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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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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
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Sprzedam atrakcyjny 

dom w Ciechanowie.

Powierzchnia - 250 m2 

tel. 604 513 071

 lub 606 251 393

Właśnie teraz w lipcu 2025 roku mimo zbli-
żającego się końca świata, środowisko kul-
turalno-naukowe nie zaprzestało aktywno-
ści, a przeciwnie.

Niezwykle ważnym wydarzeniem 
w regionie stało się kolejne spotkanie 
z cyklu „Szabas w Muzeum”, podczas 
którego późnym wieczorem w ostatni 
piątek przeprowadzono konferencję 
pt. „Czarownictwo od Starożytności 
do dzisiaj”. Sesję otworzył przedstawi-
ciel Muzeum, który z pozycji history-
ka omówił genezę czarownictwa wraz 
z jego formami w życiu społeczności 
antycznych. Tu muzealna Publiczność 
dowiedziała się np., że w Antyku naj-
większymi czarodziejami byli sofiści, 
których notabene do dzisiaj posądza się 
niesłusznie o otrucie Sokratesa, choć 
nigdy go nie było, a Sokratesa i jego 
otrucie zmyślił jeszcze lepszy czaruś 
Platon. To właśnie w Starożytności cza-
rownisie opanowali politykę i urzędy 
publiczne, w cywilizacji grecko-rzym-
skiej czarując wyborców chytrymi 
oracjami. Ogólnie wtedy w sprawie 
czarownictwa panowała wolność i każ-
dy mógł czarować każdego jak chciał. 
Z kolei podczas drugiego wykładu 
słuchacze m.in. dowiedzieli się, że od 
Starożytności patronem wszystkich 
czarownisiów jest Antinous, który tak 
oczarował cesarza Hadriana, że wyniósł 
go na ołtarze i budował świątynie pod 
jego wezwaniem. Trzeci prelegent po-
dał przykłady post-antycznej monopo-
lizacji przez władzę świecką i nieświec-
ką wszystkich procedur czarowania, co 
nastąpiło po ówczesnym odrzuceniu 
kultury grecko-rzymskiej. Wprowa-
dzono wtedy kary za czarowanie bez 
koncesji władzy, egzekwowane z mocą 
prawa przez całe Ciemnowiecze i dalej 
mimo Oświecenia aż do Romantyzmu. 

Kolejny wykład konferencji przybliżył 
romantyczny kult czarów, magii, zaklęć 
i rzucania uroków w życiu publicznym, 
który w dorzeczu Wisły od XIX wieku 
przetrwał do dzisiaj. Ostanie nauko-
we wystąpienie przedstawiło analizę 
obecnych form czarowania za pomocą 
mediów oraz chodzenia kandydatów 
na radnych po domach mieszkańców i 
odpustach.

W podsumowaniu sesji przedsta-
wiciel Muzeum pokroił na plasterki 
dużo cebuli oraz czosnku i poczęstował 
Publiczność, która zjadła je ze sma-
kiem. Mieszanka cebulowo-czosnko-
wych woni przesyciła wnętrza, chroniąc 
Muzeum wraz z pracownikami przed 
czarami oraz wampirami aż do następ-
nej pełni księżyca.

Konferencję uświetnił udział pocz-
tów sztandarowych, regionalistów, rad-
nych powiatowych i przewodniczącego 
rady nadzorczej wodociągów. Na ko-
niec odsłonięto tablicę upamiętniającą 
wydarzenie.

Drugą ważną imprezą regionalną 
było otwarcie fotograficznej wystawy 
aktów męskich, stanowiącej plon ak-
tywności twórczej fotograficzek z mia-
sta i powiatu. – Genezą wystawy była 
konieczność złamania półtorawieko-
wej tradycji fotografowania nagich 
kobiet przez mężczyzn, by podniecać 
innych mężczyzn. W gronie aktyw-
nych kobiet postanowiłyśmy przepro-
wadzić sesję zdjęciową z udziałem na-
gich panów z miasta i gminy wiejskiej 
Ciechanów, ale każdy z pytanych się 
wstydził i odmawiał. Dlatego popro-
siłyśmy grono Przasnyszan, którzy bez 
fałszywego wstydu chętnie zgodzili się 
pozować nago – relacjonuje postępo-
wa przystojna fotograficzka, współau-
torka ekspozycji. 

– Terenem sesji stało się Stryjew-
ko w parafii łysakowskiej, miejsce 
pełne bogactwa przyrody, gdzie zielo-
ność przeplata się z niebieskością toni 
stawku i bielą figurki na tle złota pól 
pszenicznych. Na fotografiach uwiecz-
niłyśmy akty męskie z przodu i tyłu, z 
boku i na leżąco, na czworakach i w 
kilkunastu wypiętych pozach, ekspre-
syjnie wyrażających piękno męskiego 
ciała w całości i szczegółach. Niech 
kobiety też mają na co popatrzeć z 
podnieceniem, koniec z męskim ego-
izmem, czas na równość płci – z za-
lotnym uśmiechem powiedziała druga 
postępowa fotograficzka, mieszkanka z 
okolic Kownat Żędowych.

Rangę poniedziałkowego werni-
sażu wystawy uświetnił udział pocz-
tów sztandarowych, radnych powia-
towych, regionalistów oraz prezesów 
spółek komunalnych z małżonkami. 
Przybyli też przewodniczący rady mia-
sta oraz wójt i przewodniczący rady 
gminy wiejskiej Ciechanów, a także 
przewodniczący rady nadzorczej wo-
dociągów. 

Wystawa będzie czynna do końca 
września bieżącego roku.

Teraz kolejna ważna wiadomość. 
Otóż nowopowstałe Towarzystwo 
Miłośników Konduktów Pogrzebo-
wych we wtorek skierowało do prze-
wodniczącego rady miasta pismo z 
wnioskiem o przywrócenie tradycji 
wyrugowanej przez komunę w latach 
siedemdziesiątych XX wieku.

– Wnosimy o podjęcie działań 
przywracających tradycję przemarszów 
konduktów pogrzebowych ulicami 
miasta, zgodnie z odwieczną tradycją 
pogrzebową.(…) Wznowienie prze-
marszów konduktów pogrzebowych w 
przestrzeni publicznej będzie nie tyl-

ko przejawem szacunku dla tradycji, 
ale także wpłynie na wzrost poziomu 
integracji społecznej. W kondukcie 
można zawrzeć nowe znajomości, po-
głębić przyjaźnie, umówić się na rand-
kę i zaplanować grilla. Z historycznego 
doświadczenia wynika, że idący ciągle 
rozmawiają ze sobą, np. o modzie lub 
wspólnych znajomych. Do konduktu 
dołączają przechodnie, którzy z ża-
łobnikami chętnie wymieniają różne 
uwagi.(…) Poprzez ruch i dotlenie-
nie długie i częste przemarsze będą 
sprzyjać poprawie ogólnej kondycji 
zdrowotnej w łonie naszej wspólnoty 
lokalnej. (…) Oczekujemy, że władze 
samorządowe wyjdą naprzeciw trady-
cyjnym wartościom – m.in. czytamy w 
piśmie TMKP do przewodniczącego 
rady miasta.

Z przyjemnością podajemy także, 
że nie słabnie poparcie mieszkańców 

dla naszych władz lokalnych. – Jak 
my się cieszymy z naszych radnych 
powiatowych. Ciągle dzwonią do nas 
ludzie z innych powiatów i mówią, 
jakich wy macie dobrych radnych po-
wiatowych. Jak my wam zazdrościmy. 
Też chcielibyśmy mieć takich radnych 
powiatowych jak wy macie radnych 
powiatowych. Tak nam mówią – ze 
wzruszeniem powiedziały trzy miesz-
kanki powiatu, które w zeszłym tygo-
dniu odwiedziły naszą redakcję.

Podsumowując przegląd najważ-
niejszych wiadomości należy również 
podać, iż na krubińskiej giełdzie po-
jawiła się w kubeczkach szatkowana 
świeża kapusta z parafii sońskiej, z do-
datkiem marchwi i sokiem słusznym na 
kaca.

To tyle w naszym lipcowym czyta-
dełku. Ahoj!

IWO „GAGUŚ” GAWLICA

Wspomnienia z przyszłości

Szabas w Muzeum i nagie chłopy w Stryjewku
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PIECZARY BETONOWE 
REALIZACJA W 24 GODZ. 

POMNIKI 

UKŁADANIE KOSTKI 
BETONOWEJ

PODNOSZENIE ZAPADNIĘTYCH 
NAGROBKÓW 

CZYSZCZENIE 
I MYCIE 

POMNIKÓW
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Przy ul. Szwanke trwa budowa drugiego 
budynku wielorodzinnego z 36 mieszka-
niami oraz parkingiem na 54 samochody. To 
inwestycja Towarzystwa Budownictwa Spo-
łecznego, realizowana przy partycypacji w 
kosztach przez przyszłych najemców i dzięki 
uzyskaniu kredytu z Banku Gospodarstwa 
Krajowego.

Wielorodzinny budynek będzie 
miał cztery kondygnacje naziemne i 
podpiwniczenie. TBS podkreśla, że jest 
to obiekt zaprojektowany w nowocze-
sny i funkcjonalny sposób, jednocze-
śnie nawiązujący wyglądem do pierw-
szego budynku oddanego lokatorom w 
grudniu 2019 roku.

Wykonawcą prac jest Konsorcjum 
Firm CYBER-TECH PPA Nałęcz S.C. 
i Wiesław Biliński „BILIBUD”. - Za-
kończono już roboty związane z po-
stawieniem budynku, a obecnie trwają 
prace tynkarskie. Przebieg robót jest 
zadowalający, organizowane są cotygo-
dniowe narady koordynacyjne na bu-
dowie z udziałem wykonawcy, inspek-
tora nadzoru, projektanta i inwestora, 
na których omawiamy przebieg robót 
- mówi nam Łukasz Lewandowski – 
prezes TBS. 

Tegoroczne inwestycje TBS to 
oczywiście nie tylko budowa kolejne-
go budynku wielorodzinnego. Spół-
ka realizuje też prace w budynkach 
mieszkalnych będących jej własnością. 
– Przeprowadziliśmy remont 52 bal-

konów z wykonaniem nowej izolacji 
i położeniem płytek w budynku przy 
ul. Witosa 87. Wymieniana będzie 
stolarka okienna, według kolejności 
zgłoszeń, tam gdzie kwalifikowała się 
do wymiany w lokalach mieszkalnych 
w budynkach przy ul. Witosa 72, 70 
i 87, a także przy ul. Księcia Konrada 
II 9 i 11, Powstańców Wielkopolskich 
16, Mościckiego 14 - mówi prezes Le-
wandowski.

Ponadto Spółka realizuje wiele ro-
bót remontowych dla Wspólnot Miesz-
kaniowych. TBS prowadzi również 

roboty remontowe w komunalnych za-
sobach mieszkaniowych na podstawie 
umowy zawartej w 2020 r. z Gminą 
Miejską Ciechanów.

W lipcu Spółka zamieściła na 
swojej stronie internetowej zapy-
tanie ofertowe na wykonanie do-
kumentacji na kolejne budynki 
wielorodzinne przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich. Do 30 września 
TBS planuje złożyć wniosek do 
Banku Gospodarstwa Krajowego o 
udzielenie kredytu. 

TM

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Trwa budowa kolejnego bloku

Prezes TBS Łukasz Lewandowski często osobiście dogląda postępów prac na placu budo-
wy nowego bloku przy ul. Szwanke.
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W II turze głosowania w wyborach Pre-
zydenta RP na terenie powiatu ciecha-
nowskiego wygrał Andrzej Duda otrzy-
mując 63,71% głosów. Rafał Trzaskowski 
uzyskał poparcie 36,29% wyborców. 

Obecny prezydent zwyciężył 
we wszystkich gminach naszego 
powiatu. Najwięcej głosów otrzy-
mał w Gminie Gołymin-Ośrodek 
(80,76%). Z kolei Rafał Trzaskow-
ski najlepszy wynik uzyskał w Gmi-
nie Miejskiej Ciechanów (45,71%).

Z wyniku prezydenta Dudy na 
terenie powiatu bardzo się cieszy 
nasz poseł, a zarazem wiceminister 
spraw wewnętrznych i administracji, Ma-
ciej Wąsik. – Dziękuję wszystkim miesz-
kańcom powiatu ciechanowskiego za 
tak liczny udział w wyborach. W sposób 
szczególny dziękuję tym, którzy oddali 
swój głos na Andrzeja Dudę. Prezydent 

uzyskał tu wynik sporo wyższy niż ogól-
nopolski. To cieszy, bo jest także dowo-
dem na słuszność polityki naszego rządu, 
który w sposób szczególny dostrzega pro-
blemy mieszkańców mniejszych miast i 
wsi. I nie chodzi tylko o realizowane pro-
gramy socjalne. Ma to związek ze społecz-

nym poparciem dla naszej wizji pań-
stwa, które nie ogranicza swej troski 
do metropolii. Państwa, które widzi 
tzw. „teren”. Państwa, które się roz-
wija, a nie zwija w terenie. Nasi po-
przednicy likwidowali szkoły, Poste-
runki Policji, urzędy pocztowe. My, 
przy wsparciu prezydenta Andrzeja 
Dudy, te podstawowe instytucje 
przywracamy. Chociażby urucho-
miliśmy na nowo Posterunki Policji 
w Sońsku, Regiminie czy Ojrzeniu. 
Ludzie to widzą i pamiętają o tym 
także w dniu wyborów – powiedział 
nam minister Maciej Wąsik.
Frekwencja na terenie powiatu ciecha-

nowskiego wyniosła 67,27%. Najwięcej 
wyborców poszło do urn w samym Cie-
chanowie – 68,86%, a najmniej na terenie 
gminy Glinojeck – 64,06%.

TM

Wybory Prezydenta RP

W powiecie ciechanowskim wygrał Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda podczas spotkania w Ciechanowie.
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Mazowiecki Komendant Wojewódzki Pań-
stwowej Straży Pożarnej bryg. Jarosław 
Nowosielski powołał mł. bryg. Tomasza 
Gajewskiego na stanowisko Komendanta 
Powiatowego PSP w Ciechanowie.

Mł. bryg. Tomasz Gajewski służbę 
kandydacką w Państwowej Straży Po-
żarnej rozpoczął w sierpniu 2002 r. jako 
podchorąży Szkoły Głównej Służby 
Pożarniczej w Warszawie na Wydziale 
Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego.

Od 1 czerwca 2006 r. po zakończe-
niu nauki i uzyskaniu tytułu inżyniera 
pożarnictwa został skierowany do peł-
nienia służby w Komendzie Powiatowej 
PSP w Mławie, początkowo w wydziale 
operacyjnym, a następnie poprzez po-
szczególne szczeble dowódcze w Jedno-
stce Ratowniczo-Gaśniczej w Mławie.

W okresie służby w latach 2007-

2009 ukończył studia II stopnia na Wy-
dziale Inżynierii Bezpieczeństwa Poża-
rowego w SGSP w Warszawie uzyskując 
tytuł magistra inżyniera pożarnictwa.

Z dniem 1 września 2019 r. War-
mińsko-Mazurski Komendant Woje-
wódzki Państwowej Straży Pożarnej 
powołał go na stanowisko Zastępcy Ko-
mendanta Powiatowego PSP w Dział-
dowie. Stanowisko to obejmował do 9 
czerwca br.

Na stanowisko Komendanta Po-
wiatowego PSP w Ciechanowie został 
powołany z dn. 10 czerwca br.

KP PSP / TM

Państwowa Straż Pożarna 

Nowy komendant Straży Pożarnej

Mł. bryg. Tomasz Gajewski – nowy Komen-
dant Powiatowy Państwowej Straży Pożar-
nej w Ciechanowie.
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Dr inż. Grzegorz Koc został przez Kolegium 
Elektorów jednomyślnie wybrany na Rektora 
Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego 
Mościckiego w Ciechanowie. Zastąpi na tym 
stanowisku prof. Leszka Zygnera. Do momentu 
wyboru dr inż. Koc był prorektorem PUZ.

Prof. Leszek Zygner kierował Uczel-
nią przez 8 lat. Nie mógł ponownie 
kandydować na to stanowisko ponieważ 
zgodnie z „Prawem o szkolnictwie wyż-
szym i nauce” ta sama osoba może  być 
rektorem uczelni publicznej nie więcej niż 
przez dwie następujące po sobie kadencje.

Dr inż. Grzegorz Koc urodził się 29 
lutego 1956 roku w Tatarczysku (powiat 
Garwolin). Wychowywał się w rodzinie 
rolniczej. Ukończył studia na Wydzia-
le Melioracji Wodnych Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Po studiach rozpoczął pracę na Wydziale 
Rolniczym Wyższej Szkoły Rolniczo – 
Pedagogicznej w Siedlcach (obecnie Uni-
wersytet Przyrodniczo – Humanistyczny) 
w Zakładzie Agrometeorologii i Podstaw 
Melioracji.

Dotychczasowy dorobek naukowy 
obejmuje ponad 115 opracowań, których 
jest autorem i współautorem. Główne 
kierunki jego badań związane są z okre-

ślaniem wpływu elementów meteorolo-
gicznych na jakość i wysokość plonów 
wybranych roślin uprawnych. W ostat-
nich latach jego zainteresowania naukowe 
skupiły się na ocenie wpływu warunków 
mikroklimatycznych na jakość plonów 
grzybów uprawnych.

Oprócz działalności naukowej jest 
zaangażowanym dydaktykiem, wycho-
wawcą młodzieży akademickiej. W za-
kresie pracy dydaktycznej ponad 30 lat 
prowadził wykłady, seminaria i ćwicze-
nia z agrometeorologii, klimatologii, 
bioklimatologii, inżynierii środowiska 

oraz gospodarki wodno-ściekowej. Od 
2010 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne 
w Państwowej Uczelni Zawodowej im. 
Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 
na kierunku Rolnictwo. Od 2013 r. pełni 
funkcję prorektora tej Uczelni. 

Dr inż. Grzegorz Koc obejmie funk-
cję rektora od 1 września 2020 r.

***
Nowemu Panu Rektorowi życzymy 

powodzenia w kierowaniu Uczelnią. 
Panu Profesorowi Leszkowi Zygnero-
wi dziękujemy za wieloletnią owocną 
współpracę i życzliwość zawsze okazy-
waną naszemu Magazynowi. Życzymy 
kolejnych sukcesów w pracy naukowej 
i życiu osobistym.

TM

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego

Wybrano nowego rektora

Od lewej: dr inż. Grzegorz Koc i prof. Leszek Zygner.
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Na zasłużoną emeryturę przeszedł Marek 
Saganek – zastępca Naczelnika Urzędu Skar-
bowego. Bardzo dziękujemy za wieloletnią 
współpracę medialną i życzymy wszystkiego 
najlepszego na nowym etapie życia. 

Dotychczasowy zastępca Naczelni-
ka Urzędu Skarbowego w Ciechanowie 
swoją aktywność zawodową zakończył 
26 czerwca tego roku. Na emeryturę 
przeszedł po ponad 44 latach pracy, w 
tym 37 lat w administracji skarbowej. 

