Piotra Apostoła, który życzył uczestnikom spotkania 
m.in. „miłości w radości i radości z miłości”. Następ-
nie zaśpiewano kolędę i podzielono się opłatkiem.

TM

Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” 

Dyrekcja i pracownicy Domu Pomocy Społecz-
nej „Kombatant” w Ciechanowie robią wszystko, by 
okres Świąt Bożego Narodzenia był dla Mieszkań-
ców tej placówki czasem szczególnym.

Polskie tradycje są w tym Domu starannie kul-
tywowane – wigilijne potrawy, choinka, czy wizyta 
Świętego Mikołaja są oczywistością.

Do Wigilijnej Wieczerzy wraz z Mieszkańcami za-
siadł dyrektor Dariusz Marchlewski. Życzył obecnym 
radości i nadziei płynącej z Pamiątki Narodzenia Pań-
skiego. Z kolei kapelan DPS, a zarazem proboszcz Para-
fii pw. Świętego Franciszka z Asyżu, ks. kan. Jan Dzie-
niszewski podzielił się Słowem Bożym, poprowadził 
modlitwę i pobłogosławił opłatek. Później śpiewano 
kolędy, a Święty Mikołaj rozdał upominki.

- To szczególny czas dla nas wszystkich, zarów-
no Mieszkańców, jak i Pracowników Domu. Za-
wsze staramy się tworzyć wspólnotę, ale tę niemal-
że rodzinną atmosferę najbardziej czuje się podczas 
Świąt Bożego Narodzenia. W imieniu społeczności 
naszego Domu składam za pośrednictwem PULSU 
najlepsze życzenia noworoczne wszystkim mieszkań-
com powiatu ciechanowskiego – powiedział nam 
dyrektor Marchlewski.

TM

Dyskusyjny Klub Książki przy Bibliotece Pedagogicznej w 
Ciechanowie

Na opłatkowym spotkaniu, wśród bibliotecznych 
regałów, zebrali się miłośnicy literatury zrzeszeni w 
Dyskusyjnym Klubie Książki działającym przy Bi-
bliotece Pedagogicznej.

Świąteczne i noworoczne życzenia członkom 
Klubu złożyła Jolanta Nagiel, będąca jego modera-
torem. Następnie podzielono się opłatkiem i zaśpie-
wano kolędę. Miłośników książek odwiedził Święty 
Mikołaj, który przyniósł słodkie prezenty.

Mimo, że grudniowe spotkanie miało przede 
wszystkim charakter świąteczny, to nie zabrakło dyskusji 
o przeznaczonej na ten miesiąc książce, którą był zbiór 
opowiadań belgijskiej pisarki Amelie Nathomb pt. „Z 
pokorą i uniżeniem oraz inne powieści”.

TM

Ruch Narodowy

Na opłatkowym zgromadzeniu spotkali się członkowie 
i sympatycy ciechanowskich struktur Ruchu Narodowego.

Życzenia świąteczno-noworoczne zebranym złożyli 
Dariusz Pastor – wiceprezes Regionu Mazowsze Ruchu 
Narodowego oraz Krzysztof Sękowski – prezes RN w 
Ciechanowie.

- Życzę by Pamiątka Narodzenia Pańskiego była oka-
zją do duchowej refleksji nad Tajemnicą Wcielenia, ale 
także czasem radości płynącej ze wspólnego świętowania. 
Niech każdy dzień Nowego Roku przynosi indywidualne 
i wspólnotowe sukcesy na drodze do budowy Wielkiej 
Polski – powiedział prezes Krzysztof Sękowski.

Zgromadzeni podzieli się opłatkiem, po czym w ser-
decznej atmosferze dyskutowali o planach działalności 
Ruchu Narodowego na terenie naszego powiatu, Mazow-
sza i całego kraju.

TM

Społeczność Chrześcijańska w Ciechanowie

Wierni, sympatycy oraz goście spotkali się na świą-
tecznym zgromadzeniu w ciechanowskiej Społeczności 
Chrześcijańskiej, która jest częścią protestanckiego Ko-
ścioła Chrystusowego w RP.

Duże wrażenie wywarło na zebranych przedstawienie 
teatralne pokazujące historię Narodzenia Syna Bożego prze-
niesioną do współczesnego świata… Dzięki wspaniałej grze 
aktorów-amatorów znaleźliśmy się w scenerii dworca kolejo-
wego, gdzie przed coraz bardziej zadziwioną grupą bezdom-
nych przewijają się podróżni, którzy wysiadają z pociągów 
przybywających z miejsc opisanych na kartach Nowego Te-
stamentu… Jezus i Maria w ciąży, Herod wraz ze swym dwo-
rem, pastuszkowie, Mędrcy ze Wschodu… Przedstawienie 
zapewne na długo pozostanie w pamięci widzów, a w sercach 
wielu z nich pozostawiło trwały ślad…

Później było przesłanie pastora Krzysztofa Adamkow-
skiego i jego żony Doroty, wspólna modlitwa oraz wie-
czerza wigilijna.

TM

Świąteczne spotkania
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Starostwo Powiatowe w Ciechanowie

Joanna Potocka-Rak – starosta ciechanowski oraz 
Stanisław Kęsik – wicestarosta przed Świętami Bożego 
Narodzenia zaprosili pracowników starostwa oraz przed-
stawicieli jednostek organizacyjnych, podległych samo-
rządowi powiatowemu na wspólne spotkanie opłatkowe. 

Miłym akcentem był występ Ludowego Zespołu Ar-
tystycznego Ciechanów, działającego przy Powiatowym 
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Wszyscy śpie-
wali kolędy a następnie podzielono się opłatkiem.

PP

Stowarzyszenie Mazovia ProActiv Ciechanów

Na opłatkowym zgromadzeniu spotkali się człon-
kowie i przyjaciele Stowarzyszenia Mazovia ProActiv 
Ciechanów oraz młodzi zawodnicy Klubu Lekko-
atletycznego Mazovia ProActiv Ciechanów.

Świąteczne życzenia przybyłym złożyli, w imieniu 
zarządu, prezes Patryk Nieznański oraz sekretarz Ja-
rosław Zieliński, po czym podzielono się opłatkiem.

W roli Świętego Mikołaja wystąpił prezes Nieznański, 
który najmłodszym Mazovianom wręczył upominki.

Później, przy stole zastawionym wigilijnymi po-
trawami, długo rozmawiano o rekordach uzyskanych 
podczas startów w kończącym się roku oraz planach 
biegowych na ten nadchodzący.

TM

Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuk

Na świątecznym zgromadzeniu spotkali się człon-
kowie, sympatycy oraz partnerzy społeczni Stowa-
rzyszenia Mistrzowie Sztuk.

Wolontariuszom oraz przedstawicielom organi-

zacji i instytucji współpracujących z tym bardzo ak-
tywnym Stowarzyszeniem, jego władze - na czele z 
prezesem Rafałem Kado - wręczyły podziękowania. 
Jeden z dyplomów trafił do naszej Redakcji.

Prezes Kado w swym wystąpieniu podsumował 
działalność Stowarzyszenia w minionym roku oraz na-
kreślił wstępne plany działań na najbliższe miesiące. 
Złożył też wszystkim obecnym życzenia świąteczne.

TM

Środowisko „Prawa i Sprawiedliwości”

W ciechanowskim Domu Rzemiosła odbyło się 
spotkanie wigilijne członków i sympatyków „Prawa i 
Sprawiedliwości”, zorganizowane przez Roberta Ko-
łakowskiego. Spotkanie przebiegło w miłej, niemalże 
rodzinnej atmosferze. 

Robert Kołakowski złożył licznym uczestnikom 
świątecznego zgromadzenia, życzenia bożonarodzenio-
we, a duszpasterskie przesłanie skierował do nich Ks. 
Senior Mieczysław Białowąż. Kapłan podkreślił w nim 
szczególne znaczenie Świąt Bożego Narodzenia dla całej 
wspólnoty chrześcijańskiej i dziejów ludzkości.