- Emeryturę rozpoczynam z sa-
tysfakcją sumiennie wykonanych 
obowiązków związanych z finansami 
publicznymi – pisze do nas Marek Sa-
ganek.

Jako redaktor naczelny PULSU 
Ciechanowa, jak i podczas pracy w 
innych redakcjach, wielokrotnie mia-
łem okazję współpracować z Panem 
Markiem. Zawsze  postawa Pana Mar-
ka była rzetelna, profesjonalna, pełna 
zrozumienia i dbałości o jak najwyższe 
standardy. Wspólnie wielokrotnie in-
formowaliśmy Czytelników o ważnych 
zagadnieniach dotyczących działalności 
Urzędu Skarbowego i obowiązkach po-
datników względem tej instytucji. 

Zawsze bardzo wysoko ceniłem 
sobie współpracę z Panem Mar-
kiem. Za pośrednictwem stron ga-
zety przekazuję serdecznie życzenia. 
Zdrowia, zasłużonego odpoczynku 

po wieloletniej pracy i spełnienia 
marzeń. 

Stanowisko zastępcy naczelnika nie 
jest jeszcze obsadzone. 

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 

Urząd Skarbowy w Ciechanowie 
Zastępca naczelnika US przeszedł na emeryturę 

Zdjęcie z tegorocznego spotkania noworocznego Mazowieckiej Izby Gospodarczej. Od 
lewej: Adrianna Saganek – Sekretarz Miasta Ciechanów, Tomasz Sadowski – Naczelnik 
Urzędu Skarbowego w Ciechanowie, Marek Saganek - zastępca Naczelnika US oraz Wie-
sława Krawczyk - dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie.
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Zakończyła się miejska inwestycja przebu-
dowy i modernizacji ul. Leśnej. Ulica została 
poszerzona, ma nową nawierzchnię i oświe-
tlenie. Mieszkańcy mogą korzystać z bezpiecz-
nych chodników oraz ścieżki rowerowej.

Droga została przebudowana na 
850-metrowym odcinku będącym 
własnością miasta, czyli między ul. 
Starowiejską a pętlą miejską. Można 
już korzystać z nowych chodników, 
wybudowanych po obu stronach, 
przy drodze powstała też ścieżka ro-
werowa. Ul. Leśna została oświetlona 
energooszczędnymi lampami. W ra-
mach inwestycji przebudowano cztery 
skrzyżowania z drogami gminnymi, 
wykonane zostały zjazdy indywidual-
ne do posesji. Zamontowane zostały 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 
wykonano oznakowanie pionowe i 
poziome. Na poddanym moderni-
zacji odcinku wykonano przystanki 
autobusowe z peronami wyposażone 
w wiatę. W ramach inwestycji wybu-
dowana została kanalizacja sanitarna 
i deszczowa, przebudowano też sieć 
telefoniczną. Teren przyległy został 
zagospodarowany zielenią. 

– To już kolejna inwestycja w in-
frastrukturę, która nie tylko poprawia 
codzienne warunki życia mieszkańców, 
ale też zmienia oblicze miasta na bar-
dziej nowoczesne i przyjazne. To też 
kwestia bezpieczeństwa i komfortu. 
Oddajemy do użytku kolejną drogę, 
a jednocześnie już czynimy starania o 

pozyskanie środków na następne in-
westycje w mieście – mówi prezydent 
Krzysztof Kosiński.

Przed rozpoczęciem inwestycji 
droga nie posiadała parametrów wła-
ściwych dla drogi publicznej, była w 
złym stanie technicznym i miała nie-
uregulowaną szerokość. Brakowało 
wyznaczonych ciągów pieszych i rowe-
rowych oraz odpowiedniego odwod-
nienia, a droga miała jedynie fragmen-
taryczne oświetlenie. 

Prace zrealizował Zakład Instalacji 
Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Ener-
getycznych, Handlu i Usług M.M. 
Młyńscy Spółka Jawna z Ciechano-
wa za kwotę 6.764.246,88 zł. Miasto 
wcześniej pozyskało prawie 4,8 mln zł 

na realizację zadania z Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Ulica Leśna nie jest jedyną drogą 
wlotową do miasta poddaną w ostatnim 
czasie modernizacji. Do pętli miejskiej 
dojechać można też ulicami Wesołą i 
Gruduską. Ul. Wesoła już została oddana 
do użytku po pracach zakończonych w 
okresie trwania pandemii. Z kolei aktu-
alnie trwa przebudowa ul. Gruduskiej.

W tym roku rozpocznie się też 
modernizacja ul. Granicznej i Widnej. 
Planowana jest przebudowa jezdni, 
chodników, budowa ścieżki rowerowej, 
oświetlenia, odwodnienia, budowa 
ronda na skrzyżowaniu ul. Granicznej 
i Czarnieckiego.

UM/TM

ogłoszenie

Inwestycje miejskie

Leśna po gruntownym liftingu

Ulica Leśna po modernizacji zyskała zupełnie nowe oblicze.
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Jak podał portal Onet.pl, cytując rzecz-
niczkę Prokuratury Okręgowej w Płocku, 
podczas koncertu Kasi Kowalskiej w Ciecha-
nowie nie doszło do żadnego przestępstwa, 
a w związku z tym prokuratura odmówiła 
wszczęcia postępowania. 

Prokuratura Okręgowa w Płocku, 
na skutek m.in. zawiadomień ze strony 
polityków PiS, przez kilka tygodni pro-
wadziła czynności sprawdzające w celu 
ustalenia, czy podczas koncertu doszło 
do sprowadzenia niebezpieczeństwa dla 
życia lub zdrowia wielu osób, powodu-
jącego zagrożenie epidemiologiczne. tj. 

czy wypełnione zostały znamiona prze-
stępstwa z art. 165 par. 1, pkt 1 kodek-
su karnego. Śledczy analizowali nagra-
nia z kamer policjantów z Ciechanowa 
i dokumentację związaną z organizacją 
cyklu „Koncertów pod balkonem”. Nie 
znaleziono jednak podstaw do wszczę-
cia postępowania.

- Ta decyzja prokuratury udowad-
nia, że sprawa miała charakter nagonki 
medialnej i politycznej - komentuje 
rzeczniczka Urzędu Miasta Ciechanów 
Paulina Rybczyńska.

TM

Nagonka medialna i polityczna

Nie było przestępstwa podczas 
koncertu Kasi Kowalskiej
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Koncert Kasi Kowalskiej na osiedlu Aleksandrówka.
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Zarząd Powiatu Ciechanowskiego zdecydo-
wał o przyznaniu nagród za osiągnięcia w 
dziedzinie twórczości artystycznej oraz upo-
wszechniania i ochrony kultury. Wysokość 
nagród waha się między 2 – 5 tysięcy złotych. 

- Jak wyglądałaby nasza lokalna 
codzienność bez Ludowego Zespołu 
Artystycznego „Ciechanów”, Gmin-
nych Orkiestr Dętych, rzeczywistości 
malowanej wyobraźnią artystów ma-

larzy, pamięci pokoleń zamkniętych 
w słowie pisanym, animatorek życia 
społecznego w Kołach Gospodyń 
Wiejskich, czy tworzenia sceny dla 
młodego pokolenia… Takie działania 
postanowiliśmy nagrodzić – informu-
je w mediach społecznościowych Jo-
anna Potocka-Rak – Starosta Powiatu 
Ciechanowskiego. 

Wyróżnienia decyzją Zarządu otrzymali:

1. Lucyna Janikowa – pisarka, re-
gionalistka z Gołotczyzny

2. Rita Tarczyńska – Kierownik 
Artystyczny LZA „Ciechanów”

3. Witold Nowakowski – Kapel-
mistrz Orkiestry Dętej OSP z Glino-
jecka

4. Jerzy Ratowski – artysta malarz 
(Gmina Gołymin)

5. Adam Kołakowski– artysta ma-
larz (Opinogóra)

6. Bogumiła Kowalska – Prezes 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Gminy Regimin

7. Marianna Jeskie – Przewodni-
cząca KGW w Ojrzeniu

8. Edyta Kolak – Instruktorka teatral-
na i Mama Teatru „Klapsik”

9. Artur Żuchowski – Kapel-
mistrz Orkiestry Dętej przy GOK w 
Grudusku

10. Anna Lazarska – Przewodni-
cząca KGW w Rydzewie

11. Jerzy Szpojankowski – Kie-
rownik Muzyczny LZA

12. Paweł Dolecki – Instruktor 
LZA

13. Agnieszka Koncewicz-Rogul-
ska Wiceprezes St. LZA

powiat

Na terenie Powiatu Ciechanowskiego w Gmi-
nie Grudusk powstanie automatyczna stacja 
meteorologiczna. Uzyskane dane pozwolą 
m.in. na precyzyjne określenie obszaru su-
szy rolniczej, czy też pomoc rolnikom w do-
stosowaniu struktury upraw do panujących 
na terenie powiatu warunków pogodowych.

Starostwo Powiatowe w Ciecha-
nowie na budowę stacji pozyskało 
dofinansowanie od Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego. Reali-
zacją zadania zajmuje się Wydział 
Rolnictwa i Środowiska Starostwa 
Powiatowego.

Stacja meteorologiczna na terenie 
powiatu ciechanowskiego

Wyróżnienia dla ludzi kultury 
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Na polecenie Prokuratury Okręgowej w 
Koninie, byli członkowie zarządu Polskiego 
Banku Spółdzielczego w Ciechanowie zosta-
li zatrzymani przez Policję. Odbyło się to w 
ramach śledztwa dotyczącego m.in. wyrzą-
dzenia szkody w mieniu PBS w wielkich roz-
miarach, w kwocie co najmniej 12 mln 730 
tysięcy złotych. Warto podkreślić, że sprawa 
dotyczy lat 2013-2016 i w żaden sposób nie 
wpływa na bieżące funkcjonowanie Banku.

Jak poinformowała Prokuratura 
Krajowa wśród zatrzymanych są byli: 
prezes, wiceprezes oraz członkowie za-
rządu Polskiego Banku Spółdzielczego 
w Ciechanowie. W Prokuraturze Okrę-
gowej w Koninie usłyszeli oni zarzuty 
obejmujące działanie w różnych kon-
figuracjach osobowych, a polegające 
m.in. na wyrządzeniu szkody mająt-

kowej PBS w Ciechanowie w kwocie 1 
mln 265 tysięcy złotych poprzez bezza-
sadną wypłatę udziałów członkowskich, 
na podstawie przerobionego dokumen-
tu oraz udzielenia kredytów pomimo 
braku właściwego zabezpieczenia na 
łączną kwotę ponad 7 mln 250 tys. zł.

- Po wykonaniu czynności proce-
sowych z udziałem podejrzanych pro-
kurator podjął decyzję o zastosowaniu 
wobec nich środków zapobiegawczych 
o charakterze wolnościowym, w tym 
w postaci dozoru Policji połączonego z 
zakazem kontaktowania się ze współpo-

dejrzanymi oraz ustalonym świadkiem, 
poręczeń majątkowych kwotach od 
25 do 100 tysięcy złotych oraz zakazu 
opuszczania kraju z jednoczesnym za-
trzymaniem paszportu – czytamy w ko-
munikacje Prokuratury Krajowej.

- Jak ustalono w toku prowadzo-
nego śledztwa w okresie od stycznia 
2013 roku do listopada 2016 roku 
w funkcjonowaniu Polskiego Banku 
Spółdzielczego w Ciechanowie docho-
dziło do licznych nieprawidłowości. 
Polegały one m.in. na niedopełnieniu 
obowiązków lub nadużyciu uprawnień 
przez osoby obowiązane do zajmowania 
się sprawami majątkowymi Polskiego 
Banku Spółdzielczego w Ciechanowie. 
Osoby te działały w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych. Ich zachowanie 
polegało m.in. na wypłacaniu udziałów 
członkom Banku w oparciu o antyda-
towane dokumenty, prowadzeniu do-
kumentacji dotyczącej członków Banku 
w sposób nierzetelny lub niezgodny z 
prawdą oraz udzielaniu różnym pod-
miotom kredytów pomimo braku 
zdolności kredytowej z naruszeniem 
wewnętrznych procedur bankowych. 
Swoim działaniem osoby te wyrządziły 
PBS w Ciechanowie szkodę w łącznej 
wysokości co najmniej 12 mln 730 tys. 
zł. W toku postępowania zarzuty usły-
szało łącznie sześć osób. Śledztwo ma 
charakter rozwojowy, podejmowane są 
dalsze czynności zmierzające do ustale-
nia wszystkich osób odpowiedzialnych 

za działania podejmowane na szkodę 
PBS w Ciechanowie – informuje Pro-
kuratura Krajowa.

Zatrzymanie byłych członków za-
rządu PBS w żaden sposób nie wpły-
wa na obecne funkcjonowanie Banku. 
Beata Tuka - p.o. Naczelnika Biura 
Zarządu i Komunikacji Społecznej PBS 
w Ciechanowie - podkreśla, że decyzje 
organów postępowania przygotowaw-
czego o zatrzymaniu, stanowią pierw-
szy rezultat podjętych w 2017 roku 
przez obecny Zarząd Banku działań, tj. 
złożenia licznych zawiadomień o po-

dejrzeniu popełnienia przestępstwa na 
szkodę Banku oraz prowadzonego przez 
prokuratora w związku z tymi zawia-
domieniami śledztwa. - Na obecnym 
etapie Polski Bank Spółdzielczy w Cie-
chanowie, działając jako pokrzywdzony 
w postępowaniu przygotowawczym 
prowadzonym przez organy ścigania, 
nie jest upoważniony do podawania 
do publicznej wiadomości jakichkol-
wiek dalszych informacji, dotyczących 
prowadzonego postępowania – dodaje 
naczelnik Tuka.

TM

Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie

Były zarząd banku zatrzymany przez Policję!

ogłoszenie

Oddział Polskiego Banku Spółdzielczego w Ciechanowie przy ul. Warszawskiej.
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ANDRZEJ CZYŻEWSKI
Radny Rady Miasta Ciechanów

W moim wieku dość często wraca się myśla-
mi do czasów dzieciństwa i wakacyjnych wspo-
mnień, czyli do lat sześćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Ponieważ wychowywałem się w dzielnicy 
Bloki, blisko stacji PKP, miałem liczne grono 
fajnych kolegów i koleżanek, których za pośred-
nictwem PULSU serdecznie pozdrawiam. Wielu 
z nich mieszka do tej pory w Ciechanowie, więc 
jak się spotkamy to zawsze wspominamy wspól-
nie spędzony wakacyjny czas.

Każdego roku część wakacji spędzałem w 
rodzinnym Wałbrzychu, gdzie miałem więk-
szość rodziny i sporo znajomych. Wyjeżdżałem 
również na kolonie, organizowane przez zakłady 
pracy rodziców, nad morze czy do Białowieży. 
Często Tata, który bardzo lubił zbierać grzyby 
zabierał mnie wcześnie rano na grzybobranie. 

Jak byłem nieco starszy to wakacje rozpoczy-
nałem od zbierania truskawek na polach - tam 
gdzie dziś jest osiedle Wiosenna. Zarobiło się 
parę groszy na wakacyjne przyjemności (kino, 
słodycze czy zakup piłki nożnej). Smak oranżady 
i podpiwka pamięta się do dziś. Piłka nożna, jaz-
da na rowerze i inne wymyślne zabawy domino-
wały w wakacje. Generalnie był to wypoczynek 
na sportowo. Gorące dni spędzaliśmy nad wodą, 
nad kanałkiem po wyrobisku gliny - tam gdzie 
dziś jest małe oczko wodne za kościołem św. 

Piotra. Był wtedy w mieście jeden basen przy ul. 
17-go Stycznia (blisko dawnej siedziby zakładu 
wodociągów), ale było tam zawsze dużo ludzi, a 
przede wszystkim nie było tej atmosfery jak w 
polu nad kanałkiem. Jak opowiadam wnuczkom 
o swoich wakacjach to pytają - jak można było 
mieć wspaniałe wakacje bez komputera czy tele-
fonu komórkowego?

W tym roku mieliśmy zaplanowane rodzin-
ne wakacje na Słonecznym Brzegu w Bułgarii. 
Niestety, pandemia pokrzyżowała plany i jedzie-
my w polskie piękne góry, które zresztą bardzo 
lubię. Będą to okolice Krynicy Górskiej. Potem 
wyskoczy się jeszcze nad polskie morze. Życzę 
wszystkim Czytelnikom miłego wypoczynku i 
pięknej pogody.

STANISŁAW JANKOWSKI
Radny Rady Miasta Ciechanów

Czy w obecnym czasie możliwe i akceptowalne 
przez młodych ludzi jest spędzenie czasu wolnego, jak 
ferie czy wakacje, bez komputera, tabletu itp.? Jestem 
przekonany że w większości przypadków nie.

Okres mojego dzieciństwa a później czasy na-
stoletnie to lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte. W 
wakacje, mimo że nie było wielkiego wyboru, nigdy 
nie narzekałem na nudę. Gry zespołowe, jak piłka 
nożna, ręczna czy dwa ognie zabierały większość wol-
nego czasu. Dla odpoczynku była gra w kapsle czy 
chowanego. 

Najfajniejsze były jednak wyjazdy na wakacje 
do dziadków i wujostwa. Mieszkali około 10 
km za Nidzicą, na trasie Rączki – Szkotowo. 
Piękne tereny… Z jednej strony pole moich 
dziadków, potem łany pegeerowskich zbóż,  
i dalej pagórkowate tereny lasów a z drugiej 
strony łąki i pasące się stada krów. Z kuzynem 
czas wolny najchętniej spędzaliśmy nad Jezio-
rem Szkotowskim oddalonym ok. 2 km. Przed 
wieczorem natomiast zbierały się dzieciaki z 
okolicznych domów i wymyślaliśmy różne 
zabawy. Zawsze było wesoło. Czasem chodzi-
liśmy liczyć samochody na oddalony ok. 1.5 
km przystanek na trasie Warszawa – Gdańsk. 
Robiliśmy zakłady ile i jakich samochodów 
przejedzie przez np. 20 minut (pamiętajmy że 
to lata siedemdziesiąte i ruch był niepomiernie 
mniejszy). Wygrana dawała możliwość wyboru 
gier następnego dnia.

Oprócz zabawy pamiętam niepowtarzalne 
smaki i zapachy weków i wędzonek ze spiżar-
ni wujostwa oraz lemoniadę zrobioną z wody 
studziennej, miodu z własnej pasieki i kwasku 
cytrynowego. 

Jednak niezapomnianą przygodę już 
jako nastolatek przeżyłem we wspomnia-
nych wcześniej lasach. Podczas wyprawy z 
kuzynem na grzybobranie natknęliśmy się 
na stadko dzików, które składało się z lochy 
i młodych. Widząc jak locha przybiera bojo-
wą postawę ewakuowaliśmy się na najbliższe 
drzewa. Nie będę opisywał ze szczegółami 
całego zajścia ale wiem, że pobiłem rekord 
świata w szybkości wchodzenia na drzewo i 
pokonałem lęk wysokości. Siedzieliśmy ok. 
20 minut, choć wydawało się że całą wiecz-
ność, aż dziki raczyły się przenieść w inne 
miejsce. Z kąpieli w jeziorze nie korzysta-
łem przez najbliższe dni, ponieważ od trzy-
mania się pnia drzewa miałem poobcierane 
nogi i ręce. Bez wynalazków cywilizacji też 
można było spędzić świetne, pełne emocji 
wakacje. 

Czas pandemii pokrzyżował tegoroczne 
plany wakacyjne. Rezygnujemy z rejsu po Nilu 
w Egipcie, gdzie mieliśmy z Żoną i Przyjaciół-
mi spędzić dwa tygodnie. Myślę że w tych wa-
runkach bezpieczniejsze będzie spędzenie tego 
czasu na RODOS (Rodzinny Ogród Działko-
wy Ogrodzony Siatką). Czekamy również na 
przyjazd Dzieci i Wnuków, po czym zaczynamy 
wakacje.

Redakcji i Czytelnikom PULSU życzę udanych 
wakacji.

MAREK RUTKOWSKI
Radny Rady Miasta Ciechanów

Mam wiele wakacyjnych wspomnień, któ-
re trwale zapisały się w pamięci i powracają we 
wspomnieniach.

Pierwsze z nich wiążą się z okresem dzie-
ciństwa. Wyjazdy na kolonie, wczasy z rodzi-
cami i, te najważniejsze, wakacyjne tygodnie 
spędzone u Babci na wsi. Cały czas noszę w 
pamięci beztroski czas spędzany wśród wiej-
skiego pejzażu. Dziecięce przyjaźnie, wspólne 
zabawy i wyprawy „na wieś” z rówieśnikami, 
fascynacja przyrodą, kontakt ze zwierzętami, 
pomoc w gospodarskich pracach – wszystko 
to ukształtowało moje wyobrażenie wsi i sza-
cunek dla jej mieszkańców. Z tamtego czasu 
pochodzą też żyjące w mojej pamięci, zapewne 
wyidealizowane, obrazy sadu, którego pomie-
szane zapachy gruszek, śliwek i jabłek nakła-
dają się na rozświetlone promieniami słońca 
liście i konary owocowych drzew. Pamiętam 
też smak świeżego mleka i niepowtarzalnego 
„babcinego” ciasta drożdżowego, którego za-
pach roznosił się na cały dom.

Później w pamięć zapadł mi letni wyjazd w 
Bieszczady na zaproszenie kolegi z wojska. Ca-
łodzienne długie wędrówki górskimi szlakami 
przynosiły zmęczenie, ale też zachwyt urokami 
górskiego pejzażu. Pamiętam, jak mój przyja-
ciel Benedykt bardzo starał się zapełnić mi 
czas pobytu w Bieszczadach aktywną wędrów-
ką górskimi ścieżkami.

Obecnie, od wielu lat wspólnie z żoną Moni-
ką staramy się rozpoczynać wakacje od wyjazdu 
do sanktuarium, by podziękować za miniony rok 
szkolnej pracy. W każde wakacje odwiedzamy 
jakieś miejsca kultu, a szczególna więź łączy nas 
z Łagiewnikami. Potrzebujemy takiego kontaktu 
z sacrum, by „napić się duchowości”, zatrzymać 
się na chwilę i zastanowić, co tak naprawdę ważne 
jest w życiu. Wakacje sprzyjają takiej kontemplacji, 
ponieważ czas płynie wówczas spokojniej.

Nasze wspólne z dziećmi rodzinne wyjazdy, 
już od ponad 20 lat, to przede wszystkim wy-
prawy nad polskie morze. Mimo że jest niekiedy 
zimne i pogoda nie zawsze dopisuje, mamy sen-
tyment do Bałtyku. Odwiedziliśmy wiele nad-
morskich miejscowości, a w tym roku, mimo 
utrudnień związanych z pandemią, również się 
tam wybieramy. To okazja, by pobyć wspólnie 
z najbliższą rodziną, odciąć się na chwilę od 
świata. Z tych wyjazdów pozostają wspomnie-
nia, zdjęcia i amatorskie filmy, które zatrzymują 
piękne, beztroskie, wakacyjne chwile. 

KAROL MAKIJONKO
Radny Rady Miasta Ciechanów

Wakacje to czas, w którym najważniejsze dla mo-
jej rodziny są wspólne chwile. 

Obojętnie czy spędzamy wakacje w domu, czy 
wyjeżdżamy w jakieś ciekawe miejsce, najważniejsze 
jest by cieszyć się sobą i zapomnieć na chwilę o co-
dziennym zabieganiu.

Często wakacje spędzamy aktywnie, jednak w 
tym roku stawiamy na spokojne miejsce z jeziorem 
w tle.

Wakacyjne wspomnienia i plany
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zaproszenie

Podpisano umowę na dofinansowanie mo-
dernizacji ul. Granicznej i Widnej. Miasto 
pozyskało na ten cel 4 mln zł od Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. W ramach 
inwestycji przebudowana będzie jezdnia, 
pojawi się ścieżka rowerowa, nowe chod-
niki, oświetlenie, zjazdy autobusowe oraz 
rondo.

Umowę na dofinansowanie pod-
pisali Marszałek Województwa Mazo-
wieckiego Adam Struzik i prezydent 
Ciechanowa Krzysztof Kosiński. W 
grudniu 2019 roku prezydent wystąpił 
do Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego z wnioskiem 
o dofinansowanie zadania w ramach 
programu „Instrument wsparcia zadań 
ważnych dla równomiernego rozwoju 
województwa mazowieckiego na rok 
2020”. Miastu przyznano dofinanso-
wanie w wysokości 4 mln zł. 

Zadanie inwestycyjne ma objąć 
ul. Graniczną od skrzyżowania z ul. 
Płocką do skrzyżowania z ul. Widną 
oraz ul. Widną między skrzyżowaniem 
z ul. Graniczną a granicą z terenem 
kolejowym. Przebudowana zostanie 
jezdnia, dobudowane i przebudowane 
będą chodniki, powstanie dwukierun-

kowa ścieżka rowerowa, rondo, zatoki 
autobusowe i zjazdy. Przewidziana jest 
budowa kanalizacji deszczowej, oświe-
tlenia oraz zagospodarowanie zieleni.

Z uwagi na bezpieczeństwo m.in. 
dzieci uczęszczających do pobliskiej 
Szkoły Podstawowej nr 7 oraz poprawę 
komunikacji ruchu samochodowego, 
rozszerzono zakres planowanych robót 
o budowę ronda na skrzyżowaniu ul. 
Granicznej i ul. Czarnieckiego.

– Dzięki skuteczności w pozyski-
waniu pieniędzy zewnętrznych dla mia-
sta możemy ruszyć z kolejną inwestycją 
drogową. Będzie dużo bezpieczniej, 
komfortowo, a do tego pojawi się kolej-
na ścieżka rowerowa. Ta inwestycja jest 
bardzo potrzebna dla tej części miasta i 
mam dużą satysfakcję, że już wkrótce ją 
przeprowadzimy – podkreśla prezydent 
Krzysztof Kosiński.

Po zbliżającym się zakończeniu 
opracowywania dokumentacji projek-
towej przygotowane zostanie postę-
powanie przetargowe mające na celu 
wyłonienie wykonawcy. Rozpoczęcie 
inwestycji planowane jest na ostatni 
kwartał tego roku.

UM/TM

Inwestycje drogowe

Miasto zmodernizuje 
ul. Graniczną i Widną

Skrzyżowanie ulic Granicznej i Widnej.
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KATARZYNA TROMSKA 
Sekretarz Mazowieckiej Izby Gospodarczej w 

Ciechanowie

Do podstawówki chodziłam w latach 70-tych. Wa-
kacje spędzaliśmy na podwórkach grając w nogę albo w 
dwa ognie. Po drugiej komunii wyposażeni w składaki 
zapuszczaliśmy się w nieznane nam dotąd rejony Cie-
chanowa.

Stałym punktem wakacji były kolonie i obozy 
organizowane przez zakłady pracy. Rodzice pracowali 
wówczas w CPB, więc co roku z utęsknieniem czeka-

łam na 2-tygodniowy wyjazd. Autobus, walizka i suchy 
prowiant.

Warunki zazwyczaj były spartańskie, wyżywienie 
również. Najbardziej utkwił mi w pamięci obóz na Roz-
toczu. To był prawdziwa szkoła przetrwania. Mieszka-
liśmy w wojskowych 20-osobowych namiotach, spanie 
na pryczach, kuchnia polowa. Obóz był rozbity nad 
rwącym potokiem, co miało szczególne znaczenie dla 
naszej higieny. Sanepid tam raczej nie zaglądał, i tak by 
nie trafili. Praktycznie codziennie pieszo pokonywali-
śmy kilometry podziwiając uroki Roztocza i do dzisiaj 
uważam ten rejon za jeden z najpiękniejszych w kraju.

Jednak niekwestionowaną atrakcją tego obozu był 
trzydniowy deszcz, który zamienił nasz obóz w coś w 
rodzaju małej Wenecji. Położony w niecce między 
pagórkami plac stał w wodzie a w namiotach płynęły 
strumyki. Kiedy w końcu przestało padać i przez trochę 
dziurawe namioty z demobilu zaczęło wpadać słońce, 
dwa dni chodziliśmy boso taplając się w błocie i susząc 
ubrania, buty, koce i poduszki.

Z każdych kolonii czy obozu obowiązkowo wysy-
łaliśmy pocztówki z pozdrowieniami do domu. Są do 
dzisiaj przechowywane w domowych pamiątkach. Na 
niektórych widnieje obowiązujący wtedy tekst: kochane 
pieniążki przywieźcie rodzice. Jeśli były fundusze przy-
woziło się różne kiczowate pamiątki. Ale z tego obozu 
jako pamiątki przywiozłam z pół walizki kamieni z po-
toku i mokre wyprane ubrania. Moja mama, kiedy od-
bierała mnie z autobusu nie mogła się nadziwić, czemu 
ta walizka jest taka ciężka.

ALICJA WODZYŃSKA
Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cie-

chanowie 

Beztroski czas wakacji kojarzy mi się z zapachem 
akacji i lipy oraz kompotem truskawkowym. I oczywi-
ście z czasem wolnym, kiedy bez żadnych ograniczeń 
można było oddać się lenistwu. 

Dziecięce wakacje to wyjazdy do dziadków na pod-
ciechanowską wieś i bezpośrednie obcowanie z przy-
rodą. Choć na roli jest to czas intensywnych prac, dla 
mnie jako dziecka była to wielka przygoda. Sianokosy, 
żniwa, zbieranie wiśni, bose spacery po łące po burzy.

Moje wakacyjne wyjazdy to obozy oazowe w ostat-
nich klasach szkoły podstawowej i w liceum. Na te wy-
jazdy bardzo się cieszyłam, a plecak spakowany miałam 
zawsze na tydzień przed. To był czas, z którym zwią-
zanych jest wiele ciepłych wspomnień. Wspaniałe oto-
czenie, zwłaszcza podczas wyjazdów w góry, wędrówki, 
ogniska, śpiewy, rozmowy. I choć na obozach jest plan 
dnia, którego dla zachowania porządku należy prze-
strzegać, to nawet poranne pobudki nie były straszne. 
Każdy nowy dzień to były nowe przygody i doświad-
czenia. A świat wtedy się chłonie całym sobą. Waka-
cyjne wyjazdy, zwłaszcza te dziecięce i młodzieżowe to 
też znajomości, przyjaźnie, które w kilku przypadkach 
przetrwały do dziś i miłości, choć one skończyły się wraz 
z końcem sierpnia. 

Te dwa letnie miesiące to czas wyjątkowy, chwile 
kiedy pozwalamy sobie na relaks, wytchnienie, nabiera-
my dystansu. To też czas, kiedy bardziej skupiamy się na 
sobie, kiedy zwalniamy, co jest bardzo ważne. 

Pandemia nie pokrzyżowała moich wakacyjnych 
planów. Póki co z rodziną odkrywamy Polskę, jej piękne 
zakątki. Dość często wyjeżdżamy do Mikoszewa, gdzie 
jest czysta plaża pełna bursztynów, znacznie mniej niż 
w innych nadmorskich miejscowościach parawanów, 
malownicze szlaki wycieczkowe, m.in. do ujścia Wisły. 
Tegoroczny urlop spędzimy nad Bugiem, tych terenów 
jeszcze nie odwiedzaliśmy. Grunt to pozytywne nasta-
wienie. Wtedy ani pogoda, ani inne niedogodności nie 
będą straszne. 

Życzę wszystkim Państwu pięknych wakacji.
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ogłoszenie

W Lekowie (gm. Regimin) odbyło się uro-
czyste wręczenie uchwał zarządu Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie przy-
znających dofinansowanie na zakup samo-
chodów i sprzętu dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych z naszego subregionu.

Dofinansowanie w kwocie 300 tys. 
zł na zakup średnich samochodów ra-
towniczo- gaśniczych otrzymały OSP: 
Rydzewo, Krzeczanowo i Sarnowa 
Góra. Z kolei środki na zakup sprzętu 
i wyposażenia otrzymały OSP: Jarluty 
Duże (20 tys. zł), OSP Krzeczanowo 
(20 tys. zł), OSP w Kołozębiu (11 tys. 
zł), OSP w Niedzborzu (20 tys. zł). 
Dofinansowanie otrzymała również 
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza w 
Lipowcu Kościelnym (15 tys. zł).

Dodatkowo wójt Regimina Mario-
la Kołakowska odebrała, z rąk Macieja 
Wąsika – Wiceministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji oraz Ra-
fała Romanowskiego – Pełnomocnika 
Ministra Aktywów Państwowych ds. 
rolno-spożywczych, promesę na wspar-
cie dedykowane tej gminie z Rządo-
wego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
na kwotę  500 tys. zł. - Zapewniam, 
że pieniądze te zostaną bardzo dobrze 
wykorzystane na cele naszej gminnej 
wspólnoty - mówi wójt Kołakowska.

Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokal-
nych to środki przeznaczone na dotacje 
dla gmin, powiatów i miast, w wysoko-
ści od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln 
zł. Łącznie w skali całego kraju aż 6 mi-
liardów złotych (5 mld dla gmin i miast 
na prawach powiatu i 1 mld dla powia-

tów ziemskich). - W sytuacji gdy wiele 
gmin i powiatów boryka się z trudno-
ściami finansowymi, dostęp do wiel-
kiego rządowego programu wsparcia 
inwestycji to Tarcza dla samorządów. 
Ponad 2,6 mld złotych z Funduszu trafi 
do gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. 
To droga zrównoważonego rozwoju, 
który w równym stopniu wspiera za-

równo duże miasta, jak i najmniejsze 
miejscowości. Kwoty dotacji dla po-
szczególnych samorządów będą wyni-
kały z relacji wydatków majątkowych i 
zamożności gmin i powiatów. Źródłem 
finansowania projektu jest Fundusz 
COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne 
– informuje Ministerstwo Rozwoju.

TM

Ochotnicza Straż Pożarna

Kasa dla OSP

Senator dr Jan Maria Jackowski złożył do Mi-
nistra Klimatu oświadczenie (odpowiednik 
poselskiej interpelacji) w sprawie rosnących 
kosztów działania systemu odbioru i zago-
spodarowania odpadów, co z kolei powo-
duje zwiększenie opłat dla mieszkańców za 
odbiór śmieci.

Jak czytamy w oświadczeniu na-
szego senatora, gospodarka odpadami 
to jeden z najbardziej istotnych tema-
tów poruszanych podczas jego spotkań 
z samorządowcami. - Jak podkreślają 
przedstawiciele samorządu, na wzrost 
kosztów składa się wiele czynników, 
m.in. wzrost opłaty środowiskowej. 
Samorządowcy wskazują też na rozwią-
zania zapisane w ustawie, które de facto 
mogą skutkować wyłączeniem nieza-
mieszkałych nieruchomości z gmin-
nego systemu odbioru odpadów. W 
związku z tym proszę o informację, czy 
jest przewidziana nowelizacja dotych-
czas obowiązującej ustawy, uwzględnia-
jąca postulowane zmiany – napisał w 
swym oświadczeniu senator Jan Maria 
Jackowski.

Odpowiedzi udzielił Jacek Ozdo-
ba - Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Klimatu. - Część samorządów wskazu-
je opłatę za korzystanie ze środowiska 
(tzw. opłatę marszałkowską) w zakresie 
składowania odpadów, jako powód 
wzrostu stawek opłat za odbiór i zago-
spodarowanie odpadów komunalnych. 
Informuję jednak, że opłata ta odnosi 
się wyłącznie do odpadów deponowa-
nych na składowiskach, które w ogóle 
nie powinny być tam kierowane. Po-

nadto wysokość opłaty marszałkowskiej 
powinna skłaniać do redukcji odpadów 
przekazywanych na składowiska. Nale-
ży także przypomnieć, że podwyższenie 
stawek opłat za składowanie odpadów 
było jednym z warunków ex-ante po-
zyskania funduszy europejskich na 
lata 2014–2020. Brak rozporządzenia 
zmieniającego stawki opłat za skła-
dowanie odpadów, skutkowałoby za-
blokowaniem tych funduszy i nieuzy-
skaniem wsparcia na łączną kwotę ok. 
1,3 mld euro. Z pozyskanych środków 
skorzystało wiele samorządów gmin-
nych przy budowie i unowocześnianiu 
systemów gospodarowania odpadami 
komunalnymi opartych o selektywną 
zbiórkę odpadów i ich recykling – na-
pisał wiceminister Ozdoba.

W swym piśmie podkreślił, że 
wzrost stawek opłaty marszałkowskiej 
dotyczy ok. 10% rodzajów wytwarza-

nych odpadów i obejmuje te, które 
nie powinny trafiać docelowo na skła-
dowiska ze względu na możliwość ich 
odzysku, recyklingu a także zagrożenie 
dla środowiska (tj. odpady komunalne, 
odpady pochodzące z mechanicznej 
obróbki odpadów komunalnych, zuży-
te baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny oraz od-
pady opakowaniowe). - Warto dodać, 
że składowanie odpadów jako jedna z 
metod

unieszkodliwiania odpadów, znaj-
duje się na samym końcu listy w hie-
rarchii sposobów postępowania z odpa-
dami – jest zatem jedną z najbardziej 
niepożądanych metod przetwarzania 
odpadów. Zgodnie z hierarchią sposo-
bów postępowania z odpadami, powi-
nien następować sukcesywny wzrost 
ilości odpadów poddawanych recy-
klingowi, do czego zobowiązują Polskę 
regulacje Unii Europejskiej – napisał 
wiceminister klimatu.

Odnosząc się do kwestii przepisów 
dot. nieruchomości niezamieszkałych 
Jacek Ozdoba poinformował, że w 
Ministerstwie Klimatu trwa anali-
za uwag zgłaszanych przez jednost-
ki samorządowe zarówno w zakresie 
wysokości stawek maksymalnych dla 
omawianych nieruchomości oraz wy-
kładni, decydującej o ich włączaniu do 
gminnych systemów gospodarowania 
odpadami komunalnymi, co może 
skutkować odpowiednimi zmianami 
legislacyjnymi.