Zgromadzeni z uwagą wysłuchali wystąpienia 
Roberta Kołakowskiego, które oprócz wątków świą-
tecznych zawierało także ważne elementy diagnozy 
politycznej dotyczącej funkcjonowania naszego lokal-
nego środowiska „Prawa i Sprawiedliwości”. - Spotka-
nia bożonarodzeniowe naszego środowiska odbywają 
się od kilkunastu lat, tradycyjnie zawsze w niedzielę 
poprzedzającą te najbardziej rodzinne, pełne ciepła 
święta. I ciepła jest atmosfera tych naszych spotkań, 
bowiem spotykają się tutaj osoby, które łączą wspól-
ne przekonania polityczne i wspólne wartości. W 
naszych szeregach są osoby, które zakładały lokalne 
struktury Prawa i Sprawiedliwości i takie, które pod-
jęły działalność polityczną później. Dziękuję, że przez 
kilkanaście lat byliście Państwo współtwórcami wielu 
sukcesów naszego ugrupowania na lokalnej scenie po-
litycznej. Uważam, że największą wartością jest to, że 
udało się nam skupić ludzi prawych, o twardych krę-
gosłupach politycznych i moralnych, którzy zawsze 
byli i są z Prawem i Sprawiedliwością, bez względu 
na koniunkturę i którzy pokazali, szczególnie w ostat-
nich latach, że są razem na dobre i na złe. To dzięki 
Państwa postawie udało się nam przetrwać też i te 
trudne chwile, kiedy różnymi sposobami próbowano 
zniszczyć jedność i ideowy charakter naszego środo-
wiska. Ale to się nie udało. Nasze środowisko nadal 
trwa – powiedział Robert Kołakowski.

Zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie ży-
czenia. Podczas spotkania nie obyło się też bez roz-
mów na temat przyszłości ugrupowania. Wiele osób 
podkreślało, że właśnie na ich środowisku spoczywa 
szczególna odpowiedzialność za dalsze losy prawicy 
na ciechanowskiej scenie politycznej, bowiem wybory 
samorządowe w 2018 roku, jak i nieodpowiedzialne 
działania osób wykorzystujących do własnych celów 
szyld PiS, doprowadziły do jej poważnego osłabienia.

TM

Zarząd Osiedla nr 3 „Aleksandrówka”

Tradycyjnie, jak co roku w okresie przedświątecz-
nym, Zarząd Osiedla nr 3 „Aleksandrówka” na czele 
z przewodniczącą Elżbietą Majewską i we współpra-
cy z radnym Stanisławem Jankowskim zorganizował 
Wieczerzę Wigilijną dla Seniorów.

W siedzibie ciechanowskiego oddziału PCK po-
nad sześćdziesięciu Seniorów podzieliło się opłat-
kiem, zjadło wigilijny posiłek, a od Świętego Miko-
łaja otrzymało świąteczny upominek. Nie zabrakło 
oczywiście wspólnego kolędowania, które wprowa-
dziło wszystkich w nastrój tego wyjątkowego czasu.

Uroczystość dodatkowo umiliły reprezentantki 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, które zapewniły opra-
wę artystyczną oraz przedstawiły garść ciekawostek 
związanych ze zwyczajami bożonarodzeniowymi. 

- Dziękujemy gościom za wspólnie spędzony czas. 
Za pośrednictwem PULSU dziękujemy też wszyst-
kim osobom, dzięki których pracy i zaangażowaniu 
możliwe było zorganizowanie Wigilii – powiedziała 
nam przewodnicząca Elżbieta Majewska.

 TM

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Ciechanowskie Koło Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego zorganizowało tradycyjne spotkanie opłatko-
we dla swoich członków oraz partnerów społecznych. 

Świąteczne zgromadzenie poprowadził prezes płk dypl. 
Marek Falkowski. – Rodzinne zwyczaje wigilijne, takie jak ła-
manie się opłatkiem, składanie sobie życzeń, wspólna wiecze-
rza i śpiewanie kolęd przeniknęły do różnych środowisk, stając 
się także częścią żołnierskiej tradycji. Ta tradycja wspólnych 
żołnierskich Wigilii przetrwała cały okres powojenny. Wigilie 
organizowane w jednostkach wojskowych mają charakter uro-
czystości patriotyczno-religijnych i stały się ważnym elemen-
tem kultywowania tradycji Wojska Polskiego. Także i my, w 
gronie członków i przyjaciół naszego Koła, spotykamy się by 
podzielić się opłatkiem – mówił płk Falkowski.

Życzenia członkom Koła złożyli, m.in.: gen. dyw. 
Piotr Czerwiński – prezes Stowarzyszenia Ogólno-
polska Rodzina Kościuszkowców, w imieniu władz 
powiatu – wicestarosta Stanisław Kęsik i przewod-
niczący Rady - Sławomir Morawski, w imieniu pre-
zydenta – sekretarz Urzędu Miasta – Adrianna Saga-
nek, a także b. wiceprezydent i radna Ewa Gładysz.

Jak zawsze bardzo ciepło został przyjęty wieloletni 
duszpasterz Koła – ks. Sławomir Trzaska, który wygło-
sił świąteczne przesłanie oraz pobłogosławił opłatek, 
którym podzielili się zebrani. Nie zabrakło oczywiście 
wspólnego odśpiewania kolędy „Wśród nocnej ciszy”.

TM
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W końcówce ub.r. zawodnicy z Ciecha-
nowskiego Klubu Karate Kyokushin wzięli 
udział w prestiżowych zawodach: „The 12th 
World Open Karate Championship And Wo-
men’s World Open Championships” w Tokio 
(Japonia) oraz „8 th European Open Karate 
Championships Kyokushin Karate European 
Cup” w Mińsku. Zarówno z Japonii, jak i z 
Białorusi, wrócili z medalami.

W Japonii…

Trzech naszych reprezentantów - 
sen Adam Chrzanowski, sem Krzysz-
tof Szczepański i sem Jakub Kraśniak, 
wzięło udział w Otwartych Mistrzo-
stwach Świata w Karate Kyokushin w 
Tokio w Japonii. Udział w tak wielkiej 
imprezie był podsumowaniem cało-
rocznych przygotowań zawodników. 
Solidne przygotowania dały efekt - 
Jakub Kraśniak został Wicemistrzem 
Świata w Karate Kyokushin! Z kolei 
sen Adam Chrzanowski i sem Krzysz-
tof Szczepański zostali sklasyfikowani 
w pierwszej ósemce najlepszych zawod-
ników w swojej kategorii wiekowej.

Jakub Kraśniak startował w kate-
gorii junior 17-18 lat. 
Swoją pierwszą walkę 
stoczył z zawodnikiem 
z Kanady, pokonując 
go przez Ippon - czyli 
wykonując skuteczne 
techniki nie pozwa-
lające kontynuować 
przeciwnikowi walki. 
Kolejną walkę odbył z 
reprezentantem Ban-
gladeszu, z którym 
również wygrał przez 
Ippon. Walkę finało-
wą stoczył z zawodni-
kiem z Japonii. Mimo 
wyrównanego poje-
dynku, werdyktem 
sędziów musiał uznać 
wyższość przeciwnika.

W przypadku sen 
Adama Chrzanowskie-
go i sem Krzysztofa 
Szczepańskiego, mimo 
mocnych i wyrówna-
nych walk z zawodni-
kami z Rosji, musieli 

uznać wyższość przyszłych finalistów 
tejże kategorii wiekowej.

Za naszym pośrednictwem zawod-
nicy dziękują trenerowi sen Wojcie-
chowi Gołębiewskiemu za szkolenie i 
przygotowanie do Mistrzostw Świata w 
Japonii. Dziękują również tym, którzy 
byli zaangażowani w pomoc w orga-
nizacji wyjazdu, a przede wszystkim: 
Urzędowi Miasta Ciechanów, Staro-
stwu Powiatowemu w Przasnyszu i 
Urzędowi Gminy Krasne.