TM

Z pracy parlamentarzystów

Senator pyta o opłaty za odbiór śmieci

Od lewej: Mariola Kołakowska – Wójt Gminy Regimin, Maciej Wąsik – Wiceminister Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Rafał Romanowski – Pełnomocnik Ministra Aktywów 
Państwowych ds. rolno-spożywczych.

Senator dr Jan Maria Jackowski.
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W tym roku zostaną przebu-
dowane ulice Tarasowa i We-
randowa w Kargoszynie (gm. 
Ciechanów).

W Urzędzie Gminy 
podpisano umowę na 
realizację inwestycji pn. 
,,przebudowa ciągu dro-
gowego składającego się 
z dwóch dróg gminnych 
ul. Tarasowej i ul. Weran-
dowej w Kargoszynie”. - 
Prace budowlane rozpocz-
niemy na przełomie lipca 
i sierpnia – zapowiedział 
w  rozmowie z nami Se-
bastian Piętka – właściciel 
Firmy ZUH SEBUD, 
która jest wykonawcą zadania.

Wójt Marek Kiwit podkreśla, że 
przebudowa ulic Tarasowej i Weran-
dowej, to kolejny etap przemyślanego 
cyklu inwestycyjnego w Kargoszynie. 

– Mieszkańcy oczekiwali na realizację 
tej inwestycji. Zakończenie prac zapla-
nowane jest na 30 grudnia br. – mówi 
wójt Kiwit

TM

Z gminy Ciechanów

Wójt Kiwit buduje drogi

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
zorganizowała dziesiątą - jubileuszową edy-
cję konkursu plastycznego dla dzieci „Bez-
piecznie na wsi”, kierowanego do uczniów 
szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Celem konkursu jest promowanie po-
zytywnych zachowań związanych z pracą i 
zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rol-
nego. Tegoroczna edycja odbywała się pod 
hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzyku-
jesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” i mia-
ła zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania 
wypadkom i chorobom zawodowym rol-
ników, związanych z obecnością zwierząt w 
gospodarstwach rolnych.

- Bardzo się cieszę że wzięłam udział 
w konkursie, gdyż przygotowując pracę 
plastyczną dowiedziałam się jak ciężka 
jest praca w gospodarstwie rolnym oraz 
co robić, aby unikać niebezpieczeństw 
z nią związanych. Dodatkowo za udział 
w konkursie otrzymałam bardzo faj-
ne nagrody – powiedziała nam jedna z 
wyróżnionych - Alicja Górna ze Szkoły 
Podstawowej w Goryszach.

TM

KRUS

Bezpiecznie na wsi

Podpisanie umowy na przebudowę ul. Tarasowej i Werandowej 
w Kargoszynie. Od lewej: Sebastian Piętka – właściciel Firmy 
ZUH SEBUD, Marek Kiwit – Wójt Gminy Ciechanów oraz Wio-
letta Kujawa – Skarbnik Gminy Ciechanów.
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ogłoszenie

Rozpoczął się sezon kąpielowy. Pływać oraz 
wypoczywać można zarówno na Krubinie, jak 
i na basenie odkrytym.

Tegoroczną nową atrakcją odkry-
tego basenu miejskiego jest wodny tor 
przeszkód. To rozkładany, modułowy, 
nadmuchiwany plac zabaw. Zabawy w 
wodzie są urozmaicone przez możliwość 
korzystania z toru składającego się m.in. 
z rampy o wymiarach 2 x 2 m, pływają-
cej drabinki o długości 6 m, zjeżdżalni 
o długości 6 m, 6-metrowego „ronda”, 
elementu do wspinaczki oraz wieży do 
skakania ze zjeżdżalnią. W trakcie sezonu 
planowane jest przeniesienie modułów na 
wybrany okres na kąpielisko Krubin. O 
montażu wodnego toru przeszkód zdecy-
dowali mieszkańcy podczas głosowania w 
ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Odkryty basen przy ul. Kraszewskie-

go jest czynny codziennie, w godz. 11.00-
19.00. Bilet normalny kosztuje 5,40 zł, 
ulgowy 3,25 zł, upoważnia do jednorazo-
wego wejścia.

Na kąpielisku Krubin w ramach re-
alizowanej z Budżetu Obywatelskiego in-
westycji wykonany został montaż zestawu 
zabawowego z czterema kwadratowymi 
wieżami, przejściem rurowym, drewnia-
nym pomostem, trapami wejściowymi, 
liczydłem oraz grą w kółko i krzyżyk. 
W soboty i niedziele mieszkańcy mogą 
bezpłatnie wypożyczać kajaki oraz rowe-
ry wodne. Zgodnie z zaleceniami służb 
sanitarnych, kapoki i urządzenia są na 
bieżąco, po każdym użyciu odkażane. Ką-
pielisko Krubin funkcjonuje codziennie 
w godz. 11.00-19.00.

Ruszył też kolejny sezon kajakowy na 
Łydyni. „Kajaki na Łydyni” to realizacja 

ogólnomiejskiego projektu obywatel-
skiego. Bezpłatne spływy dla mieszkań-
ców Ciechanowa będą organizowane w 
każdy wakacyjny weekend. Ponad 4-km 
trasa rozpoczyna się w pobliżu ul. Rybnej 
i prowadzi do ul. Augustiańskiej. Czas 
spływu uzależniony jest przede wszystkim 
od stopnia zaawansowania płynących. 
To minimum nieco ponad godzina. Do 
dyspozycji jest 12 kajaków dwuosobo-
wych. Aby wziąć udział w spływie, należy 
telefonicznie zgłosić się do WOPR (tel. 
515 967 238) od poniedziałku do piątku 
w godz. 9.00-15.00.

W tym roku w okresie wakacji wszy-
scy uczniowie ciechanowskich szkół pod-
stawowych są uprawnieni do korzystania 
bezpłatnie z krytej pływalni przy ul. 17 
Stycznia.

UM/TM

Wakacje nad wodą

Nowa atrakcja na basenie

W ostatnią niedzielę czerwca, po długiej prze-
rwie spowodowanej ogłoszeniem stanu pan-
demii, Koło Polskiego Związku Wędkarskiego 
Ciechanów-Miasto zorganizowało gruntowo-
-spławikowe zawody wędkarskie o Puchar Staro-
sty Powiatu Ciechanowskiego.

Wzięło w nich udział 22 zawodni-
ków, którzy łącznie złowili 31,115 kg 
ryb. Po zważeniu ryby wróciły do wody. 
Największą rybę zawodów złowił Sławo-
mir Nowakowski. 

Puchary i nagrody zostały wręczone 
przez, kierownika Wydziału Rolnictwa i 
Środowiska Starostwa Powiatowego Małgo-
rzatę Bolę, kierownika Wydziału Geodezji 

Starostwa Powiatowego Ewę Smyk, kierow-
nika Referatu Ewidencji Gruntów i Budyn-
ków Ewę Tyjeńską-Makowską oraz Prezesa 
Koła PZW Ciechanów-Miasto Eugeniusza 
Nowaka.

W kategorii juniorów zwyciężył Karol 
Mikłowski, zaś wśród seniorów klasyfikacja 
była następująca: I miejsce – Sławomir No-
wakowski, II – Piotr Żebrowski, a III – Hu-
bert Prusiński. 

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

TM

Polski Związek Wędkarski

Wędkowali o 
Puchar Starosty 

Na miejskim basenie zamontowano wodny tor przeszkód.
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Zwycięzcy gruntowo-spławikowych zawodów wędkarskich otrzymali puchary i nagrody.
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BEATA KOZŁOWSKA
Nauczycielka matematyki i fizy-

ki w Zespole Szkół Centrum Kształ-
cenia Rolniczego w Gołotczyźnie

Od 25 marca br. z powodu pan-
demii w szkołach zostało wprowa-
dzone zdalne nauczanie, które zasko-
czyło nas nauczycieli, uczniów oraz 
rodziców. Ja osobiście z taką formą 
nauki musiałam zmierzyć się jako 
nauczyciel oraz rodzic. Jest to zupeł-
nie nowe doświadczenie, a większość 
nowości budzi na początku lęk i 
niepewność. Nauczyciele, uczniowie 
oraz rodzice z dnia na dzień musie-
li zmienić swoje przyzwyczajenia i 
metody, a rytm pracy przystosować 
do nowej rzeczywistości, innej i nie-
jasnej. 

Wszyscy się uczyliśmy i stara-
liśmy odnaleźć w niecodziennej 
sytuacji. Do tej pory byłam nauczy-
cielem obecnym w klasie, stojącym 
przy tablicy, a uczniowie byli fi-
zycznie obecni i brali czynny udział 
w lekcji. Od marca z większością 
uczniów miałam kontakt wirtualny 
oraz telefoniczny. Praca nauczyciela 
to nie tylko realizowanie podstawy 
programowej. W tym roku szkol-
nym byłam wychowawczynią kla-
sy pierwszej. Moi wychowankowie 
jeszcze nie zintegrowali się na do-
bre. Wcześniej chodzili do różnych 
szkół i dopiero poznawali szkołę w 
Gołotczyźnie. Uważam, że przepro-
wadzenie lekcji wychowawczej jest 
tak samo ważne jak lekcji matema-
tyki, czy fizyki. Dlatego na bieżąco 
kontaktowałam się z uczniami i ro-
dzicami. Jeżeli tylko pojawiały się 
problemy staraliśmy się je wspólnie 
rozwiązywać.

Minusy zdalnego nauczania to 
problemy techniczne, które zgłaszali 
uczniowie, a więc brak szybkiego In-
ternetu, kolejka do komputera, po-
nieważ rodzeństwo też miało zdalne 
lekcje, choć można było też wypoży-
czyć komputer ze szkoły. Niekiedy 
po kilku nieodrobionych zadaniach 
robiło się dużo zaległości, co czasa-
mi zniechęcało do pracy. Mnie jako 
nauczycielowi najbardziej brakowa-
ło osobistego kontaktu z uczniem. 
Przedmioty ścisłe wymagają syste-
matycznej pracy i skupienia. Ważne 
są ćwiczenia i tu niezbędny jest kon-
takt osobisty, kiedy na bieżąco moż-
na korygować błędy, wytłumaczyć i 
podpowiedzieć.

W szczególnej sytuacji znaleźli 
się maturzyści. Powtórzenia, które 

mieliśmy zaplanowane, trzeba było 
przenieść do wirtualnego świata. 
Cieszę się jednak, że wszystko zreali-
zowaliśmy zgodnie z planem. 

Plusem zdalnego nauczania było 
niewątpliwie to, że uczeń mógł we 
własnym tempie przyswajać mate-
riał. Jeżeli była potrzeba, mógł wie-
lokrotnie wracać do udostępnionych 
materiałów, ale również w każdej 
chwili na bieżąco napisać i zapytać.

Do zobaczenia, mam nadzieję 
w realnym świecie, we wrześniu w 
Zespole Szkół Centrum Kształcenia 
Rolniczego w Gołotczyźnie.

ks. PIOTR MARZEC 
Nauczyciel religii, proboszcz 

Parafii św. Bartłomieja w Zeńboku 
(gm. Regimin) 

Nauczanie zdalne? Jak wszystko 
miało swoje plusy i minusy. Spadło 
na nas jak grom z jasnego z nieba i 
choć nikt się go nie spodziewał, mu-
siało szybko zaistnieć. Miałem okazję 
brać udział w kilku formach naucza-
nia zdalnego. Był to kontakt głoso-
wy, kontakt przy pomocy kamery i 
przesyłanie scenariuszy lekcji i zadań 
domowych poprzez dziennik elek-
troniczny lub zastosowanie mediów 
społecznościowych. Trzeba jasno 
stwierdzić, że żadna z tych form nie 
zastąpi spotkania face to face, pracy 
w klasie, w zespole. Bo praca w szko-
le to nie tylko wiedza, ale też emocje, 
sposób zachowania, sposób prezen-
tacji treści, rozmowa, wzajemne od-
niesienia, ocena postępów w nauce i 
bądź co bądź większa kontrola pracy 
ucznia. W nauczaniu zdalnym zaś 
sporo z tych nauczycielskich funkcji 
musieli przejąć rodzice, dziadkowie, 
czy opiekunowie uczniów.

Niestety w tej (pandemicznej) 
formie nauczania znacznie trudniej 
ocenić osiągnięcia uczniów, choćby 
dlatego, że nie trudno stwierdzić 
ucznia to czy nie ucznia. Trudniej 
przeprowadzić sprawdzian, odpytać 
z danego zakresu materiału. I co naj-
gorsze czasem trudno było wyegze-
kwować obecność na lekcji. Niektó-
rzy uczniowie byli zalogowani i na 
tym się kończyła ich obecność, nie 
mówiąc już o aktywności. Niektórzy 
uczniowie nie odbierali też poczty 
elektronicznej i dopiero jak przyszło 
wystawiać oceny końcowe następo-
wało gwałtowne poruszenie, bo jak 
to z religii ocena dopuszczająca? No 
tak, bo przecież z religii obowiązuje 
taka sama skala ocen, jak z innych 

przedmiotów. A ocenia się wiedzę, a 
nie religijność czy tym bardziej wia-
rę (te sprawy człowiek ocenia w ra-
chunku sumienia a ostatecznie oceni 
nas Pan Bóg). 

Ale … I tu trochę jaśniejszych 
punktów tej formy nauczania. Na-
uczanie zdalne wymagało (przynaj-
mniej ode mnie, a jestem jednak 
początkującym nauczycielem religii) 
większej kreatywności i lepszej or-
ganizacji czasu. Lekcje prowadzone 
w formie głosowej, czy przy użyciu 
kamerki, były trochę krótsze niż 45 
minut. I w tym czasie trzeba było 
umieścić treści związane z daną 
jednostką lekcyjną. Mając jednak 
bezpośrednio pod ręką komputer 
mogłem szybciej podawać uczniom 
wymagane treści, np. krótkie filmi-
ki wyjaśniające lub ilustrujące dane 
zagadnienie, czy gotowe notatki. Ku 
swojemu zaskoczeniu, nie raz na-
grywałem swoje filmiki, by łatwiej 
było uczniom poznać prezentowane 
treści. Dziś mało kto lubi czytać, ale 
słuchać i oglądać, to już inna sprawa. 
Muszę się przyznać, że nie narzeka-
łem na taką formę pracy. „Stanowi-
sko dowodzenia w domu”, „prace na 
e-mailu”, oceny w dzienniku. I na-
wet rachunek za prąd nie przyszedł 
za wysoki. Mam jednak nadzieję, że 
od września rzeczywiście ruszy szko-
ła. Spotkanie „na żywo” jest bowiem 
jaśniejszą stroną nauczania. I znów 
będzie jak przed marcem ;)

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI
Nauczyciel gry na gitarze, wła-

ściciel Szkoły Muzycznej „Akademia 
Dźwięku” w Ciechanowie 

Za sprawą epidemii Covid-19 
wszyscy byliśmy zmuszeni nagle na-
uczyć się na nowo żyć, komuniko-
wać się ze sobą i funkcjonować. Ta 
niecodzienna i dramatyczna sytuacja 
miała wpływ m.in. na szeroko pojętą 
edukację. Najcięższe były pierwsze 
tygodnie, od momentu wprowadze-
nia restrykcji sanitarnych i izolacji 
społecznej.

Szkoła Muzyczna „Akademia 
Dźwięku” w Ciechanowie, którą 
reprezentuję, poradziła sobie z tym 
wyzwaniem. Jednak nie mogę po-
wiedzieć, że było łatwo. Przeorga-
nizowaliśmy system prowadzenia 
lekcji, wykorzystując zalety łączności 
internetowej. Przez pierwsze dwa 
miesiące lekcje indywidualne odby-
wały tylko i wyłącznie za pośrednic-
twem połączeń wideo. Uczyniliśmy 

to z ciężkim sercem – ponieważ zda-
jemy sobie sprawę z tego, jak istotna 
w procesie nauczania muzyki (i nie 
tylko muzyki) jest bezpośrednia in-
terakcja z uczniem.

Nie wszyscy uczniowie zde-
cydowali się na naukę on-line, co 
jest rzeczą zrozumiałą. Chciałbym 
serdecznie podziękować wszystkim 
uczniom, którzy pomimo zawiesze-
nia lekcji uiścili opłaty miesięczne. 
Dzięki temu szkoła mogła utrzymać 
płynność finansową. Oczywiście lek-
cje, które zostały opłacone, odrabia-
ne są właśnie teraz w okresie waka-
cyjnym.

Obecnie powoli wracamy do 
względnej normalności. Rozpoczę-
liśmy prowadzenie lekcji stacjonar-
nych – z zachowaniem reżimu sa-
nitarnego. W przypadku Akademii 
Dźwięku zastosowanie się do zaleceń 
sanepidu nie stanowi problemu. Sale 
lekcyjne są na tyle duże, że utrzyma-
nie 2- a nawet 3-metrowej odległości 
od ucznia nie stanowi problemu.

Niewątpliwie będziemy w przy-
szłości czerpać z doświadczenia na-
bytego podczas ostatnich miesięcy. 
Wypracowane metody edukacji 
on-line mogą być przydatne w sy-
tuacjach gdy uczeń lub nauczyciel 
przebywa chwilowo poza Ciechano-
wem – wówczas spotkanie on-line 
jest zapewnieniem ciągłości eduka-
cji. 

Zachęcam wszystkich, którzy 
chcieliby rozpocząć lub kontynu-
ować swoją muzyczną przygodę na 
zajęcia do Akademii Dźwięku. Po-
mimo wakacji szkoła funkcjonuje. 
Oferujemy zajęcia z zakresu śpiewu, 
gry na gitarze (klasycznej, akustycz-
nej i elektrycznej), na akordeonie, 
pianinie, ukulele, skrzypcach oraz 
perkusji. Skontaktować się możemy 
za pośrednictwem FB, strony www.
akademiadzwieku.edu.pl lub po pro-
stu telefonicznie 517 770 082.

Zapraszamy do Akademii 
Dźwięku! 

MICHAŁ RZĄSIŃSKI
Nauczyciel wychowania fizycz-

nego, trener taekwondo w LKS Mat-
sogi Ciechanów

PLUSY i MINUSY zdalnej edukacji

reklama
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Zdalna edukacja szkolna to coś 
bez wątpienia nowego, z czym chyba 
żaden nauczyciel nie miał wcześniej 
większych doświadczeń. Pandemia 
koronawirusa sprawiła, że naukę w 
szkole trzeba było zastąpić zdalną 
formą edukacji. Podobna sytuacja 
miała miejsce w klubach sporto-
wych, gdzie większość trenerów aby 
zachować cykl szkoleniowy nie prze-
rwała treningów tylko przeszła na 
formę on-line.

Nauczanie zdalne to bez wątpie-
nia nowe, trudne doświadczenie dla 
uczniów, rodziców i nauczycieli, któ-
re niesie za sobą sporo negatywnych 
aspektów, ale również pozytywnych. 

Jednym z głównych minusów 
jest oczywiście brak bezpośrednie-
go kontaktu z uczniem i zawodni-
kiem oraz tęsknota za szkołą i salą 
sportową. Kolejnym minusem 
bez wątpienia jest to, że naucza-
nie zdalne wymaga zdecydowanie 
więcej czasu na przygotowanie, 
przemyślenie, prowadzenie zajęć, 
weryfikowanie wyników naucza-
nia. W związku z tym trzeba było 
przygotować odpowiednią platfor-
mę edukacyjną na potrzeby funk-
cjonowania szkoły, co było bardzo 
trudnym i pracochłonnym wy-
zwaniem. Myślę, że nauka zdalna 
spowodowała, że zarówno nauczy-
ciele, dzieci, ale też rodzice dużo 
więcej czasu musieli poświęcić 
na proces edukacyjny. Kolejnym 
minusem jest to, że nie każdy ma 
w domu stały dostęp do kompu-
tera, kamery czy Internetu. Jeśli 
w domu jest dwójka, albo trójka 
dzieci oraz rodzic, który też czę-
sto musiał pracować zdalnie, czę-
sto tylko jeden komputer to bez 
wątpienia duży problem. Wiele 
godzin siedzenia przed kompute-
rem nie jest też zdrowe dla oczu, 
kręgosłupa, mięśni i samopoczucia 
dziecka.

Niemniej jednak nauka zdal-
na to także wiele plusów. Wzrost 
umiejętności w zakresie techno-
logii informacyjno - komunika-
cyjnej zarówno przez uczniów, 
ale także nauczycieli, samodyscy-
plina pracy, wprowadzanie no-
woczesnych form edukacyjnych, 
zintensyfikowanie kontaktów na-
uczycieli z uczniami i rodzicami to 
tylko niektóre pozytywy. Ponadto 
uczniowie byli bardzo zaangażo-
wani w zdalną edukację, co bez 
wątpienia poprawiało skuteczność 
kształcenia, szybko odpowiadali 
na zadane prace, z niecierpliwo-
ścią wyczekiwali lekcji on-line oraz 
bardzo szybko opanowali szkolną 
platformę do zdalnej edukacji 
GSuite.

Bardzo serdecznie dziękuję 
wszystkim nauczycielom, dzie-
ciom oraz rodzicom za trud wło-
żony każdego dnia w zdalną edu-
kacje. To bez wątpienia olbrzymie 
wyzwanie, któremu podołaliście, 
za co jestem ogromnie wdzięczny.

Wszyscy już dzisiaj oczekujemy 
powrotu do szkoły i mam nadzieję, że  
1 września spotkamy się na uro-
czystym rozpoczęciu roku szkol-
nego, nie przed ekranem kompu-
tera tylko na szkolnym dziedzińcu. 
Wszystkim uczniom, rodzicom i na-
uczycielom życzę wspaniałych waka-
cji, do zobaczenia :)

KATARZYNA STAWICKA
Nauczycielka języka polskiego, 

dyrektor Społecznej Szkoły Pod-
stawowej STO z Oddziałami Dwuję-
zycznymi im. Ireny Sendlerowej w 
Ciechanowie

Przestawienie całej szkoły na 
system edukacji na odległość nie 
było łatwym zadaniem. Wymagało 
od nauczycieli odwagi zmierzenia 
się z nowymi formami nauczania 
i narzędziami, które do tej pory 
wykorzystywane były okazjonalnie. 
Na szczęście, w Szkole STO mamy 
świetny zespół nauczycieli, który 
w bardzo kreatywny sposób pod-
chodzi do swojej pracy i nie boi się 
nowych wyzwań. W ciągu dwóch 
tygodni przygotowaliśmy szkołę do 
zajęć on-line i już 23 marca zaczę-
liśmy prowadzić zajęcia w systemie 
e-learningu. 

Pierwszy tydzień był trudny: 
nie wszyscy uczniowie i nauczycie-
le mieli odpowiednie łącza inter-
netowe, nie zawsze sprawdzał się 
sprzęt. Trudności miały te rodziny, 
w których jest kilkoro dzieci i w 
których wszyscy uczniowie w tym 
samym czasie musieli być na za-
jęciach on-line. Problemem było 
także obciążenie rodziców, którzy 
musieli pomagać młodszym dzie-
ciom w obsłudze sprzętu i portali 
internetowych wykorzystywanych 
do nauki. 

W krótkim czasie wszyscy 
wdrożyliśmy się do pracy: młod-
sze dzieci zaczęły coraz lepiej ra-
dzić sobie z obsługą programów i 
komputera, rodzice byli więc mniej 
obciążeni, nauczyciele poznali le-
piej narzędzia, a codzienny kontakt 
audio i video dawał nam dużo ra-
dości. 

Stale monitorowaliśmy zdalną 
edukację poprzez ankiety i rozmowy 
z uczniami, nauczycielami i rodzi-
cami. Wiedzieliśmy, że zmierzamy 
w dobrym kierunku, że treści pro-
gramowe są realizowane, a kontakt 
osobisty zachowany. Uczniowie 
podkreślali atrakcyjną formę prze-
kazu on-line, chwalili interaktywne 
zadania, jakie przygotowywali dla 
nich nauczyciele oraz możliwość 
rozwiązywania zadań przy pomocy 
komputera. Rodzice chwalili zaanga-
żowanie dzieci podczas zajęć on-line 
oraz indywidualne konsultacje dla 
uczniów. Podkreślali wielką rolę sa-
modzielności i odpowiedzialności za 
własną naukę ich dzieci, byli spokoj-
ni o realizację treści programowych 
dzięki zajęciom on-line w czasie rze-
czywistym. 

Nauka na odległość była dużym 
wyzwaniem, ale poradziliśmy sobie 
z nią w sposób celujący. Wiele się 
nauczyliśmy w czasie tych 3 miesię-
cy, ale we wrześniu chcielibyśmy już 
wrócić do szkolnej ławki.

Na pewno będziemy korzystać 
z poznanych narzędzi. Z większą 
odwagą podejdziemy do kolejnych 
niespodzianek, jakich z pewnością w 
edukacji nie zabraknie. Czas pokaże, 
jak szybko przyjdzie nam się z tym 
zmierzyć na nowo.

MARIUSZ STAWICKI
Nauczyciel języka polskiego, 

wicedyrektor I Liceum Ogólno-
kształcącego im. Z. Krasińskiego w 
Ciechanowie

Konieczność podjęcia zdalne-
go nauczania w efekcie pandemii 
zaskoczyła wiele szkół. Wydawać 
by się mogło, że nikt na to nie 
był przygotowany – na pewno nie 
władze oświatowe, ponieważ pla-
cówki oświatowe nie dysponowa-
ły ŻADNYMI przeznaczonymi 
do tego typu zadań narzędziami, 
które posiadałyby oficjalny certy-
fikat odpowiedniego ministerstwa. 
Większość korzystała początkowo 
z dzienników elektronicznych, ko-
munikatorów, grup w portalach 
społecznościowych, prywatnych list 
mailingowych – wszystko to jednak 
narzędzia ZEWNĘTRZNE wobec 
systemu stworzonego przez polskie 
państwo, funkcjonujące tylko i wy-
łącznie dzięki inwencji nauczycieli, 
dyrektorów i organów prowadzą-
cych. Jedyny oficjalny portal przy-
datny do dziś i nadal na szczęście 
ewoluujący – to e-podręczniki, któ-
re jednak nie były, choć powoli się 
stają, typową platformą e-learnin-
gową.

Na szczęście nauczyciele I LO w 
Ciechanowie należeli do tych nie-
licznych, którzy elementy zdalnego 
nauczania stosowali od lat. Już w 
roku 2016 zaczęliśmy korzystać z 
technologii Google Suite, której 
komponentami są stanowiące oś 
edukacji on-line Classroomy, na-
rzędzie do wideokonferencji (lekcji 
zdalnych) Google Meet, oraz do-
stęp do nieograniczonej przestrzeni 
dyskowej „w chmurze”. Elastycznie 
zatem zmieniliśmy kanały komu-
nikacji i płynnie przeszliśmy na 
nauczanie zdalne. Po dwóch ty-
godniach to, co do tej pory było 
uzupełnieniem „analogowego” 
nauczania, stało się jego głównym 
narzędziem. Dość powiedzieć, że 
WSZYSCY nauczyciele Krasiniaka 
prowadzili do końca czerwca lekcje 

w formie wideokonferencji, syste-
matycznie odbywały się konsultacje 
oraz posiedzenia Rady Pedagogicz-
nej on-line. Oczywiście wzbogacili-
śmy repertuar naszych oddziaływań 
o cały wachlarz rozmaitych dodat-
kowych narzędzi spoza „rodziny” 
Google, takich jak Padlet, Trello, 
Mentimeter, Wordwall, Testportal, 
Genially oraz wiele innych.

Mam pełną świadomość, że 
nauczanie zdalne nie zastąpi bez-
pośredniego kontaktu z uczniami. 
Nie bez przyczyny mówi się o tym, 
że dobry nauczyciel rozpozna zro-
zumienie zagadnienia po specyficz-
nym błysku w oku ucznia. Mowa 
ciała, intonacja, chwile milczenia 
dla wytrawnych pedagogów są naj-
bardziej czytelnymi sygnałami. Na-
uczanie w rzeczywistości fizycznej 
jest szybsze i chyba łatwiejsze, na 
pewno mniej czasochłonne. Kon-
takt elektroniczny bywa zwodniczy, 
nie daje poczucia pełnego panowa-
nia nad przebiegiem komunikacji. 
Można jednak zdalną edukację roz-
patrywać w kategoriach szansy – 
daje obu stronom poczucie większej 
zażyłości, pozwala wejść w bardziej 
osobistą, bliższą relację. Nagle szko-
ła staje się domem, a dom szkołą 
– ze wszystkimi wadami i zaletami 
tej sytuacji. Mam zatem wrażenie, 
że ta forma nauczania z nami pozo-
stanie. I tak przecież w ostatecznym 
rozrachunku najważniejsze jest nie 
to „jak”, ale „co” chcemy naszym 
uczniom powiedzieć. I co od nich 
usłyszymy w odpowiedzi. 

CEZARY SZESKI
Nauczyciel historii w Zespole 

Szkół nr 2 im. A. Mickiewicza w Cie-
chanowie

Decyzja o czasowym zamknięciu 
szkół i wprowadzeniu zdalnego na-
uczania miała merytoryczne i całko-
wicie zrozumiałe powody. Niemniej 
dla większości nauczycieli, uczniów 
i ich rodziców/opiekunów to była 
zmiana zaskakująca, wręcz rewo-
lucyjna, z którą musieli się szybko 
oswoić.

Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej nie miało czasu, aby stworzyć 
spójną platformę edukacyjną, umoż-
liwiającą nauczanie on-line. Pedago-
dzy musieli więc radzić sobie, korzy-
stając z już istniejących narzędzi i 
komunikatorów.

Wśród nauczycieli pragnienie 
jak najszybszego powrotu do szko-
ły jest bardo rozpowszechnione i 
silne. Argumentów przeciw zdalnej 
edukacji można wskazać mnóstwo. 
Wymieńmy więc tylko kilka najważ-
niejszych.

Przede wszystkim trudno oceniać 
i rozliczać pracę uczniów nie mając 
z nimi bezpośredniego kontaktu. 
Rozwiązywanie różnego rodzaju kło-
potów wychowawczych jest bardzo 
utrudnione a niwelowanie deficytów 
i likwidacja zaburzeń sensorycznych 
– wręcz niemożliwe. Nie wszyscy 
uczniowie posiadają komputery i 
dostęp do szerokopasmowego Inter-
netu. Szczególnie dotyczy to dzieci 
z rodzin wielodzietnych, biedniej-
szych, mieszkających poza Ciecha-
nowem. Co prawda dzięki zapobie-
gliwości i życzliwości Pani Starosty 
Joanny Potockiej-Rak i Prezydenta 
Krzysztofa Kosińskiego komputery 
można było ze szkół wypożyczyć, ale 
niektórzy rodzice po prostu wsty-
dzili się korzystać z tej formy po-
mocy. Dotarcie do uczniów, którzy 
nie chcieli lub nie mogli regularnie 
uczestniczyć w zdalnych lekcjach, 
było bardzo utrudnione. Wreszcie 
nie wszyscy nauczyciele dysponu-
ją supernowoczesnym sprzętem – 
komputerami, drukarkami, skane-
rami i właściwym, profesjonalnym i 
bezpiecznym oprogramowaniem.

Tradycyjna szkoła ustala pewien 
porządek w życiu młodego człowieka 
- nadaje rytm i jasno ustala zasady i 
wymagania, dając poczucie bezpie-
czeństwa i celowości. Tymczasem 
uczenie się on-line jest trochę jak 
nałogowa zabawa w świecie wirtual-
nym – można utracić kontakt z rze-
czywistością, swoimi rówieśnikami i 
realnymi problemami.

Nauczanie zdalne ma oczywi-
ście dobre strony. Przede wszystkim 
uczniowie przyzwyczajani są do sa-
modzielności, do poszukiwania wie-
dzy na własną rękę i do samokształ-
cenia.

Mimo wszystko powrót do szko-
ły wydaje się absolutną konieczno-
ścią. Jeśli pandemia nie ustąpi, moż-
na zorganizować pracę w placówkach 
oświatowych na zmodernizowanych 
zasadach. Dobrym rozwiązaniem 
byłaby nauka na dwie zmiany; ewen-
tualnie ograniczenie liczby godzin 
z niektórych przedmiotów i praca 
w mniejszych grupach. Można też 
łączyć nauczanie zdalne z tradycyj-
nym.

Ministerstwo Edukacji Narodo-
wej zapowiada, że do końca wakacji 
powstanie zintegrowana platforma 
edukacyjna, pozwalająca zarów-
no na wysyłanie materiałów, jak i 
bezpośredni kontakt nauczyciela z 
uczniami w formie wideokonferen-
cji. Podobną platformę stworzyła już 
jedna z firm prowadzących dziennik 
elektroniczny w szkołach.

Kilka dni temu premier Mate-
usz Morawiecki stwierdził: „Chcę 
podkreślić, że od początku września 
dzieci i młodzież wracają do szkoły. 
Na początku października studenci 
wracają na uczelnie. To jest pewna 
decyzja”. Zastanawiam się, skąd bie-
rze się ta pewność premiera. Czyżby 
miał dostęp do tajnych informacji i 
jeszcze tajniejszych prognoz? A może 
to tylko zwyczajna polityka nasta-
wiona na pozyskanie 

sympatii zarówno środowiska 
szkolnego, jak i rodziców, którzy 
mają szczególnie dość nauczania 
zdalnego. Mam wszakże nadzieję, że 
tym razem premier nie będzie fałszy-
wym prorokiem.
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Stacja Uzdatniania Wody Gost-
kowo została wyposażona w 
trzy nowoczesne lampy UV 
przeznaczone do dezynfekcji 
wody. Dzięki urządzeniom nie 
będzie już konieczne stosowa-
nie środków chemicznych. Roz-
wiązanie gwarantuje czystą i 
idealną do spożycia wodę. 

Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Ciechano-
wie przeprowadził kolejną 
już inwestycję w celu udo-
stępniania mieszkańcom 
wody o prawidłowej jakości 
parametrach mikrobiolo-
gicznych oraz w związku 
z zaleceniami Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO). Dzięki 
tego typu rozwiązaniom woda w kra-
nach jest czysta mikrobiologicznie i 
nadaje się do picia. 

Na Stacji Uzdatniania Wody Gost-
kowo zamontowane zostały trzy lampy 
UV. Urządzenia pozwalają na zmianę 
sposobu dezynfekcji wody. Dezynfek-
cja promieniami UVC jest czysto fi-
zycznym procesem, którego naturalny 
sposób działania przedstawia słońce. 
Zasadnicze działanie dezynfekujące 
promieni ultrafioletowych na mikroor-
ganizmy opiera się na działaniu bogate-
go 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 mikroorgani-
zmy i zapobiega ich dalszemu rozmna-
żaniu.

Dezynfekcja wody pitnej za po-
mocą ultrafioletu w zakresie UVC jest 
najlepszą metodą dezynfekcji, spełnia 
wymagania, zachowując naturalne wła-
ściwości wody, gdyż nie zmienia się jej 
naturalny smak i skład mineralny. Po-
nadto nie ma zagrożenia dla zdrowia 
pijących konsekwencjami ewentualne-
go przedawkowania środków uzdatnia-
jących wodę. 

Dzięki tej metodzie 
do wody nie dodaje się 
chemikaliów (np. pod-
chlorynu sodu) i nie 
zanieczyszcza się śro-
dowiska. Oczyszczanie 
wody lampami UV nie 
prowadzi do powstania 
produktów ubocznych 
i pozostałości, w szcze-
gólności chloroformu i 
THM.

– Nasze działania 
mają na celu zapewnie-
nie mieszkańcom Cie-
chanowa czystej wody, 

spełniającej najwyższe 
standardy i nadającej się 

do bezpośredniego spożycia. Chcemy 
całkowicie wyeliminować potencjalne 
zagrożenia. Zamontowane urządze-
nie gwarantuje w 100% prawidłowe 
parametry mikrobiologiczne wody – 
mówi prezes ZWiK w Ciechanowie 
Marcin Burchacki.

Po wykonanych pracach instala-
cyjnych sprawdzono już jakość wody 
pod względem parametrów mikrobio-
logicznych. 

W Ciechanowie funkcjonują 
dwie Stacje Uzdatniania Wody. W 
grudniu 2019 r. w lampę UV wyposa-
żona została Stacja Uzdatniania Wody 
Tysiąclecia.

UM/TM

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie

Kolejna inwestycja w jakość wody 

materiał promocyjny

Stacja Uzdatniania Wody Gostkowo.
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ogłoszenie

Mija kolejny rok akademicki, który upły-
nął w szczególnych warunkach związa-
nych z sytuacją epidemiologiczną w kraju. 
Czy ten stan odbił się  w sposób szczególny 
na pracy studentów i wykładowców?

Niewątpliwie sytuacja była dla 
nas trudna, ale decyzje podjęte w 
porę  i dobra organizacja pracy po-
zwoliły na zrealizowanie procesu 
kształcenia metodą on-line, uzyska-
nie przez studentów wszystkich rocz-
ników założonych efektów uczenia 
się, a studentom III roku zdobycie 
absolutorium  i przystąpienie zgod-
nie z przyjętymi procedurami do eg-
zaminu dyplomowego. 

Nauczyciele akademiccy, pomi-
mo bardzo trudnej sytuacji związa-
nej  z pandemią, dużo czasu poświę-
cili na przygotowanie kolejnego 
wniosku akredytacyjnego na prowa-
dzenie studiów drugiego stopnia na 
kierunku „Praca Socjalna”. Wnio-
sek ten został pozytywnie oceniony 
przez Polską Komisję Akredytacyj-
ną i studia te zostaną uruchomione 
od przyszłego roku akademickiego 
2020/2021.

Czy tylko absolwenci kierunku praca so-
cjalna I stopnia mogą skorzystać  z nowej 
oferty kształcenia?