…i na Białorusi

Kolejne karty w historii ciecha-
nowskiego Klubu zapisuje sensei Adam 
Chrzanowski, który po zdobyciu srebr-
nego medalu Mistrzostw Europy we 
Wrocławiu, skończył rok zdobyciem 
wicemistrzostwa Pucharu Europy w 
Mińsku na Białorusi. To pokazuje 
formę i poziom wyszkolenia naszego 
reprezentanta, który wraz z innymi 
zawodnikami CKKK tworzy czołówkę 
najlepszych zawodników w kraju i za-
granicą.

TM

Ciechanowski Klub Karate Kyokushin

Międzynarodowe sukcesy 
naszych karateków

Na początku stycznia rozegrano pierwszą 
kolejkę Ciechanowskiej Ligi Bowlingowej. 
Jej organizatorami są Stowarzyszenie Ma-
zovia ProActiv Ciechanów, Meduza Bowling 
Club oraz Sieć Pizzerii Biesiadowo.

Miejscem rozgrywek jest Meduza 
Bowling Club. W ośmiu kolejkach, 
co tydzień, mierzy się osiem drużyn: 
5. Mazowiecka Brygada Obrony Te-
rytorialnej, Karate Ciechanów, Morsy 
TKKF Promyk Ciechanów, Opinogór-
ski Team, Stowarzyszenie Mistrzowie 
Sztuki, Wyższa Szkoła Menedżerska 
oraz dwie drużyny (A i B) Stowarzy-
szenia Mazovia ProActiv Ciechanów. 
Drużyny liczą od 6 do 10 osób.

Oprócz rankingu najlepszych dru-
żyn na zakończenie organizatorzy pla-
nują nagrodzić najlepszego zawodnika 
i zawodniczkę Ligi, a także najlepszego 
zawodnika „strike” (zbicie wszystkich 

kręgli w jednym rzucie).
Po rozegraniu dwóch kolejek pro-

wadzi drużyna Wyższej Szkoły Mene-
dżerskiej (1.027 pkt.), a kolejne dwa 
miejsca zajmują drużyny: Opinogórski 
Team (938 pkt.) oraz 5. Mazowiecka 
Brygada Obrony Terytorialnej (929 
pkt.).

Ciechanowską Ligę Bowlingową 
od strony organizacyjnej koordynuje 
Jarosław Zieliński – sekretarz zarządu 
Stowarzyszenia Mazovia ProActiv Cie-
chanów.

- Pomysł narodził się podczas we-
wnętrznych mistrzostw Mazovii, które 
rozgrywamy już od dwóch lat. Doszli-
śmy do wniosku, że czemu mielibyśmy 
ograniczać się tylko do zawodów jednej 
grupy? Nasze Stowarzyszenie od ponad 
5 lat organizuje różnego rodzaju wyda-
rzenia integrujące lokalną społeczność, 

a Ligi Bowlingowej jeszcze w naszym 
mieście nie było. Uznaliśmy, że to do-
bra propozycja na długie zimowe wie-
czory. Chodzi przede wszystkim o inte-
grację w drużynie, ale także pomiędzy 
drużynami biorącymi udział w Lidze. 
Sportowa rywalizacja ma drugorzędne 
znaczenie, choć po emocjach z dwóch 
pierwszych kolejek to nie wiem czy się 
to już nie równoważy – powiedział nam 
Jarosław Zieliński.

Jak podkreśla nasz rozmówca, 
przygotowując pierwszą edycję Ligi or-
ganizatorom trudno było przewidzieć 
jakie będzie zainteresowane. – Jak się 
okazało jest całkiem spore, bo zgłosiło 
się osiem drużyn - w sumie prawie 70 
zawodników. Na rozgrywki drużyny 
przychodzą z kibicami, także tymi naj-
młodszymi. Po dwóch kolejkach mogę 
śmiało stwierdzić, że atmosfera i ener-
gia podczas rozgrywek już teraz zachęca 
nas do myślenia o przygotowaniu dru-
giej edycji Ligi. Warto podkreślić, że 
bowling to sport nie wymagający wiel-
kiej siły, a jedynie techniki. Sport dla 
mężczyzn, kobiet i dzieci. To świetna 
zabawa w rodzinnym gronie - mówi Ja-
rosław Zieliński. – Za pośrednictwem 
PULSU składamy podziękowania To-
maszowi Przybyszowi – właścicielowi 
Meduza Bowling Club oraz Jerzemu 
Omiecińskiemu – dyrektorowi Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 
który udzielił nam wielu cennych 
wskazówek przy tworzeniu zasad i re-
gulaminu Ligi. Aktualne informacje 
na temat CLB można znaleźć na www.
mazoviaproactiv.pl oraz na stronie Ma-
zovii ProActiv na Facebooku – dodaje 
nasz rozmówca.

PULS objął rozgrywki Ciechanow-
skiej Ligi Bowlingowej patronatem me-
dialnym.

TM

Ciechanowska Liga Bowlingowa

Ruszyła Liga Bowlingowa

Po rozegraniu dwóch kolejek Ciechanowskiej Ligi Bowlingowej prowadzi drużyna Wyż-
szej Szkoły Menedżerskiej.
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W hali sportowej Szkoły Podstawowej 
nr 4 odbył się Noworoczny Turniej Ta-
ekwon-do zorganizowany przez LKS 
Matsogi Ciechanów.

W jego trakcie przygotowano 
kiermasz ciast oraz licytacje, z któ-
rych dochód w kwocie 1600,64 zł 
wsparł Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy.

W Turnieju wzięło udział po-
nad 100 najmłodszych adeptów 
Taekwon-do, którzy z wielkim 
przejęciem prezentowali swoje 

umiejętności za co otrzymali pięk-
ne medale i upominki.

Tradycyjnie podczas otwarcia 
odbył się pokaz grupy wyczyno-
wej, która zademonstrowała wie-
le widowiskowych technik Ta-
ekwon-do, wzbudzając zachwyt u 
najmłodszych oraz aplauz publicz-
ności.

TM

LKS Matsogi Ciechanów

Noworoczny Turniej Taekwon-do

Trener, a zarazem prezes LKS Matsogi 
Ciechanów, Michał Korzybski wraz z jedną 
z grup najmłodszych uczestników Nowo-
rocznego Turnieju Taekwon-do.

Oficjalnego otwarcia turnieju dokonali (od lewej): trener Michał Korzybski – prezes LKS 
Matsogi Ciechanów, Barbara Kamińska - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4, Jerzy Omie-
ciński – dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz trener Michał Rząsiński.
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Mistrzostwa Europy na Białorusi. Od lewej: Adam Chrzanowski 
i Wojciech Gołębiewski.

Mistrzostwa Świata w Japonii. Od lewej: Adam Chrzanowski, Jakub Kraśniak, Wojciech 
Gołębiewski i Krzysztof Szczepański.
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historia  

CIECHANÓW NA STARYCH FOTOGRAFIACH

Internat 
szkoły specjal-
nej. Ciechanów. 
ok 1977 r.

Fotografia 
autorstwa 
Kazimierza 

Kosmali. 

Kazimierz Kosmala – znany 
ciechanowski fotograf, pasjonat 

pszczelarstwa, zawodowo związany 
z Przedsiębiorstwem Energetyki 

Cieplnej w Ciechanowie. 

WSZYSTKICH CZYTELNIKÓW, KTÓRZY POSIADAJĄ W SWOICH ZBIORACH STARE ZDJĘCIA CIECHANOWA LUB MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA I POWIATU 
ZACHĘCAMY DO PRZESYŁANIA ICH NA NASZ ADRES: PULSCIECHANOWA@GMAIL.COM 

W przedświąteczną środę w Kamienicy War-
szawska 18 grono ciechanowian wysłuchało 
wykładu dr. n. hum. Zbigniewa Ptasiewicza, 
prezesa Ciechanowskiego Towarzystwa Nauko-
wego. Wystąpienie zostało poświęcone działa-
niom budowlanym okupanta hitlerowskiego w 
naszym mieście podczas II wojny światowej. 