Zapraszamy na uzupełniają-
ce studia magisterskie na kierunku 
„praca socjalna” absolwentów kie-
runków zgodnych lub pokrewnych, 
z  obszaru nauk społecznych oraz 
z  obszaru nauk humanistycznych, 
m. in. takich jak: nauki o  rodzinie, 
pedagogika, politologia, polityka 
społeczna, psychologia, pedagogika 

specjalna, socjologia. Zapraszamy 
również kandydatów, którzy ukoń-
czyli inny kierunek studiów I  stop-
nia, ale są czynnymi pracownikami 
instytucji działającej w obszarze po-
mocy społecznej i chcieliby uzupeł-
nić swoje wykształcenie. 

Czy jest zapotrzebowanie na ab-
solwentów kierunku praca socjalna? 
Na rynku pracy brakuje wykwalifiko-
wanej kadry z zakresu pomocy socjal-
nej / pomocy społecznej. Pracownicy 
socjalni nie mają problemu ze znale-
zieniem pracy. Wachlarz instytucji i 
ośrodków, w których można podjąć 
pracę rozszerza się, bowiem dyna-
miczne zmiany społeczne i gospodar-
cze zwiększają niestety grupę osób, 
które nie mogą odnaleźć się w nowej 
rzeczywistości. Coraz więcej dzieci, 
osób starszych, całych rodzin boryka 
się z trudnościami dnia codziennego. 
Ukończenie kierunku „praca socjal-
na” daje możliwości podjęcia pracy 
w zawodzie pracownika socjalnego 
nie  tylko  w  Polsce, ale  i  w  innych 
krajach Unii Europejskiej, w których 
jeszcze bardziej widoczne jest zapo-
trzebowanie na wykwalifikowanych 
pracowników w tym zakresie. 

Jakie kwalifikacje zdobędą studenci, któ-
rzy ukończą jednolite studia magisterskie 
na kierunku pedagogika przedszkolna i 
wczesnoszkolna?

Nowy kierunek „Pedagogika 
przedszkolna i wczesnoszkolna” od 
2019 roku funkcjonuje tylko jako 
jednolite studia magisterskie co 
znaczy, że zgodnie  ze standardem 
kształcenia, przygotowanie do pracy 
w przedszkolach i szkołach podsta-
wowych w klasach 1-3 można zdobyć 
tylko w tej formie. Dlatego zachęca-
my do skorzystania z tej możliwości, 
albowiem ze względu na dbałość  o ja-
kość i wysoki standard przygotowania 
nauczycieli, tylko studia magisterskie 
dają kwalifikacje do pracy w szkole i 
przedszkolu. 

Studenci, którzy wybiorą ten kie-
runek zdobędą wiedzę i umiejętności 
w zakresie edukacji dziecka w wieku 
przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz 
uzyskają kwalifikacje do pracy na stano-
wisku nauczyciela wychowania przed-
szkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. 

Czy w związku z pandemią studenci kie-
runku pielęgniarstwo realizowali zajęcia 
na dotychczasowych zasadach?

Studenci wszystkich kierunków 
realizowali zajęcia zgodnie z wytycz-
nymi określonymi w zarządzeniach 
wydanych przez Rektora Uczelni. 
Rekomendacje Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, Ministra 
Zdrowia oraz procedury wewnętrz-
ne pozwoliły na sprawne realizowa-
nie zajęć na kierunku pielęgniarstwo 
i możliwość przystąpienia ostatniego 
rocznika studiów pierwszego stopnia 

do egzaminu dyplomowego, a pozo-
stałych roczników,  w tym również i 
studiów magisterskich, do przejścia 
na kolejny semestr.

Realizujemy na kierunku pielę-
gniarstwo programy unijne, które  w 
obecnym czasie i sytuacji epidemio-
logicznej kraju, dały ogromne moż-
liwości  w kształceniu studentów 
kierunku pielęgniarstwo. Nowocze-
sne sale dydaktyczne utworzonego 
Monoprofilowego Centrum Symu-
lacji Medycznej pozwoliły w dobie 
pandemii na zdobywanie wiedzy i 
umiejętności przez studentów w wa-
runkach symulowanych przy użyciu 
wysokiej klasy symulatorów i fan-
tomów, z udziałem profesjonalnych 
trenerów. 

Pomimo wielu przeciwności, 
zawód pielęgniarki jest w obecnym 
okresie zawodem szczególnym, za-
wodem zaufania publicznego, któ-
ry daje możliwość wszechstronnego 
rozwoju, a przede wszystkim pew-
ność pracy z oczekującym wsparcia 
w zdrowiu i chorobie człowiekiem 
od narodzin aż do późnej starości. 

Jak zachęciłaby Pani maturzystów do 
podjęcia decyzji o studiowaniu  na Wy-
dziale, którego jest Pani Dziekanem?

Obserwując potrzeby rynku pra-
cy, mogę zapewnić, że w przyszłości 
absolwenci kierunków, które prowa-
dzimy na Wydziale, nie będą mieli 
trudności  z podjęciem pracy i za-
pewne będą mieli duże możliwości 
realizacji własnych celów życiowych 
i zawodowych. 
Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z dr Bożeną Ostrowską – Dziekanem Wydziału Ochrony 
Zdrowia i Nauk Humanistycznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. 
Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

Zapraszamy na uzupełniające studia 
magisterskie na kierunku „praca socjalna”
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11 lat temu Zespół Szkół Budowlanych zo-
stał przekształcony w Zespół Szkół Technicz-
nych. Co od tego czasu zmieniło się w Szkole 
oprócz nazwy?

Szkoła zmieniła nazwę, gdyż przy 
dynamicznym rozwoju została posze-
rzona znacznie oferta kształcenia. Po-
wstały nowe kierunki takie jak technik 
geodeta czy technik ochrony środowi-
ska. Ponadto w placówce funkcjono-
wała szkoła wielozawodowa. Zmienił 
się sam budynek – zmieniono elewacje, 
odnowiono sale lekcyjne, korytarze, zo-
stała wyremontowana sala gimnastycz-
na, powstały nowe pracownie i labora-
toria. Nastąpiły zmiany w organizacji 
pracy szkoły. Zmieniły się kwalifikacje 
i kierunki kształcenia niektórych zawo-
dów. Cztery lata temu powstał nowy 
kierunek - technik organizacji rekla-
my, który cieszy się dużym zaintereso-
waniem wśród młodzieży. Wszystkie 
zmiany są wprowadzane z myślą o tym, 
aby kształcić w naszej placówce specja-
listów potrafiących radzić sobie z wy-
zwaniami XXI w. 

Jaki był dla zarządzanej przez Pana placów-
ki miniony rok szkolny?

Miniony rok szkolny był czasem 
nietypowym i trudnym. Od września 
rozpoczęły w naszej szkole naukę dwa 
roczniki z różną podstawą programo-
wą. Musieliśmy zapewnić warunki do 
kształcenia zwiększonej liczby uczniów, 
a także poszerzyć kadrę pedagogiczną. 

Od połowy marca stawialiśmy czo-
ło nowemu wyzwaniu jakim stało się 
zdalne nauczanie. W takich warunkach 
musieliśmy również poradzić sobie z 
egzaminami maturalnymi i zawodowy-
mi. W nietypowy sposób żegnaliśmy 
również tegorocznych maturzystów i 
kończyliśmy rok szkolny dla pozosta-
łych uczniów.

Mijający rok szkolny wymagał 
od nas wszystkich odpowiedzialności, 
kreatywności, by pracować w zupełnie 
nowych warunkach oraz czasu, aby 
przywyknąć do nowej sytuacji szkolnej. 

Jak Szkoła poradziła sobie w dobie pande-
mii koronawirusa?

Na początku pandemii szuka-
liśmy różnych rozwiązań, konse-

kwentnie próbowaliśmy kontakto-
wać się z uczniami i ich rodzicami 
poprzez dziennik LIBRUS, pocztę 
elektroniczną i inne dostępne środki 
komunikacyjne. Z czasem zaczęliśmy 
pracować na platformie Classroom, 
prowadząc online: zajęcia, posiedze-
nia Rady Pedagogicznej i Zespołu 
Wychowawczego oraz szkolenia. W 
trakcie nauczania borykaliśmy się z 
różnymi problemami. Pojedynczy 
uczniowie zmagali się z brakiem 
komputera czy Internetu, przez co 
nie mogli realizować systematycznie 
kształcenia na odległość. Częściowo 
problemy te zostały rozwiązane dzię-
ki otrzymaniu kilku komputerów od 
organu prowadzącego, które zostały 
następnie przekazane potrzebującym 
uczniom. 

Absolwenci szkół podstawowych często sta-
ją przed dylematem – co wybrać – kształce-
nie ogólnokształcące czy zawodowe? Co by 
im Pan podpowiedział?

Uważam, że celem kształcenia 
powinno być zdobycie przez uczniów 
wiedzy i umiejętności zawodowych. 
Analiza ofert rynku pracy z ostatnich 
kilku lat oraz prognozy w tym zakre-
sie wskazują, że absolwenci kierunków 
technicznych z pewnością znajdą za-
trudnienie w wyuczonym zawodzie. 
Dlatego sugerowałbym wybór kształce-
nia zawodowego. 

Jak zachęciłby Pan potencjalnego ucznia do 
rozpoczęcia nauki właśnie w ZST?

Priorytetem naszej szkoły jest takie 
przygotowanie uczniów, by w przy-
szłości mogli znaleźć pracę w wyuczo-
nym zawodzie lub w krótkim czasie się 
przekwalifikować. Oferujemy zdobycie 
zawodu na kierunkach: technik bu-
downictwa, technik reklamy, technik 
geodeta, technik ochrony środowiska, 
a w szkole branżowej wszystkie moż-
liwe zawody w klasach wielozawodo-
wych. Po więcej informacji zapraszam 
na stronę internetową szkoły www.zst-
-ciechanow.pl.

Zapewniamy naszym uczniom 
ciekawe formy kształcenia zawodo-
wego, dbamy o to, aby mieć kontakt 
z uczelniami technicznymi, rozwijać 
zainteresowania naszych wychowan-
ków związane z wybranym kierunkiem 
kształcenia, a także przybliżyć wiedzę 
teoretyczną do praktyki. Praktyczna 
nauka zawodu odbywa się w zakładach 
pracodawców, gdzie uczniowie-prakty-
kanci poznają funkcjonowanie firmy, 
sposób organizacji pracy, a także tajniki 
konkretnych zawodów. Po ukończe-
niu szkoły często właśnie opiekunowie 
praktyk oferują swoim podopiecznym 
staże.  

Samorząd Uczniowski oraz Rada 
Rodziców konsekwentnie i odpowie-
dzialnie wywiązującą się ze swych 
obowiązków, wychowawcy klas 
wspierani przez pedagoga, tworzą 

atmosferę wzajemnego szacunku i 
partnerstwa.

Wasi uczniowie uczestniczą w programie 
praktyk zagranicznych. Co one im dają?

Korzystając z programów Era-
smus+ nasi uczniowie zdobyli doświad-
czenie praktyczne w zakresie kształco-
nego kierunku. Praktyki te umożliwiły 
im nie tylko zapoznanie się z lokalną 
technologią i wymaganiami europej-
skiego rynku pracy, ale i kulturą da-
nego kraju. Mieli również możliwość 
pogłębić wiedzę i oswoić się z językiem 
obcym. Potwierdzeniem odbycia prak-
tyk zawodowych było uzyskanie przez 
nich certyfikatów Europass. 

Po odbyciu zagranicznych praktyk 
uczniowie mają świadomość, że z ich wy-
kształceniem mogą znaleźć pracę nie tyl-
ko w Polsce ale i całej Unii Europejskiej. 
Przed nami realizacja kolejnego projektu 
PO WER na zasadach Erasmus PLUS. 
Uczniowie kierunku technik budownic-
twa i technik organizacji reklamy czekają 
na wyjazd do Hiszpanii i Włoch, który ze 
względu na panującą sytuację na świecie 
został przesunięty.

Czego życzyć Panu Dyrektorowi osobiście i 
ZST na kolejny rok szkolny?

Zdrowia i jeszcze większych suk-
cesów, a od września tradycyjnego na-
uczania w szkole.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa ze Sławomirem Kubińskim – dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie

Absolwenci kierunków technicznych z pewnością znajdą zatrudnienie

ogłoszenie
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Ukończenie studiów w Państwowej Uczelni 
Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Cie-
chanowie, następuje po złożeniu pracy dyplo-
mowej i zdaniu egzaminu dyplomowego. W 
tym roku obrony odbywają się w szczególnych 
warunkach.

Studenci Wydziału Inżynierii i Eko-
nomii, Wydziału Nauk o Zdrowiu i 
Nauk Społecznych oraz Wydziału Nauk 
Technicznych i Społecznych w Mławie i 
przystępowali i będą przystępować do eg-
zaminu dyplomowego, przy zachowaniu 
wymogów bezpieczeństwa wynikających 
z przepisów wewnętrznych i powszechnie 
obowiązujących, związanych z zapobiega-
niem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19.

Egzamin dyplomowy zdawany przed 
Komisją obejmuje: prezentację pracy 
dyplomowej, dyskusję nad pracą oraz 
sprawdzenie poziomu wiedzy z zakresu 
kierunku kształcenia

 O ustalonej wcześniej godzinie, 
student przybywa przed budynek Uczel-
ni, skąd jest zapraszany do sali, w której 
zgodnie z procedurą przeprowadzony jest 
egzamin dyplomowy. Po obronie student 
opuszcza Uczelnię. 

W trybie indywidualnym, po kilka 
osób dziennie, obrony zaczęły się pod 
koniec maja i trwają przez cały czerwiec 
i część lipca. 

Ukończenie studiów w okresie pan-
demii, potwierdzone pomyślnie zdanym 
egzaminem dyplomowym, wymagało 
wzmożonej pracy i samodyscypliny. 

W zaciszu domowym „szlifowanie” 
pracy inżynierskiej, zdalne konsultacje z 
promotorem, przygotowanie się do eg-
zaminu dyplomowego, bieżące uczestnic-
two w zajęciach zdalnych oraz ich zalicze-
nie - to nowa rzeczywistość, przez którą z 
sukcesem przeszli tegoroczni absolwenci.

PUZ/TM

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego

Egzaminy dyplomowe w dobie pandemii

Tegoroczne egzaminy dyplomowe, w związku z pandemią koronawirusa, odbywają się z 
zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa.`
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Pod koniec czerwca absolwenci Publicznej Szkoły 
Policealnej STO w Raciążu zdawali egzaminy pi-
semne (w formie elektronicznej lub papierowej) 
oraz praktyczne. Do egzaminów przystępowali 
absolwenci kierunków: technik turystyki wiej-
skiej (kwalifikacja T.08 i T.07), technik ochrony 
fizycznej osób i mienia (kwalifikacja MS.03) oraz 
opiekun medyczny (kwalifikacja Z.04).

Oprócz nich egzaminy zdawali rów-
nież kursanci z kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego technik turystyki wiejskiej 
(kwalifikacja TG.08 i TG.09) oraz kwali-
fikacyjnego kursu zawodowego opiekun 
medyczny (kwalifikacja MS.04)

Najtrudniejszymi do przeprowadzenia 
egzaminami były w tym roku: egzamin 
praktyczny potwierdzający kwalifikacje w 
zawodzie dla kierunku technik turystyki 
wiejskiej (kwalifikacja T.08 – prowadzenie 
gospodarstwa agroturystycznego), a także 
pisemny i praktyczny dla kwalifikacyjnego 
kursu zawodowego technik turystyki wiej-
skiej (kwalifikacja TG.09 – prowadzenie 
gospodarstwa agroturystycznego). 

Przeprowadzenie egzaminów potwier-
dzających kwalifikacje w zawodzie było 
ogromnym, logistycznym wyzwaniem. Po 
raz pierwszy w historii szkoły do państwo-
wego egzaminu w zawodzie technik tury-
styki wiejskiej przystąpiło łącznie 125 osób 
(65 osób ze szkoły i 60 z kursu). Ze względu 
na okres ogólnopolskiego reżimu sanitarne-
go wynikającego z pandemii koronawirusa 
i potrzebę zapewnienia słuchaczom bezpie-

czeństwa, egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie dla kie-
runku technik turystyki wiejskiej 
odbył się w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej im. Stanisła-
wa Konarskiego w Raciążu. Dy-
rekcja oraz pracownicy PSP STO 
w Raciążu zadbali o to, by wszyscy 
uczestnicy egzaminów stosowali 
się do wymogów bezpieczeństwa: 
nosili maseczki, rękawiczki, de-
zynfekowali ręce oraz zachowywali dystans 
społeczny.

Słuchaczki kwalifikacyjnego kursu 
zawodowego opiekun medyczny mają już 
za sobą etap pisemny i praktyczny pań-
stwowego egzaminu potwierdzającego 
kwalifikacje w zawodzie, który odbył się 
w szczególnym reżimie sanitarnym. Etap 
praktyczny egzaminu odbywał się na 
przełomie czerwca i lipca w zmodernizo-
wanej i doskonale wyposażonej pracowni 
kształcenia praktycznego, którą dysponu-
je PSP STO w Raciążu. 

W tym roku w specjalistycznej pra-
cowni opiekuna medycznego, część prak-
tyczną egzaminu potwierdzającego kwalifi-
kacje w zawodzie opiekun medyczny (kurs 
kwalifikacyjny) zdawało również siedmioro 
absolwentów ze szkoły z Żuromina.

Część pisemna egzaminów potwier-
dzających kwalifikacje w zawodzie technik 
turystyki wiejskiej oraz technik ochrony 
fizycznej osób i mienia odbywała się w for-
mie elektronicznej w związku z czym absol-

wenci mogli poznać swój wynik bezpośred-
nio po zakończeniu egzaminu i wiedzą już, 
że wszyscy z nich go zaliczyli. 

- Nie wszyscy słuchacze Publicznej 
Szkoły Policealnej STO w Raciążu mają to 
szczęście i mogą już się cieszyć wakacjami. 
Słuchacze z kierunku opiekun medyczny 
(kwalifikacja MED.03) mają jeszcze przed 
sobą egzamin zawodowy, który odbędzie się 
w sesji sierpniowej. Życzymy im powodze-
nia – podkreśla Andrzej Nizielski - dyrektor 
placówki. 

RED

Kwalifikacje zawodowe w Publicznej Szkole Policealnej STO w Raciążu

Egzaminy w dobie pandemii 
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Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciecha-
nowie jest placówką kształcącą osoby dorosłe. 
Co oferujecie na najbliższy rok szkolny?

Centrum, jak co roku przygotowa-
ło ofertę edukacyjną dla osób dorosłych, 
które chcą zdobyć średnie wykształcenie, 
podnieść kwalifikacje zawodowe w Szko-
le Policealnej lub na Kwalifikacyjnych 
Kursach Zawodowych. Wszyscy, którzy 
ukończyli 18 lat, szkołę podstawową, 
gimnazjum, szkołę zawodową, szkołę 
branżową I stopnia lub liceum, mogą u 
nas kontynuować naukę.

Proponujemy od września naukę w 
czteroletnim liceum ogólnokształcącym 
po szkole podstawowej ośmioklasowej 
lub gimnazjum. Po szkole zawodowej 
lub branżowej I stopnia (po gimnazjum) 
przyjmujemy słuchaczy od razu do klasy 
drugiej jeszcze trzyletniego liceum. Uwa-
ga, jest to ostatnia taka szansa! Od na-
stępnego roku wszystkie osoby po szkole 
zawodowej lub branżowej I stopnia (po 
gimnazjum) będą już kontynuowały na-
ukę w liceum czteroletnim, oczywiście 
również od klasy drugiej. Po ukończeniu 
naszego liceum słuchacze mogą przystąpić 
do egzaminu maturalnego. Mają również 
otwartą drogę do zdobycia tytułu techni-
ka, ukończenia szkoły policealnej czy pój-
ścia na studia.

W Szkole Policealnej oferujemy cie-
kawe kierunki. W nadchodzącym roku 
szkolnym będą to: technik administracji, 
technik bezpieczeństwa i higieny pracy i 
opiekunka dziecięca (z nauką języka mi-
gowego i udzielaniem pierwszej pomocy 
dzieciom). 

Technik administracji może być za-
trudniony w każdej instytucji administra-
cyjnej i gospodarczej m.in. w urzędach, 

podmiotach gospodarczych, firmach 
ubezpieczeniowych, bankach, urzędach 
skarbowych. Technik bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy może znaleźć miejsce pracy w 
każdej firmie liczącej powyżej stu pracow-
ników jako specjalista odpowiedzialny za 
bezpieczeństwo pracy - inspektor BHP 
(małe firmy zatrudniają takich pracow-
ników na umowy zlecenia). Opiekunka 
dziecięca pracuje z małymi dziećmi. Może 
być zatrudniona w żłobku, domu małego 
dziecka, ośrodku opiekuńczo – wycho-
wawczym, sanatorium, szpitalu, hospi-
cjum lub przedszkolu. Miejscem jej za-
trudnienia może być także dom prywatny. 

W Szkole Policealnej nauka trwa 2 
lata lub 1,5 roku (technik BHP).

Od 2013 r. organizujemy też Kwalifi-
kacyjne Kursy Zawodowe. Jest to pozaszkol-
na forma zdobycia zawodu i podnoszenia 
kwalifikacji dla osób w różnym wieku i o 
różnym poziomie wykształcenia. Chciała-
bym podkreślić, że wszystkie formy kształ-
cenia osób dorosłych są w CKU bezpłatne. 
Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 
dwa tygodnie, na przemian szkoły i kursy, 
by można było równolegle uczęszczać na 
obydwie formy kształcenia. Można więc 
w tym samym czasie zdać maturę a w wy-
marzonym zawodzie zdobyć tytuł technika. 
CKU jest więc szkołą wielu możliwości. 

Jakie zawody cieszą się największym zaintere-
sowaniem?

CKU zorganizowało od 2013 roku 
37 kursów kwalifikacyjnych. Od samego 
początku duże zainteresowanie było kur-
sem w zawodzie technik rachunkowości, 
technik elektryk, technik informatyk, 
technik żywienia i usług gastronomicz-
nych czy opiekun medyczny. 

Słuchacze kończąc jedną kwalifikację 
zapisują się na następną w danym zawo-
dzie, by jak najszybciej zdobyć tytuł tech-
nika. W niektórych zawodach, jak np. 
opiekun medyczny jest tylko jedna kwa-
lifikacja. Jednak, aby uzyskać tytuł techni-
ka należy mieć ukończoną szkołę średnią. 
Słuchacze kursów korzystają często rów-
nolegle z naszej oferty liceum. Organizu-
jemy również kursy w innych ciekawych i 
poszukiwanych zawodach. 

Jak długo trwa nauka na Kwalifikacyjnych Kur-
sach Zawodowych?

Czas trwania całego kursu jest różny; 
od kilku miesięcy do ok. 2 lat w zależności 
od zawodu. Zawody składają się z kwalifi-
kacji. Nowa reforma w zakresie szkolnic-
twa zawodowego przewiduje od września 
maksymalnie dwie kwalifikacje. Po każdej 
kwalifikacji (kursie) słuchacz otrzymuje 
zaświadczenie o jego ukończeniu i możne 
przystąpić do egzaminu zewnętrznego, by 
uzyskać certyfikat kwalifikacji zawodo-
wej. Jeśli zdobędzie wszystkie wymagane 
świadectwa oraz posiada średnie wykształ-
cenie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna 
w Warszawie wydaje takiej osobie dyplom 
technika. Na kursach można nauczyć się 
nie tylko teorii ale również zdobyć umie-
jętności praktyczne. Zajęcia praktyczne 
słuchacze kursów odbywają w pracow-
niach szkolnych bądź u pracodawców. 
Słuchacze są dobrze przygotowani do eg-
zaminów potwierdzających kwalifikacje w 
zawodzie i zdają je z powodzeniem.

CKU w Ciechanowie to szkoła z tradycjami…
CKU powstało w 1979 r. Przez wiele 

lat było jedyną placówką na Północnym 
Mazowszu, która kształciła osoby dorosłe. 

Jesteśmy szkołą publiczną, bezpłatną, dba-
jącą o poziom kształcenia, ale jednocześnie 
najważniejszy dla nas jest słuchacz. Stara-
my się dostrzec każdego, pomóc, zmoty-
wować do dalszej nauki. W szkole działa 
Samorząd Słuchaczy. Odbywają się spotka-
nia z zaproszonymi gośćmi - prawnikiem, 
pracownikiem MOPS-u, PUP-u i in. Za-
wsze staramy się, by oferta kształcenia była 
odpowiednia do potrzeb rynku pracy. W 
grudniu 2019 roku obchodziliśmy uro-
czyście swoją „40-stkę”, która była okazją 
do wspomnień, spotkań po latach w miłej 
atmosferze i przy udziale znamienitych go-
ści, w tym nauczycieli pracujących dawniej 
i obecnie w Centrum.

Ostatnie miesiące to trudny czas dla oświaty. 
Jak w czasie pandemii wyglądało zakończenie 
roku szkolnego w CKU?

Klasyfikacja naszych słuchaczy po se-
sji wiosennej jest zadowalająca. Sama sesja 
rzeczywiście była nieco inna. Słuchacze 
zamiast egzaminów pisemnych i ustnych 
mieli jedynie prace zaliczeniowe. Absolwen-
ci liceum przystąpili do egzaminu matural-
nego, absolwenci Szkoły Policealnej i KKZ 
do egzaminów potwierdzających kwalifi-
kacje w zawodzie. Byliśmy organizacyjnie 
dobrze przygotowani do tych egzaminów. 
Mamy odpowiednie procedury, wszyscy 
zostaliśmy przeszkoleni zarówno w nowych 
procedurach przeprowadzania egzaminów 
jak i procedurach bezpieczeństwa na tere-
nie placówki w okresie czasowego ograni-
czenia funkcjonowania szkoły w związku z 
COVID-19. Mam nadzieję, że od września 
rozpoczniemy już naukę w normalnych wa-
runkach szkolnych, chociaż pewnie ze zwró-
ceniem uwagi na działania profilaktyczne, 
zapobiegające rozprzestrzenianiu się wirusa.

Do kiedy można zapisać się do CKU?
Podanie o przyjęcie do szkoły można 

już składać. Rekrutację zakończymy 25 
sierpnia. Zapisy na KKZ trwają cały rok. 
Szczegółowe informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu 23 672 25 06.

Czy CKU zajmuje sie tylko prowadzeniem szkół 
i KKZ?

Jesteśmy placówką wpisaną do Re-
jestru Instytucji Szkoleniowych. Pro-
wadzimy m.in. kurs pedagogiczny dla 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
kursy przygotowawcze do matury, jeste-
śmy otwarci na oferty pracodawców do-
tyczące kursów doszkalających w konkret-
nych zawodach. 

Wszystkich chętnych, którzy chcą 
zdobyć wykształcenie czy wymarzony za-
wód zapraszamy do naszej placówki. 

Więcej informacji na temat naszych 
szkół, kursów czy szkoleń można zdobyć 
w sekretariacie CKU w Ciechanowie ul. 
Kopernika 7 lub na stronach www.cku-
-ciechanow.pl, www.facebook.com/CKU.
Ciechanow

Dziękujmy za rozmowę.

Rozmowa z Wiesławą Pełką – dyrektorem Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ciechanowie

CKU to szkoła wielu możliwości

Rodzice dzieci z grupy 
„Wesołe Nutki” z Miej-
skiego Przedszkola nr 3 
w Ciechanowie zorgani-
zowali spotkanie z okazji 
zakończenia edukacji 
przedszkolnej swoich 
pociech. Impreza miała 
miejsce w gościnnym par-
ku Restauracji „LUKA LU 
FOOD & FUN”.

Był program arty-
styczny oraz podzię-

kowania dla uko-
chanych „Cioć”, 
które przez kilka 
lat uczyły „Weso-
łe Nutki” – czyli 
Viery Pazyrovej i 
Ewy Kaczyńskiej. 
Otrzymały one 
m.in. swoje ka-
rykatury (warto 

podkreślić, że ich autorem był współpracujący z PULSEM 
znany rysownik Rafał Kado).

Z kolei absolwenci Przedszkola otrzymali dyplomy, 
słowniki ortograficzne i egzemplarz książki, którą przygoto-
wali w ramach zajęć. Rodzicom wręczono podziękowania za 
zaangażowanie w życie Przedszkola.

Warto podkreślić, że uroczystość była bardzo wzruszająca 
zarówno dla dzieci i nauczycielek, jak też dla  rodziców.

TM

Miejskie Przedszkole nr 3

Pożegnanie z Przedszkolem…
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Absolwenci z grupy „Wesołe Nutki” wraz z „Ciociami”.

Od lewej: Ewa Kaczyńska, Viera Pazyrova i 
Maria Tomczak.

Pod koniec czerwca w Niepublicznym Przed-
szkolu Językowym „Akademia Krasnoludków” 
w Ciechanowie odbyło się uroczyste zakończe-
nie roku przedszkolnego 2019/2020, a tym sa-
mym rozpoczęcie okresu wakacyjnego.

Wszystkich rodziców przywitała dy-
rektor Anna Ślubowska, po czym dzieci z 
grupy „Krasnal Mędrek” przedstawiły pro-
gram artystyczny. Zaprezentowały swoje 
umiejętności taneczne i śpiewały piosenki. 

Po części artystycznej dzieci dostały 
dyplomy z książeczkami do nauki języka 
angielskiego. Nie zabrakło podziękowań 
od dyrekcji dla podopiecznych, rodziców 
oraz nauczycieli, szczególnie dla grup 
przedszkolaków Weroniki Olszewskiej i 

Małgorzaty Umięckiej, które zaangażowa-
ły się w organizację uroczystości. 

Pożegnaniu towarzyszyły wspólne za-
bawy dzieci, rodziców i nauczycielek przy 
utworach tanecznych. Specjalnym gościem 
był Minionek, wypożyczony z Fabryki Po-
mysłów w Ciechanowie której przedszkole 
serdecznie dziękuje.

Dzieci chętnie tańczyły z Minionkiem 
i pozowały do wspólnych zdjęć. Po części 
oficjalnej oraz radosnej zabawie wszyscy 
zasiedli do słodkiego poczęstunku. 

Życzymy przedszkolakom udanego 
wypoczynku, uśmiechu na twarzy oraz 
bezpiecznych i radosnych wakacji.

TOMASZ JURCZAK

Niepubliczne Przedszkolu Językowe 
„Akademia Krasnoludków” 

Radosne rozpoczęcie wakacji

Dzieci z nauczycielką Małgorzatą Umięcką oraz z gościem specjalnym, którym był Minionek.
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Ojczyznę 
kochać trzeba 
i szanować… 
Jakiś czas temu na łamach Pulsu Ciecha-
nowa w imieniu mieszkańców Koźniewa 
Wielkiego apelowaliśmy o to, aby ocalić od 
zapomnienia zabytkowy dwór modrzewio-
wy, będący prawdziwą i unikalną perełką 
naszego regionu. Dziś znowu na chwilę 
zatrzymamy się w starym parku, ponieważ 
od naszego ostatniego spotkania w paź-
dzierniku zmieniło się wiele, a to, co ma się 
jeszcze wydarzyć napawa wielkim optymi-
zmem.

Najbardziej istotny jest fakt, że 
dwór zostanie uratowany! Nie zniknie 
z powierzchni ziemi pokryty pyłem 
tak, jak dwór i dworek w pobliskim 
Ślubowie, po którym został jedynie 
zdziczały park. W ostatnich miesiącach 
dzięki staraniom Wójta Gminy Sońsk 
oraz determinacji Społecznej Grupy 
Inicjatywnej „Koźniewo” udało się po-
zyskać 100 tys. zł od Mazowieckiego 
Konserwatora Zabytków na opracowa-
nie dokumentacji projektowo-budow-
lanej oraz 180 tys. zł z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
na bieżący remont (m.in. naprawa ry-
nien, kominów, oszklenia, elementów 
dachu). 

Wszystko to stało się dobrym 
i niosącym nadzieję początkiem i 
jednocześnie ogromną szansą na 
zdobycie kolejnych środków. W 
czerwcu ogłoszony został prze-
targ na wykonanie prac konser-
watorskich, restauratorskich oraz 
robót budowlanych. W wyzna-
czonym czasie zgłosiło się trzech 
wykonawców. 

Mieszkańcy i zawiązana w 
celu ratowania dworu grupa 
„Koźniewo” na tym jednak nie 
poprzestają. Przy wsparciu władz 

lokalnych oraz Gmin-
nego Ośrodka Kultury podej-
mowane są ciekawe inicjatywy 
patriotyczne i kulturalne ma-
jące na celu krzewienie pamię-
ci o tym miejscu. W listopa-
dzie przy grobie Nieznanego 
Obrońcy Ojczyzny z 1920 r., 
który znajduje się nieopodal 
dworu odbyły się Zaduszki. 

Wspólną modlitwą upamiętniono 
poległych w walce o wolność Polski. 
Szczególnie wzruszające było podzię-
kowanie złożone w imieniu obecnych 
na uroczystości żołnierzy. Wielu spo-
czywa anonimowo w lasach lub na 
polach, nie mają mogił, a przecież 
bez wahania zapłacili najwyższą cenę, 
abyśmy dziś mogli istnieć jako naród. 
Osoby, którym na sercu leży pamięć o 
poległych zadbały o miejsce spoczynku 
Nieznanego Żołnierza w Koźniewie 
jeszcze raz. W październiku opisywa-
łam, że Radny Wiesław Piotrowicz i 
Sołtys Irena Konop z dumą oprowa-
dzali mnie po dworze i jego otoczeniu. 

Już wtedy widziałam ogromne zmiany. 
Teraz, dzięki środkom pozyskanym od 
Wojewody Mazowieckiego, mogiła zo-
stała jeszcze piękniej odnowiona, a w 
jej pobliżu pojawił się biało-czerwony 
maszt. Cały teren jest uporządkowa-
ny, a osoby odwiedzające prowadzi 
z drogi głównej wykonany w drew-
nie stylowy drogowskaz. Szczególną 

uwagę przykuwają głazy, na 
których zamontowane są 
symbole bitew roku 1920 
mających miejsce na naszym 
terenie: Radzymin, Sarnowa 
Góra, Borkowo. Kamie-
nie te budzą ostatnio dużo 
kontrowersji, ponieważ jak 
podaje sołtys Koźniewa mu-
szą zniknąć z pola najpóź-
niej z dniem 30. sierpnia. 
Mają stanowić scenografię 
do uroczystych obchodów 
100-lecia „Cudu nad Wisłą i, mimo 
cichej nadziei mieszkańców na ich po-
zostanie, Wojewódzki Urząd Ochrony 

Zabytków w Warszawie 
wydał decyzję o ich usu-
nięciu.

Ciekawą inicjatywą 
było również zorgani-
zowanie nocy muzeów 
w Koźniewie Wielkim. 
Z powodu epidemii w 
nieco odmienny spo-
sób, bo za pośrednic-
twem transmisji. Jed-
nak taka forma miała 
też swoje plusy, bo we-
dług informacji prze-
kazanej przez Gminny 
Ośrodek Kultury w 

wydarzeniu on-line uczestniczyło 
10 tys. osób. A co takiego można 
było zobaczyć? Adam Pszczółkow-
ski – genealog i heraldyk opowiadał 
historię dworu. Całości dopełnia-
ły: nastrojowa gra na skrzypcach w 
wykonaniu Agnieszki Flis - „Agnes 
Violin” oraz specjalnie zorganizowa-
ne oświetlenie, które oddało klimat 

miejsca, jednocześnie ukazując jego 
walory architektoniczne.

…nie deptać flagi i nie pluć na go-
dło... 

9. lipca przy mogile Nieznanego 
Obrońcy Ojczyzny odbyło się uroczyste 
przekazanie Flagi Państwowej sołtys Koź-
niewa przez Wójta Gminy Sońsk. Zawisła 
ona na wspomnianym nowym maszcie 
jako symbol pamięci o roku 1920 i sym-
boliczny początek obchodów 100-lecia 
bitwy pod Sarnową Górą, które odbędą się 
w sierpniu. Organizatorzy apelowali, aby 
w miarę możliwości na przekazanie flagi 
zabrać dzieci. Są one przecież przyszłością 
narodu i właśnie w takich chwilach, bę-
dących żywymi lekcjami historii, uczą się 
postaw patriotycznych i pamięci o boha-
terach. 

Chociaż renowacja dworu jest 
w fazie początkowej i obiekt nie jest 
oficjalnie udostępniony do zwie-
dzania, zachęcam, aby korzystając 
z uroków wakacji wybrać się do 
Koźniewa. Fasada zabytku, park 
i mogiła Nieznanego Obrońcy 
Ojczyzny, to wystarczające powo-
dy, aby to uczynić. 

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

W środę, 1 lipca odbyło się pierwsze po prze-
rwie spotkanie autorskie w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Ciechanowie. Park przed 
Krzywą Halą, który po rewitalizacji zyskał 
nowe oblicze okazał się miejscem idealnym 
dla organizacji kameralnych spotkań.

Gościem wieczoru autorskiego 
był Gabriel Michalik, dziennikarz i 
autor opowiadań, syn aktorki i pisar-
ki Joanny Keller-Michalik oraz aktora 
Stanisława Michalika. Z autorem roz-
mawiała blogerka literacka Beata Woź-
niak. Tematem spotkania była książka 
o Danucie Szaflarskiej, legendzie kina 
i teatru, a także o osobach które spo-
tkała i czasach, które przeżyła z natu-
ralną elegancją, wdziękiem i niezwykłą 
pogodą ducha. W trakcie rozmowy au-
tor odwołał się także do innych swoich 
książek, m.in. o Irenie Kwiatkowskiej, 
Zdzisławie Maklakiewiczu, Aleksieju 
Kaszpirowskim.

Zachęcamy do udziału w kolejnych 
spotkaniach autorskich, które odbywać 
się będą w letnie popołudnia. 15 lipca 
o godz. 17.00 gościć będziemy Arka-
diusza Szarańca, teatrologa, obieży-
kraja i ekoistę, który rozwiewać będzie 
wątpliwości, czy dzika natura jest nam 
potrzebna. Spotkanie to organizowane 
jest we współpracy z Fundacją Łydynia 
w ramach projektu „Nad Łydynią - o 

przyrodzie i klimacie” dofinansowane-
go ze środków Urzędu Miasta Ciecha-
nów. 