Prelekcji pt. „Niemiecka wizja przebu-
dowy Ciechanowa jako Zichenau na po-
czątku lat 40-tych XX wieku”, towarzyszyła 
bogata prezentacja slajdów wizualizujących 
szczegółowo omawiane treści.

Rzeczniczka Ratusza

– Wydarzenie bardzo ważne. Dzisiej-
szy wykład, sama jego merytoryka jest do-
niosła… Piękna też uroczystość z okazji już 
ukonstytuowanego rozpoczęcia współpracy 
Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowe-
go z Pracownią Dokumentacji Dziejów 
Miasta – na wstępie rangę spotkania pod-
kreśliła rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta 
Ciechanów – Paulina Rybczyńska.

– CTN wreszcie znalazło swoją siedzibę, 
mamy nadzieję, że na bardzo długo. Macie 
miejsce Państwo też, żeby swoje liczne zasoby 
tutaj gromadzić i powiększać. Wszyscy miesz-
kańcy będziemy mogli z tego korzystać, i nie 
tylko osoby dorosłe, ale będzie tutaj coraz 
więcej młodzieży – zwracała się do dr. Ptasie-
wicza i Publiczności red. Rybczyńska.

Prezes Ciechanowskiego Towarzystwa 
Naukowego

– To jest drugie z kolei już spotkanie, 
które jest formą inauguracji współdziałania 

tworzonej można powiedzieć, niektórzy 
mówią „w budowie”, Pracowni Dokumen-
tacji Dziejów Miasta i Ciechanowskiego 
Towarzystwa Naukowego, które przez 
ostatnie dwa lata tułało się po różnych 
miejscach. Przeprowadzka do tego piękne-
go budynku była czwartą z kolei przepro-
wadzką, mam nadzieję, że będzie ona ostat-
nią – m.in. nawiązując do wypowiedzi red. 
Pauliny Rybczyńskiej mówił prezes CTN 
dr Zbigniew Ptasiewicz, który zaraz podał 
uzasadnienie dla tematyki spotkania: – 
Dlaczego ten temat dzisiaj został zapropo-
nowany na drugie z kolei spotkanie? Otóż 
jak Państwo wiedzą, albo nie wiedzą, w li-
stopadzie minęło osiemdziesiąt lat jak pół-
nocne Mazowsze zostało wcielone do Trze-
ciej Rzeszy, stając się Reichem. Doszliśmy 
do wniosku, że warto, przynajmniej tak nie 
w formie w pełni naukowej, ale bardziej 
popularno-naukowej, przybliżyć Państwu 
najważniejsze informacje dotyczące pomy-
słu gauleitera Prus Wschodnich NSDAP 
Ericha Kocha na Ciechanów, który stał się i 
był przez kilka lat centrum nowej jednostki 
administracyjnej czyli rejencji ciechanow-
skiej – we wstępie do wykładu wskazał dr 
Zbigniew Ptasiewicz.

Pech Ciechanowa

W pewnym momencie sesja przybrała 
nieszablonowy charakter. W narrację pre-
zesa CTN utrzymaną w tonie wykładu aka-
demickiego, nagle włączył się mieszkaniec 
miasta Janusz Witczak, który w trakcie gło-
sząc niemal à la koreferat w odcinkach (im 
bliżej końca tym obficiej) dopowiadał róż-
ności i dygresje, w tym osobiste. Także padł 
głos oryginalnie traktujący działalność To-
warzystwa Miłośników Ziemi Ciechanow-
skiej: – Ciechanów ma potężnego pecha. Ja 
to inaczej nie określam. Tym pechem była 
ekipa, która stworzyła swojego czasu To-
warzystwo Miłośników Ziemi Ciechanow-
skiej. Mieli - jak to się mówi bardzo dobre 
chęci - ale co tu dużo mówić, dużo kłamstw 
wrzucili w tą naszą historię. I w tej chwili 
chcąc odtwarzać tą historię, nie można się 
oprzeć praktycznie na niczym – m.in. rady-
kalnie wyraził Janusz Witczak. Czym chyba 

jednak wyskoczył poza granice uznanej w 
naukowej debacie krytyki ad rem (zapew-
ne uzasadnionej pod adresem TMZC), 
wskakując w retorykę argumentum ad per-
sonam, choć rzecz tyczy osób, które ode-
szły do wieczności. Tudzież rysując obraz 
jakby z niedosytem chrześcijańskich cnót 
umiarkowania i pokory wobec prawdy, że 
w doczesności wszyscy oraz każdy błądzimy 
i errando discimus (błądząc się uczymy). To 
maksyma łacińska w Ciechanowie znana 
wśród kulturalnej Publiczności z piosenki 
Wojtka Gęsickiego – rozwinięcie przesła-
nia „errare humanum est” (mylić się jest 
rzeczą ludzką). „A czemu widzisz źdźbło w 
oku brata swego, a belki w oku swoim nie 
dostrzegasz? Obłudniku, wyjmij najpierw 
belkę z oka swego...” Św. Mat. 7; 3,5.

*****

W spotkaniu uczestniczyło wielu 
znanych ciechanowian, m.in. – Ksenia 
Kowalska, Małgorzata Rzeplińska i Ewa 
Stangrodzka oraz Jan Rzepliński, Ryszard 
Sobotko i Stefan Żagiel.

Postscriptum o aliansie

Podstawę współpracy merytorycznej, 
o której mowa, stanowi porozumienie z 
dnia 15 października 2019 roku zawarte 
pomiędzy Prezydentem Miasta Ciechanów 
Krzysztofem Kosińskim i Prezesem Cie-
chanowskiego Towarzystwa Naukowego 
dr. Zbigniewem Ptasiewiczem. Zaś zasady 
udostępnienia lokalu CTN-owi w Kamie-
nicy Warszawska 18, są przedmiotem umo-
wy zawartej w tym samym dniu pomiędzy 
gospodarzem budynku czyli Ciechanow-
skim Ośrodkiem Edukacji Kulturalnej 
STUDIO a Towarzystwem, reprezentowa-
nym przez Zarząd w osobach (w kolejności 
alfabetycznej) – dr. Andrzeja Kaliszewskie-
go, doc. dr. Aleksandra Kociszewskiego i 
dr. Zbigniewa Ptasiewicza.

Prezes o najbliższej przyszłości 

– Towarzystwo ma nadzieję, że zobo-
wiązanie samorządu miasta dotyczące no-

wej siedziby CTN przy ulicy Warszawskiej 
18, nie zakończy się po dwóch latach, jak 
zapisano w umowie z COEK Studio – 
mówi dr Zbigniew Ptasiewicz.

– CTN będzie wspierać działalność 
COEK Studio i Pracowni Dokumentacji 
Dziejów Miasta poprzez współorganizowanie 
tematycznych spotkań w Kamienicy War-
szawska 18 czyli dawnym domu cukiernika 
Piankiego, poświęconych historii Ciechano-
wa i ziemi ciechanowskiej. A także poprzez 
wspomaganie Pracowni w zakresie wydawa-
nia czasopisma „Klucz do miasta”. Jednak 
najważniejszym zadaniem CTN w ramach 
wspomnianej współpracy będzie wznowienie 
czasopisma CTN-u „Zapiski ciechanowskie”, 
wydawnictwa powstałego przed czterdziestu 
sześciu laty w celu dokumentowania dziejów 
miasta i jego historycznego otoczenia. Aby 
uzyskać środki na przygotowanie pierwszego 
po wznowieniu, a jedenastego kolejnego nu-
meru tego czasopisma, CTN złożyło wniosek 
do samorządu miasta o swoisty grant finanso-
wy, który umożliwi wydanie publikacji – zaraz 
po Nowym Roku przekazał nam dr Ptasiewicz.

Szerzej i bardziej szczegółowo o współ-
pracy – w specjalnym tekście niebawem.

KAROL PODGÓRNY

Naukowo w domu Piankiego

Ciechanów w czasie wojny i pech Ciechanowa

Dr Zbigniew Ptasiewicz – prezes Ciecha-
nowskiego Towarzystwa Naukowego.
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„Ciechanów ma potężnego pecha, ja to 
inaczej nie określam. Tym pechem była 
ekipa, która stworzyła swojego czasu To-
warzystwo Miłośników Ziemi Ciechanow-
skiej” – Janusz Witczak (2019).

Pierwsze zebranie organizacyjne TMZC w dniu 
12 maja 1957 roku w Powiatowym Domu Kultury 
przy ulicy Warszawskiej, zgromadziło sześćdzie-
sięciu pięciu Członków-Założycieli.
Pierwszy Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Cie-
chanowskiej stworzyli: Robert Bartołd, Zdzisław Brze-
ziński, Tadeusz Grzankowski – wiceprezes, Władysław 
Jabłoński, Bolesław Kamiński, Jan Korzybski – sekre-
tarz, Barbara Królowa – skarbnik, Antoni Kuchalski 
– wiceprezes, Aleksander Kulwiec, Teodor Leonard 
Młynarski, Jan Pilich, Tadeusz Sobolewski, Eugeniusz 
Śmietanko – prezes, Wincenty Werner, Romuald 
Wodziński i Tadeusz Wyrzykowski (na podst.: J.K. Ko-
rzybski, „Półwiecze Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Ciechanowskiej 1957-2007”, TMZC, Ciechanów 2007).
Przeminęło już Towarzystwo Miłośników Ziemi Cie-
chanowskiej tworzone przez swych Założycieli. Dla-
tego dzisiaj obrona Ich pamięci i dobrego imienia 
to obowiązek ogólnospołeczny, przede wszystkim 
całego ciechanowskiego środowiska kultury i lokal-
nych mediów. KAROL PODGÓRNY
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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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Staraniem czołowego, rodzimego wydaw-
nictwa FRONDA na rynku czytelniczym 
ukazała się wielce interesująca pozycja pt. 
„System. Od Lenina i Putina”. To obszerna 
rozmowa, a rzec można wywiad-rzeka 
Rafała Otoka-Frąckiewicza z Grzegorzem 
Braunem, w głównej mierze o teorii i 
praktyce sowietyzmu w wielu aspektach.

Książka jest bardzo starannie 
opracowana i wydana, jak zresztą 
wszystkie tego edytora, na dobrym 
papierze. Liczy sobie aż 524 strony, 
ale dość duża czcionka sprawia, że 
czyta się sprawnie i szybko. W środ-
ku, oprócz wielu interesujących tre-
ści, aż 128 czarno-białych zdjęć ade-
kwatnych do tematów zawartych w 
poszczególnych rozdziałach. Oprawa 
twarda zdecydowanie dodaje jakości. 
Świetnie skomponowana kolorystycz-
nie i intrygująca okładka wzbudza 
zainteresowanie przy pierwszym spoj-
rzeniu. Na niej złowrogo skrzywiona 
(uśmiechnięta?) twarz Władimira 
Putina. Głowa zawieszona na swo-
istej pętli zbudowanej ze sznurowej 
linki i oderwana od reszty ciała ka-
gebisty, rządzącego Rosją od prawie 
dwu dekad twardą ręką. Na samym 
dole okładki głowy kolejnych czer-
wonych „carów”, rządzących onegdaj 
naszym wschodnim i trudnym oraz 
uciążliwym sąsiadem: Lenina, Stalina 
i bodaj Chruszczowa. Cena detalicz-
na książki 49,90 zł wydaje się bardzo 
przystępna.

Polecam szczerze lekturę, tym bar-
dziej teraz, kiedy to Grzegorz Braun 
został wybrany Posłem na Sejm RP 
kadencji 2019 – 2023 z listy KON-
FEDERACJI. Jest on z pewnością 
postacią ekscentryczną i kontrower-
syjną, ale też szalenie ciekawą. Można 
się z nim nie zgadzać i nie podzielać 
jego poglądów, nie lubić go, ale nie 
sposób się przy nim nudzić. Przeko-
nałem się o tym osobiście. Uczestni-
czyłem w spotkaniu z nim podczas 
któregoś z Festiwali Filmowych „Nie-
pokorni – Niezłomni – Wyklęci” w 
Gdyni. Kilkadziesiąt minut minęło 
jak z bicza strzelił. Ten politykujący 
reżyser filmów dokumentalnych i pu-
blicysta jest świetnym mówcą, który 
potrafi utrzymać na wodzy uwagę słu-
chaczy przez dłuższy czas. A wierzcie 
mi Państwo na słowo, że nie jest to 
wcale łatwe.

Skąd i po co ta książka?

Wyjaśnia nam jej bohater: - Daw-
no, dawno temu, w poprzedniej epo-
ce, w nieistniejącym państwie – w 
mym „kraju lat dziecinnych” – naby-
łem niepowtarzalnych doświadczeń, 
bez których ta książka na pewno nie 
mogłaby powstać. Zdążyłem mia-
nowicie poznać system sowiecki z 
autopsji – wprawdzie w wersji soft 
schyłkowego PRL-u, ale jednak. Pod-
stawową znajomość komuny, połą-
czoną z organiczną awersją do niej, 
zawdzięczałem, nie tyle własnym 
skromnym doświadczeniom, ile ro-
dzinnej „osmozie”. Żadnych partyj-
nych, za to więźniowie polityczni 
wśród najbliższych – to była skutecz-
na szczepionka, której to zawdzięczam 
niewątpliwie wstępną odporność na 

totalniackie hasła i ogólne rozeznanie 
ówczesnej rzeczywistości politycznej. 
Zaliczyłem też standardową dawkę 
„napromieniowania” przez system 
deklamując wierszyk na akademii 
pierwszomajowej, ale Pan Bóg strzegł 
i nie zgłosiłem żadnych akcesów, ani 
nie złożyłem podpisów, o których 
głupio byłoby dziś wspominać. (…) 
Ośmielam się polecić Szanownemu 
Czytelnikowi niniejszą książkę – jako 
autorski „bryk”, skrót historii obłęd-
nego ustroju i nieludzkiego reżimu, 
który bynajmniej nie przepadł ze 
szczętem i nie w każdym calu należy 
już do przeszłości. (…) Jak każda wie-
ża Babel – i ta sowiecka musiała zawa-
lić się pod własnym ciężarem. Jednak 
to bynajmniej nie oznaczało „upadku 
komunizmu”, który przecież ma się 
świetnie – nie tylko w państwach 
Dalekiego Wschodu, w których po-
zostaje nadal oficjalną doktryną, ale 
przede wszystkim na… zachodnich 

uczelniach. Kto zatem ma ambicje 
lepiej orientować się, co dziś w trawie 
piszczy – co jest grane, która godzina 
bije i w którym kościele – powinien 
bezwzględnie przerobić straszną lek-
cję teorii i praktyki sowietyzmu.

Trzy sugestywne przykłady 
tematów 

Na czym polega skuteczność so-
wieckiej propagandy? Jak to możliwe, 
że przez ostatnie sto lat, Rosja trzyma 
w emocjonalnym szachu wielokrotnie 
silniejszy od niej pod każdym wzglę-
dem Zachód?:

- O co tak naprawdę chodziło w 
„konflikcie kubańskim”? Czy faktycz-
nie oś sporu leżała pomiędzy USA i 
komunistyczną Rosją? Wiele wskazu-
je na to, że był to również spór ostry 
wewnątrz Sowietów, gdzie organy 
bezpieczeństwa walczyły z wojskiem o 
władzę nad imperium.

- Czy Ronald Reagan zajął się 
sprawą polską w trosce o wolność 
Europy Wschodniej? A może jego 
radykalna polityka wobec Sowietów 
była odpowiedzią na zwrot Kremla, 
który porzucił ekspansję na Zachód, 
na rzecz budowy struktur dających 
panowanie nad Azją?

- Czy operacja „Trust” z roku 
1921 – polegająca na tworzeniu fik-
cyjnych organizacji antysowieckich, 
by spacyfikować „białą” emigrację na 
Zachodzie była „matką wszystkich 
prowokacji”? Czy też stała się poli-
gonem doświadczalnym kolejnych 
transformacji aż do czasów współcze-
snych?

Grzegorz Braun w pasjonującej 
rozmowie z Rafałem Otoka – Frąc-
kiewiczem, brutalnie niszczy mity na-
gromadzone wokół najważniejszych 
wydarzeń historycznych ostatnich 
stu lat. Nie pozostawia żadnych złu-
dzeń, co do faktu, że transformacja 
marksizmu nadal trwa w najlepsze, a 
historia nie dobiegła jeszcze szczęśli-
wego końca.

Książka składa się z uzasadnienia 
jej napisania przez autora, 26 rozdzia-
łów, indeksu rzeczowego i nazwisk 
oraz noty o jej twórcach.

Kim jest nowy poseł?

Grzegorz Braun – (ur. 1967 r.) to poli-
tykujący reżyser, publicysta i od niedawna 
poseł RP. Zrealizował kilkadziesiąt filmów 
dokumentalnych, głównie o tematyce 
historycznej, m.in. kultowe „Plusy dodat-
nie, plusy ujemne”, „Eugenika – w imię 
postępu” czy też „Transformacja – od Le-
nina do Putina”, a ostatnio: „Luter i rewo-
lucja protestancka”. Obecnie pracuje nad 
projektem „Gietrzwałd 1877 – Nieznane 

konteksty geopolityczne”. Opublikował 
także kilka książek, a wśród nich: zbiory 
publicystyki polityczno-historycznej dru-
kowanej na łamach: „Polonia Christiana”, 
„Magna Polonia”, „Polska Niepodległa”. 
W roku 2015 kandydował bez sukcesu 
na urząd Prezydenta RP. Do akcji „budze-
nia śpiących rycerzy” powołał organizację 
„POBUDKA”, która propaguje hasło „ 
KOŚCIÓŁ – SZKOŁA – STRZELNICA 
– MENNICA”. Do bezpośredniej akcji 
politycznej utworzył, jak widać po efek-
cie skuteczną partię „KORONA”, która 
współtworzy KONFEDERACJĘ składa-
jącą się z: narodowców, wolnościowców 
i tradycyjnych katolików. Więcej infor-
macji można znaleźć na stronach: www.
braunmovies.com, www.pobudka.org. 

A ja ciekawym jest bardzo jego 
wystąpień w nowym sejmie. Będą z 
pewnością oryginalne, interesujące 
i prowokujące. Jestem pewien, że 
Grzegorz Braun będzie parlamenta-
rzystą aktywnym, kontrowersyjnym, 
często też intrygującym i irytującym, 
ale z pewnością przez to się wyróż-
niającym z szarości i wychodzącym 
poza szablony i schematy. Będzie 
postacią kolorową, ożywiającą, czę-
sto martwą izbę. Czasami pewnie 
będzie wesoło, a niekiedy nerwowo. 
Powinien też ożywić nudne z reguły 
debaty. I tak być powinno. Grzecz-
nie, ale ostro, aż się skry posypią. Bo 
z różności powstają ponoć najlepsze 
pomysły.

Grzegorz Braun, Rafał Otoka-Frąckiewicza: „System. Od Lenina do Putina” 

Kontrowersyjne ale stałe poglądy nowego posła

WALDEMAR NICMAN

Nowości Wydawnictwa FRONDA
„Kantyczka dla Leibowitza”
Walter M. Miller Jr.

Ksiązka ta,uzna-
wana za jedno z 
największych osią-
gnięć literatury SF, 
powstała pod koniec 
lat 50. XX wieku. W 
roku 1961 Walter 
M. Miller, jako jej 
autor, otrzymał słyn-
ną nagrodę Hugo „za 
najlepszą powieść”. Okazała się także wiel-
kim sukcesem komercyjnym (kilka milio-
nów sprzedanych egzemplarzy).

Oto po wojnie nuklearnej jej nielicz-
ne ocalałe ofiary zwracają się przeciwko 
tym, których uznają za sprawców zagłady: 
uczonym i technikom. Świat pogrąża się w 
szaleństwie, chaosie i zniszczeniu. Znowu 
nastają „wieki ciemne”…

Jedynie w ukrytym na pustyni klasz-
torze świętego Leibowitza mnisi starają się 
uchronić umysłowy i duchowy dorobek 
pokoleń. Kiedyś jednak i oni będą musieli 
stanąć oko w oko z realiami oszalałego z roz-
paczy świata…

Liczba stron: 400, Cena: 44,90 zł

„Druga Rzeczpospolita w 100 
przedmiotach”
Andrzej Fedorowicz

II Rzeczpo-
spolita trwała za-
ledwie 20 lat, ale 
wciąż budzi fascy-
nację. Nic dziwne-
go – w historii Pol-
ski niewiele było 
okresów tak wiel-
kiej kreatywności 
i mobilizacji we 
wszystkich moż-
liwych dziedzinach. Pozbawiony państwa 
naród po 123 latach musiał wymyślić je na 
nowo. I zrobił to, począwszy od państwowej 

symboliki, publicznych gmachów, szkol-
nych podręczników i masowych organiza-
cji poprzez mundury i broń dla wojska aż 
po najdrobniejsze przedmioty codziennego 
użytku.

Polacy w dwudziestoleciu żyli, ko-
chali, bawili się i pracowali jak inni ludzie 
tej epoki, ale robili to we własnym, niepo-
wtarzalnym i niespotykanym gdzie indziej 
stylu. Świadectwem tego okresu w dziejach 
Polski są towarzyszące im przedmioty. Zwy-
czajne i niezwyczajne zarazem. Każdy z nich 
opowiada bowiem historię, którą trudno 
zrozumieć bez właściwego kontekstu. Dla-
tego książka ta nie jest zwykłym albumem 
ze zdjęciami. To nowy sposób opowiedzenia 
dziejów społecznych, politycznych, woj-
skowych, technicznych i kulturalnych II 
Rzeczypospolitej poprzez przedmioty, które 
identyfikują ją jako odrodzone, niepodległe 
i pełne młodzieńczej energii państwo.

Liczba stron: 400, Cena: 49,90 zł

„Średniowiecze. Obalanie mitów”
Jacek Kowalski

„To średniowie-
cze!” – wykrzykują 
wciąż lewicowi po-
litycy i publicyści 
– „Nie ma powrotu 
do czasów, kiedy 
uczono, że Ziemia 
jest płaska!”. Widmo 
średniowiecza wciąż 
krąży po Europie 
jako ulubiony „chło-
piec do bicia” katolickiej konserwy.

A my nie chcemy wcale bronić średnio-
wiecza. Ono broni się samo, jak róża w zi-
mowym ogrodzie. Ma swoje kolce, ale ma 
też swoje piękno. Wszystkie „oświecone” 
mity o średniowieczu więcej mówią o na-
szej współczesności, niż o nim samym. I jak 
wszystkie zabobony dają się łatwo wyjaśnić 
historycznie i racjonalnie.

Liczba stron: 464, Cena: 49,00 zł
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W ciągu ostatnich lat pojawiło się na rynku czytelni-
czym sporo książek na temat kobiet. Do tej listy nale-
ży teraz dodać wydaną przez Wydawnictwo Zona Zero 
bardzo ciekawą pozycję pt. „Wilczyce z dzikich pól. 
Kresowe Polki z temperamentem” autorstwa Joanny 
Puchalskiej.

Na kartach tej książki znajduje się dziesięć 
fascynujących, i co ważne autentycznych, historii 
opisujących barwne życie kobiet zamieszkujących 
tzw. Dzikie Pola. 

Wojenki, zajazdy, obrona granic

Tytułowe Dzikie Pola należy tutaj traktować 
umownie. Opowiadania osadzone są na połu-
dniowo-wschodnich terenach Rzeczypospolitej, a 
więc na Rusi Czerwonej, Wołyniu, Podolu oraz 
Kijowszczyźnie. To tereny częstych napadów Ta-
tarów, Turków czy Mołdawian. Życie na Kresach 
nie było łatwe. Egzystencja w atmosferze zagro-
żenia wymagała umiejętności władania szablą, 
strzelania oraz doskonałej jazdy konnej. Ponadto 
konieczna była sprawna organizacja, zarządzanie 
majątkiem i finansami. Doskonale sprawdzały się 
w tym kobiety. Często pod wpływem wydarzeń 
zmuszone były przejmować role męskie. Pilnowa-
ły gospodarstwa, organizowały obronę dworu a 
także przygotowywały zajazdy okolicznych dóbr.

Autorka wiernie odtworzyła realia I Rzeczy-
pospolitej z jej szlachecką obyczajowością, trady-
cjami, kulturą i religią. Każda opowieść oparta jest 
na faktach, podane są materiały źródłowe, który-
mi głównie są akta sądowe, miejskie archiwa, pa-
miętniki, wspomnienia i żywoty. Dodatkowy atut 
to zbeletryzowane historie. Każda z nich to wcią-
gająca opowiastka przedstawiająca burzliwe koleje 
losu bohaterek, ukazana w szerokim kontekście 
historycznym, opisana językiem stylizowanym na 
barwną staropolszczyznę. 

Polka – koronowana carowa Rusi

Maryna Mniszchówna to postać tragiczna. 
Córka wojewody Jerzego Mniszcha została wy-
korzystana przez ojca w polityczno-wojennej 
grze toczącej się o moskiewski tron. Zapisała się 
w dziejach jako jedyna Polka i pierwsza kobieta 
w historii koronowana żona cara. Tajemniczo i 
cudownie odnaleziony syn Iwana Groźnego – 
Dymitr, nazwany Samozwańcem, wsparty przez 
poczty polskich magnatów wkroczył do Moskwy, 
gdzie poślubił Marynę. Bojarzy i okoliczna lud-
ność nie tolerowała nowego cara, który otaczał się 
Polakami. Podejrzewano go też o zamiar wprowa-
dzenia katolicyzmu. Wybuchło w Moskwie lu-
dowe powstanie, w wyniku którego w jedną noc 
zginęło około 500 Polaków oraz sam Dymitr. 

Wkrótce pojawił się kolejny Dymitr, cudow-
nie ocalały, któremu koronne wojska pomogły 
wkroczyć na Kreml. Polska załoga przebywa-
ła tam od 1610 do 1612 roku i do tej pory jest 
solą w oku Rosjan. Wojna z  Polską zakończona 
zdobyciem Kremla jest w rosyjskiej historii zwa-
na okresem „Wielkiej Smuty”. Maryna drugiemu 

Dymitrowi urodziła dziecko. Po śmierci Łżedy-
mitra związała się z atamanem kozackim Zarudz-
kim, który zamierzał osadzić na tronie jej syna. 
Próbowali uciekać nad Morze Kaspijskie jednakże 
wojska carskie ich dopadły i zawiozły do Moskwy. 
Nieszczęsny był ich los. Wedle wiarygodnych źró-
deł atamana wbito na pal, trzyletniego Iwanka 
powieszono i wystawiono na widok publiczny a 
Maryna umarła uwięziona w Kołomnie. Legenda 
głosi, że przeklęła ród Romanowów, aby za zbrod-
nię dzieciobójstwa żadnemu z nich nie dana była 
śmierć naturalna. Mniszchówna jest bohaterką 
wielu dramatów literackich. 

Kresowe Wilczyce

Pozostałe bohaterki książki były silnymi ko-
bietami o nieprzeciętnych osobowościach. Anna 
Błocka poszła do Stambułu za mężem wziętym 
w jasyr i wyciągnęła męża z bisurmańskiej nie-
woli. Teofila Chmielecka - wdowa po słynnym 
regimentarzu. Już w pierwszym roku żałoby 
zorganizowała siedem zbrojnych napadów, a w 
kilku brała nawet udział osobiście. Doprowa-
dziła do potajemnego ślubu swojego syna ze 
szlachcianką, którą ojciec ani myślał oddać do 
rodziny awanturników. Oskarżona również o 
obcięcie nosa swojej służącej szlachciance. Woje-
wodzina Anna Potocka, współsprawczyni śmier-
ci starościny Gertrudy Komorowskiej, nękana 
wyrzutami sumienia, jako dusza pokutująca 
błagała o pomoc mniszkę w Przemyślu. Hanna 
Krasieńska po zgonie teścia nie mogąc pozostać 
w rodzinnych dobrach, splądrowała je po tatar-
sku, w czym dzielnie jej dopomogli dorośli już 
synowie. Zofia z Korabczewskich Rożyńska - 
Zajazdy weszły jej w krew. Panowie szlachta nie 
tylko się jej bali ale nawet unikali potyczek, bo 
wszak wojować z białogłową nie honor, a prze-
grać - despekt jeszcze większy. Zofia Opalińska 
– zwana przez kozaków Laszką Diablicą, śpiewa-
no o niej pieśni na Ukrainie. Ludzi fascynowała 
jej niezwykła uroda, nieprzemijająca z wiekiem 
oraz seria zadziwiających zgonów małżonków, 
którzy w tajemniczych okolicznościach umierali 
tuż po ślubie. Jej pierwszym mężem był słynny 
hetman Stanisław Koniecpolski. Zyskała miano 
kobiety fatalnej. 

Książka uzupełniona jest ilustracjami oraz 
mapami i grafikami z epoki, liczy 360 stron, a 
kosztuje 44,90 zł.

Joanna Puchalska: „Wilczyce z dzikich pól. Kresowe Polki 
z temperamentem”

O silnych kobietach z Dzikich Pól

DOROTA SMOSARSKA

Nowości Wydawnictwa ZYSK I S-KA
„Ciało. Instrukcja dla 
użytkownika”
Bill Bryson

Autor po raz kolejny udowad-
nia, że jest niezrównanym  towarzy-
szem podróży, gdy oprowadza nas 
po  zakamarkach ludzkiego ciała  – 
wyjaśnia, jak ono funkcjonuje, pod-
kreśla jego niebywałe zdolności do 
samoleczenia i sygnalizuje sytuacje, 
w jakich może nas ono (niestety) 
zawieść. 

To książka  pełna niezwykłych faktów  (od momentu, kie-
dy zacząłeś to czytać,  twój organizm zdołał już wyprodukować 
kolejny milion czerwonych krwinek), jak i nieodzownych aneg-
dot będących znakiem firmowym Billa Brysona. Jak pisze autor: 
„Spędzamy nasze życie w tym ciepłym, chybotliwym ciele, a trak-
tujemy je jako coś zupełnie oczywistego”. Ciało pozwoli przezwy-
ciężyć tę obojętność hojnymi dawkami cudownych, czasem nie-
znanych powszechnie  faktów i informacji  , które obowiązkowo 
należy poznać.

Liczba stron: 450, Cena: 49,90 zł

„Księga papieży”
Kazimierz Dopierała

Obszerne kompendium wie-
dzy o wszystkich papieżach – od 
św. Piotra do Franciszka. Książka 
to owoc wielu lat pracy prof. Kazi-
mierza Dopierały, stanowi monu-
mentalne opracowanie biogramów 
papieży. Przybliża czytelnikowi pro-
blemy historii papiestwa i Kościoła 
katolickiego, a także uświadamia 
rolę kulturową i cywilizacyjną, jaką on odgrywał i odgrywa we 
współczesnym świecie.

Autor przedstawia dokonania poszczególnych papieży – nie 
pomijając przy tym losów antypapieży – i czynniki zewnętrzne, 
które na nie wpływały. W chronologicznym porządku przedsta-
wia opisy zwierzchników Kościoła, poczynając od św. Piotra, na 
obecnym papieżu Franciszku kończąc. Pamięta przy tym o naj-
nowszych osiągnięciach badawczych, ale poddaje je krytycznej 
analizie.

Liczba stron: 1.112, Cena: 99,00 zł

„Człowiek, który był 
Czwartkiem”
Gilbert Keith Chesterton

Metafizyczny thriller łączy sur-
realizm z fantastyką w konwencji 
utrzymanej w zawrotnym tempie 
opowieści grozy.

W Londynie za czasów króla 
Edwarda z młodym człowiekiem 
nazwiskiem Gabriel Syme nawią-
zuje kontakt agent Scotland Yardu. 
Szybko zwerbowany przez policję, która dąży do infiltracji i 
sparaliżowania organizacji anarchistycznych, młody Syme zo-
staje skierowany w stronę podejrzewanego o anarchistyczne 
powiązania człowieka, który nazywa się Gregory. Wyrobiony 
literacko Syme debatuje z tym mężczyzną i zyskuje dostęp do 
jego szemranej organizacji - rady europejskich anarchistów. 
Tropy wiodą Syme’a do Francji, gdzie jego nadrzędnym celem 
staje się ustalenie tożsamości członków rady, których pseudo-
nimy pochodzą od nazw dni tygodnia, i zdemaskowanie ich 
zbrodniczych planów…

Liczba stron: 232, Cena: 39,90 zł

 „Wróżka 
Prawdomówka”
Matt Haig

Zabawna i urocza opowieść 
o wróżce, która jak koty, co muszą 
miauczeć, musiała mówić prawdę. 
Każdego dnia i gdziekolwiek, by się 
znalazła. Ten przymus był jej prze-
kleństwem. Co się stało, że pewnego 
razu pokochała swe życie i siebie? 
Książka Matta Haiga – autora bestsellerowej serii: „Dziewczyn-
ka, która uratowała Gwiazdkę”, Chłopiec, zwany gwiazdką”, oraz 
„Ojciec Gwiazdka” - jak zawsze ilustrowana genialnym atramen-
towym piórkiem Chrisa Moulda.

Liczba stron: 128, Cena: 29,90 zł

„Matka noc”
Kurt Vonnegut

Pierwsza „polityczna” powieść 
Kurta Vonneguta ukazująca dramat 
człowieka uwikłanego w grę sił, które 
go przerastają. Amerykański pisarz 
Howard W. Campbell jr, umieszczo-
ny podczas II wojny światowej przez 
amerykański wywiad w samym sercu 
nazistowskiej machiny propagan-
dowej, po latach staje przed sądem 
państwa Izrael jako zbrodniarz wojenny. Jego osobą interesuje 
się również wywiad radziecki... Życie Howarda W. Campbella jr. 
zmienia się w koszmar, z którego jedynym wyjściem może okazać 
się śmierć.

W 1996 roku powstała ekranizacja tej powieści, wyreżysero-
wana przez Keitha Gordona. W głównej roli wystąpił Nick Nolte.

Liczba stron: 272, Cena: 45,00 zł

„Lodowy smok” (wersja 
ilustrowana)
George R.R, Martin

Niezapomniana opowieść o 
odwadze, miłości i poświęceniu, 
stworzona przez najsławniejszego pi-
sarza fantasy na świecie i ozdobiona 
pięknymi rysunkami sławnego hisz-
pańskiego artysty Luisa Royo.

Lodowy smok był przeraża-
jącą, legendarną istotą. Nikomu dotąd nie udało się oswoić 
takiego smoka. Tam, gdzie przeleciał, zostawiał za sobą zimne 
pustkowie i zamarzniętą ziemię. Ale Adara nie czuła stra-
chu, była bowiem zimowym dzieckiem, urodzonym podczas 
mrozów tak srogich, że nawet najstarsi takich nie pamiętali. 
Adara nie przypominała sobie, kiedy po raz pierwszy ujrzała 
lodowego smoka. Zdawało jej się, że zawsze był obecny w 
jej życiu. Dostrzegała go w oddali, bawiąc się w lodowatym 
śniegu, gdy inne dzieci dawno już uciekły do domu przed 
zimnem. W czwartym roku życia dotknęła go, a w piątym po 
raz pierwszy poleciała na jego szerokim mroźnym grzbiecie. 
Potem, w siódmym roku jej życia, na spokojne gospodarstwo 
rolne, w którym żyła Adara, opadły ogniste smoki z północy. 
Tylko zimowe dziecko i lodowy smok, który je kochał, mogły 
ocalić świat Adary przed całkowitym zniszczeniem...

Liczba stron: 112, Cena: 34,90 zł

„Jak się tu 
znaleźliśmy?”
Philip Bunting

Nieautoryzowana biografia ca-
łej ludzkości. Philip Bunting zabiera 
nas w niesamowitą podróż do na-
szych początków: od Wielkiego Wy-
buchu do momentu narodzin każde-
go z nas. A wszystko to zajmie tyle 
samo czasu, co zjedzenie śniadania!

Przezabawna i pięknie ilustro-
wana książka, która daje odpowiedzi na wiele pytań i pobudza 
ciekawość odkrywania świata.

Liczba stron: 32, Cena: 35,00 zł

„Opowieści wigilijne: 
Nawiedzony dom”
Charles Dickens

Niewyczerpana skarbnica wciąż 
żywych przypowieści o świętach jako 
czasie dobroci, wybaczenia i miło-
sierdzia.

Czwarty już tom „Opowieści 
wigilijnych”  dopełnia prezentację 
utworów świątecznych. Są one, 
rzecz jasna, mniej zwarte niż „książki wigilijne”, gdyż sta-
nowią tylko fragment tytułowego przedsięwzięcia. Pierwsze 
cztery („Wrak Złotej Mary”, „Katusze gromadki angielskich 
jeńców”, „Nawiedzony dom” i „Wieść z morza”) są utrzyma-
ne w tradycyjnym stylu Dickensa, natomiast „Ziemia Toma 
Tiddlera” oraz „Bezimienny bagaż” zaskakują nowatorstwem 
formalnym. „Katusze angielskich jeńców” pisane były wspól-
nie z Wilkie Collinsem, podobnie jak opublikowane w roku 
1867 „Bezdroże”, noszące wyraźny ślad tego, iż równolegle 
przygotowywane były dwie formy tego utworu: narracyjna 
i sceniczna.

Liczba stron: 562, Cena: 45,00 zł
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ogłoszenie własne wydawcy

Uczniowie i nauczyciele ze szkoły 
muzycznej Akademia Dźwięku tuż 
przed Świętami Bożego Narodze-
nia wystąpili w Domu Dziecka w 
Kowalewie. Zaprezentowali głów-
nie repertuar kolędowy. Choć nie 
zabrakło też utworów takich jak 
„Aleja gwiazd” w wykonaniu jed-
nej z uczennic Akademii Dźwięku 
– Alicji Stypik. 

Grupa młodych artystów z 
Ciechanowa została bardzo ciepło 
przyjęta przez podopiecznych pla-

cówki, jak i przez panią dyrektor 
Marlenę Watemborską. 

W repertuarze koncertu znalazły 
się najpiękniejsze polskie kolędy i 
pastorałki. Akompaniatorem i jed-
nocześnie inicjatorem występu był 
Paweł Stawiński – nauczyciel śpiewu 
w szkole Akademia Dźwięku.

- Dziękujemy za możliwość 
zaprezentowania swoich zdolno-
ści, oraz miłą i ciepłą atmosferę. 
Chętnie odwiedzimy Waszą pla-
cówkę w przyszłości, by wspólnie 
spędzić czas przy muzyce i śpiewie 

– mówili zgodnie młodzi artyści z 
Ciechanowa. 

AD 

Przedświąteczne kolędowanie Akademii Dźwięku 

Młodzi artyści w Domu Dziecka w Kowalewie 