22 lipca o godz. 17.00 zaprasza-
my na spotkanie autorskie z Katarzyną 
Drogą, pisarką, redaktorką, dzienni-
karką. Autorka powieści biograficznych 
(„Hanka. Pierwsza powieść o Ordonów-

nie” i „Kobieta, którą pokochał Marsza-
łek. Opowieść o Oli Piłsudskiej.”), także 
sag rodzinnych związanych z Białostoc-
czyzną opowiadać będzie o wojownicz-
kach, prekursorkach, buntowniczkach 
i mentorkach, czyli kobietach, którym 
poświęca karty swoich książek.

ALICJA WODZYŃSKA

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie 

Spotkanie w plenerze
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Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki, którego 
prezesem jest nasz redakcyjny Kolega – ry-
sownik Rafał Kado, rozpoczęło dwie bardzo 
ważne akcje społeczne o zasięgu ogólno-
polskim: „Nie zamykaj dzieci i zwierząt w 
samochodzie” oraz „Spotkajmy się po wa-
kacjach”

„Nie zamykaj dzieci i zwierząt w 
samochodzie”

Akcja ma na celu uświadomienie 
społeczeństwu skutków pozostawiania 
dzieci i zwierząt w samochodzie w sło-
neczne wakacyjne dni. - Stowarzysze-
nie Mistrzowie Sztuki kocha wyzwa-
nia i rozwój, dlatego podjęło się akcji 
ratowania życia. Jest to życie dzieci i 
zwierząt. Wielu ludzi pozostawia swo-
je dzieci lub zwierzęta w rozgrzanych 
samochodach, np. przed marketami. 
Ktoś powie, że zostawił otwartą szy-
bę, ale mimo to auto w gorące lato ma 
rozgrzane blachy i szyby... Temperatura 
dochodzi nawet do 70 stopni Celsjusza 
– podkreśla Rafał Kado – prezes SMS.

W ramach akcji problem jest 
przedstawiany w mediach i na dys-
trybuowanych przez organizatorów 
plakatach. Aktorzy Teatru „Rozmyty 
kontrast” przedstawili inscenizację 
pokazującą pozostawienie dziecka i 
zwierzęcia w samochodzie oraz to jak 
wtedy pomóc. Opracowanie scena-
riusza wykonał Jarosław Leszczyński 

– członek SMS oraz grupy teatral-
nej „Rozmyty kontrast”. Kolejnymi 
elementami akcji są pokaz filmowy 
przeprowadzony przez zawodowego 
ratownika oraz przygotowanie Pic-
turesbooka edukacyjnego (scenariusz 
i rysunki stworzył ciechanowski ry-
sownik komiksów i karykatur Rafał 
Kado).

Za koordynację akcji odpowiada-
ją: Krzysztof Sękowski, Rafał Kado, 
Joanna Zimowska, Anita Moczulak, 
Agnieszka Damięcka, Anna Makijon-
ko, Anna Judyta Klep, Sylwia Błaże-
jewska i Jarek Leszczyński.

Za pośrednictwem PULSU organi-
zatorzy dziękują za pomoc w realizacji 
akcji:

- Andrzejowi Kamasie - Dyrekto-
rowi Specjalistycznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Ciechanowie za udostęp-

nienie miejsca i warunków do realizacji 
projektu 

- Pani Violecie Matla - Pełno-
mocnikowi Dyrektora Szpitala ds. 
Zarządzania Jakością - Krzysztofowi 
Malinowskiemu - Kierownikowi Pań-
stwowego Ratownictwa Medycznego 
w Ciechanowie za udział w pokazie i 
profesjonalne udzielenie informacji na 
temat akcji

– Władzom i Członkom Stowarzy-
szenia Pies i Spółka za profesjonalne 
udzielenie informacji na pokazie

- Wspaniałym aktorom, którzy 
wzięli udział w inscenizacji akcji - Jar-
kowi Leszczyńskiemu - członkowi 
Stowarzyszenia Mistrzowie Sztuki, 
aktorowi Teatru „Rozmyty kontrast” 
oraz Jackowi Kowalskiemu - członkowi 
Stowarzyszenia Pies i Spółka

- TV Ciechanów i Michałowi Ka-
raszewskiemu za pomoc w nagraniu 
pokazu i filmu

- Firmie „Szrocik” za udostępnienie 
auta na pokaz

„Spotkajmy się po wakacjach”

Akcja ma na celu uświadomienie 
jakie niebezpieczeństwa wynikają z nie-
prawidłowego korzystania z kąpielisk. 
W jej ramach na kąpielisku Krubin 
Ciechanowskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe przeprowadziło 
pokaz ratownictwa wodnego. 

Ćwiczenia odbywały przy wietrz-
nej pogodzie. Zaprezentowano tech-
niki dotarcia do osoby topiącej się, 
przy użyciu sprzętu który na co dzień 
wykorzystywany jest w ratownictwie 
wodnym. 

Kolejnym etapem ćwiczeń był 
pokaz ratowania osób topiących się 
po przewróceniu kajaka. W tym celu 
niezbędne było użycie motorówki, by 
ocalić ludzi oraz sprowadzić kajak do 
brzegu.

Głównym celem akcji jest wzmoc-
nienie bezpieczeństwa na obszarach 
wodnych i terenach bezpośrednio do 
nich przyległych. W jej ramach nakrę-
cono film i wywiady z reprezentantka-
mi Policji oraz Jackiem Kierzkowskim 
- ratownikiem z Ciechanowskiego 
Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Film ze zdjęciami zre-
alizował Damian Kowalski (Fotograf 
Ciechanów). 

Koordynatorami akcji są Krzysztof 
Sękowski i Rafał Kado ze Stowarzysze-
nia Mistrzowie Sztuki.

Za pośrednictwem PULSU organi-
zatorzy dziękują za pomoc w realizacji 
akcji:

- Damianowi Kowalskiemu („Fo-
tograf Ciechanów”) za nakręcenie fil-
mu instruktażowego

- Jackowi Kierzkowskiemu – ra-
townikowi z Ciechanowskiego Wod-
nego Ochotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego za udzielenie fachowego 
wywiadu

- Igorowi Wilochowi - Prezesowi 
Ciechanowskiego WOPR za pomoc w 
realizacji filmu pokazowego

- mł. insp. Zbigniewowi Andre-
sowi – po. Komendanta Powiatowego 
Policji w Ciechanowie

 - podkom. Ewie Brzezińskiej – po. 
oficera prasowego Komendy Powiatowej 
Policji w Ciechanowie

- sierż. sztab. Małgorzacie Listkowskiej z 
Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie

- Sylwii Błażejewskiej - członkini 
Stowarzyszenia Mistrzowie Sztuki

***
Więcej informacji na temat akcji spo-

łecznych realizowanych przez Stowarzyszenie 
Mistrzowie Sztuki można znaleźć na jego 
profilu na Facebooku.

TOMASZ JURCZAK
TM

Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki

Akcje społeczne SMS

Ekipa realizująca akcję społeczną „Nie zamykaj dzieci i zwierząt w samochodzie”.

Pokaz ratownictwa wodnego w ramach akcji „Spotkajmy się po wakacjach”.
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sport

Młodzi reprezentanci powiatu ciecha-
nowskiego wzięli udział w zawodach 
„Zabiegany Brzdąc”, które odbyły się w 
Jednorożcu. Były one sportowym akcen-
tem w ramach Przeglądu Kultury Regio-
nalnej.

Organizatorem zawodów był bardzo 
aktywny Klub Sportowy „Jednorożec 
robi co może”, którego członkowie i 
sympatycy - dowodzeni przez tryskającą 
pozytywną energią prezes Annę Urba-
niak - w ciągu kilku dni przygotowali 
„Zabieganego Brzdąca”. Patronat nad 
zawodami objęli Wójt Gminy Jednoro-
żec i Starosta Przasnyski.

Najliczniejszą zorganizowaną grupę 
reprezentantów powiatu ciechanowskie-
go stanowili podopieczni trenera Toma-
sza Grodeckiego z „Młock Biega”. Byli 
też przedstawiciele Klubu Lekkoatle-
tycznego Mazovia ProActiv Ciechanów.

Rywalizowano na dystansie 100, 
200 i 400 m w różnych grupach wie-
kowych. Wszyscy zawodnicy otrzymali 
medale za ukończenie biegu. Dla zwy-

cięzców były statuetki i piłki. Dodat-
kowo wśród uczestników rozlosowano 
upominki.

Przegląd Kultury Regionalnej, któ-
rego częścią były zawody „Zabiegany 
Brzdąc”, oficjalnie otworzył Krzysztof 
Iwulski – Wójt Gminy Jednorożec. 
Wśród gości byli, m.in.: Danuta Dmow-

ska-Andrzejuk – Minister Sportu, Mar-
lena Maląg - Minister Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej, Jacek Ozdoba – Wi-

ceminister Klimatu oraz Krzysztof Bień-
kowski – Starosta Przasnyski.

TM

„Zabiegany Brzdąc”

Młodzi ciechanowianie pobiegli w Jednorożcu

Zawodnicy Klubu Lekkoatletycznego Ma-
zovia ProActiv Ciechanów.

Trener Tomasz Grodecki wraz ze swoimi podopiecznymi z „Młock Biega”.Reprezentanci KL Mazovia ProActiv Cie-
chanów – Ola Zygnerska i Natan Iniarski 
wraz z Danutą Dmowską-Andrzejuk – Mi-
nistrem Sportu, wybitną szpadzistką, Mi-
strzynią Świata w szermierce.

W czerwcu w Bieszczadach odbył się prawie 51-ki-
lometrowy Big Rzeźnik Sky w wersji koronawiru-
sowej. Pokonała go trójka ciechanowian – bie-
gnąca indywidualnie Wioletta Białorucka, a dwa 
dni po niej - wspólnie startujący i wspierający się 
na trasie Ewelina Jabłońska i Piotr Faderewski.

Poprosiliśmy pogromców Rzeźnika, by 
podzieli się z naszymi Czytelnikami wraże-
niami z biegu w słońcu i deszczu, podczas 
ulewy i burzy, pokonywania górskich wznie-
sień, brnięcia przez tony błota, trudnych 
chwilach i tym co czuli przekraczając linię 
mety.

Wioletta Białorucka

11 czerwca 2020 roku stanęłam na star-
cie Biegu Rzeźnika Sky w wersji koronawi-
rusowej. Bieg był moim głównym celem na 
ten rok. Poprzedziło go wiele miesięcy przy-
gotowań. Z bijącym sercem i pełna nadziei 
ruszyłam na bieszczadzkie szlaki.

Trasa Rzeźnika Sky prowadziła po 
dwóch około 25-kilometrowych pętlach. 
Pierwsze 26 km zrobiłam na spokojnie z za-
pasem sił w nogach, kolejne kilometry dały 
mi już nieźle popalić.

Zaskoczeniem był dla mnie 12 km odci-
nek na drugiej pętli – utwardzona skokówka 
po zboczu masywu - ależ ona dała popalić 
moim nogom… Po kilku kilometrach czu-
łam każdy najmniejszy kamień pod butami. 
Na tym odcinku rozpętała się też dwugo-
dzinna burza.

51 kilometrów Rzeźnika Sky było dla 
mnie nie lada wyzwaniem, dostałam wszyst-
ko co potrzeba żeby zmasakrować nogi i 
sprawdzić swoją wytrzymałość w ekstremal-
nych warunkach. Było słońce, deszcz, ulewa, 
burza, tony błota na trasach. Omijaniem 
błota zawracałam sobie głowę tylko przez 
pierwszych 5 kilometrów, później już dziel-
nie brnęłam przez błotne ścieżki, opłukując 
się w strumieniach, które były na trasach. 

Trasa biegu wiodła mnie przez malow-
nicze szlaki Bieszczadów, widoki zapierały 

dech w piersi. Bajka. Góra, dół, góra dół, 
podbiegi, ostre podejścia, ostre zbiegi, pła-
skich odcinków było niewiele. 

Na metę dotarłam ledwie żywa powłó-
cząc nogami z bólu, ale szczęśliwa że po-
dołałam temu trudnemu zadaniu. Poczucie 
mistrzostwa we własnym wykonaniu jest 
bezcenne i warte podjętego trudu.

Ewelina Jabłońska

Pomysł na udział w Biegu Rzeźnika 
pojawił się na 9 miesięcy przed startem, 

podczas luźniej rozmowy. Wtedy, godząc 
się na udział myślałam, że sobie tylko żar-
tujemy, a tymczasem… kolejnego dnia 
byliśmy już zapisani.

Wiedziałam, że na przygotowania jest 
masa czasu (jeszcze nikomu przez myśl 
nie przeszła wtedy pandemia), którego 
ostatecznie zabrakło... Na miesiąc przed 
startem nie wiedzieliśmy nawet czy bieg 
się odbędzie. Ostatecznie organizator 
potwierdził start Festiwalu Biegu Rzeźni-
ka, jednak w zmienionej, przystosowanej 
do panujących obostrzeń formule. Star-

ty zawodników w małych grupach, brak 
punktów żywnościowych i nawodnienia 
na trasie, etc.

Jeśli chodzi o sam bieg, to zapisując się 
do udziału miałam wprawdzie świadomość, 
że będzie ciężko, ale poziom trudności prze-
rósł moje wyobrażenie. Oglądając filmiki 
na You Tube i czytając blogi, dowiedziałam 
się że jest to bieg, którego nie ukończyło 
40% zawodników - zaczęłam więc spekulo-
wać do której grupy należę.

I stało się - razem z Piotrkiem wystar-
towaliśmy 13 czerwca chwilę po godzinie 

ósmej. „Biegliśmy” prawie 11 godzin – 
profil trasy był ciężki (suma przewyższeń 
to około 2.500 m). Strome, pełne błota 
podejścia i zejścia – to w końcu Bieszcza-
dy… Już na piątym kilometrze nie było 
widać koloru naszych butów. Temperatu-
ra tego dnia sięgała 32 stopni. Na 15 km 
przed końcem nie mieliśmy już wody – 
było bardzo ciężko.

Kilkukrotnie, a nawet kilkunasto-
krotnie zastanawiałam się czy nie zrezy-
gnować i nie zejść z trasy. Nie pozwolił mi 
na to jednak mój silny charakter i ambicja. 
Bardzo dużo dało mi też wsparcie, które 
dostawałam oraz świadomość tego, że ktoś 
we mnie wierzy. 

Teraz już wiem, sprawdziłam – należę 
do tej liczącej 60% grupy zawodników, 
którzy dali radę. A czy jeszcze kiedyś we-
zmę udział w ultramaratonie? Na pewno!

Piotr Faderewski

Pomysł udziału w Biegu Rzeźnika 
wiązał się z chęcią podniesienia poprzeczki 
w realizacji mojej biegowej pasji i spraw-
dzenia się. Aby to zrobić trzeba było poko-
nać ponad 500 km z Ciechanowa.

Już na samym początku przyjęliśmy z 
Eweliną założenie, że pobiegniemy w pa-
rze. Rzeźnik to zupełnie inny bieg niż te, 
w których dotychczas startowaliśmy. Pra-
cują inne partie mięśni. To też w znacznej 
mierze walka psychiczna z samym sobą. I 
oczywiście walka z pogodą, błotem, pod-
biegami i zbiegami…

Jeśli ktoś sobie wyobraża, że w trak-
cie biegu, który odbywa się w Bieszcza-
dach będzie mógł podziwiać spokojnie 
krajobraz, to grubo się myli. Bieg wy-
maga koncentracji na każdym kolejnym 
kroku. Pomyłka i postawienie stopy w 
złym miejscu grozi upadkiem. A wła-
śnie ewentualnej kontuzji najbardziej się 
obawiałem.

Na trasie nie miałem żadnej chwili 
kryzysu. Szczerze powiedziawszy to spo-
dziewałem się nawet większego wysiłku 
dla organizmu i na mecie odczuwałem 
lekki niedosyt. Za rok będę chciał popra-
wić swój wynik.

TM

Big Rzeźnik Sky

Ciechanowianie pokonali Rzeźnika

Ewelina Jabłońska i Piotr Faderewski Wioletta Białorucka
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Pod koniec czerwca gościem 
Kawiarni Artystycznej PCKiSz 
w Ciechanowie w ramach 
„Tygodnia z tatą” organizo-
wanego z okazji Dnia Ojca  był 
Patryk Nieznański – Prezes 
Stowarzyszenia Mazovia Pro-
Activ Ciechanów. 

Tatusiowie z dziećmi 
oraz inni goście mieli oka-
zję obejrzeć prezentację o 
życiu rodzinnym zaproszo-
nego Patryka Nieznańskie-
go. Można było wysłuchać 
opowieści o tym, jak być 
aktywnym tatą i jak połą-
czyć to z życiem rodzinnym 
i zawodowym. 

- Ważne aby dziecko 
angażować do wspólnych 
aktywności, ćwiczyć razem 
w domu i w plenerze – mó-
wił bohater spotkania.

Prezes Mazovii ProActiv 
zachęcał także do aktywno-
ści sportowych oraz pokazał 
jak prawidłowo wykonać 
kilka ćwiczeń w domowym 
zaciszu.

- Najskuteczniejsze są najprostsze 
ćwiczenia, czyli przysiady, pompki, 
brzuszki i skłony. Ważne aby ćwicze-
nia były wykonywane w odpowiednim 
tempie i z krótkimi przerwami – radził 
Patryk Nieznański.

Organizatorem wydarzenia było 
Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki 
w Ciechanowie. Spotkanie z ramienia 
PCKiSz prowadził Wojciech Garliński.

TOMASZ JURCZAK

Na sportowo w Kawiarni Artystycznej 

Rodzinne Aktywności z 
Patrykiem Nieznańskim

Członkowie grupy ASFaltLove Dziki wraz z zaprzy-
jaźnionymi biegaczami zorganizowali sztafetę, 
w ramach której wsparli dzieci z Hospicjum w 
Białymstoku.

Jak mówi członek grupy Kamil Kucki 
„ASFaltLove Dziki to grupa szaleńców bie-
gowych. To taki typ ludzi, u których od pro-
jektu do realizacji jest bardzo cienka granica, 
Przy nich trzeba uważać co się planuje”.

Co wymyślili to zrealizowali. - Znaleźli-
śmy bieg na królewskim dystansie w formie 
sztafety. Zaprosiliśmy do udziału Ewę Bajno 

i Andrzeja Pogorzelskiego. W czerwcową 
niedzielę, w strugach padającego deszczu, 
pobiegliśmy  po obwodnicy Ciechanowa. 
Dystans 42,2 km podzieliliśmy na odcinki 
5+5+5+10+10+7,2 km. Swoim udziałem w 
biegu wsparliśmy dzieci z Hospicjum w Bia-
łymstoku. Radość z biegania i chęć pomocy 
innym to dla nas najważniejsze. A przy tym 
super atmosfera i wspólnie spędzony czas są 
bezcenne – powiedziała nam jedna z uczest-
niczek sztafety Agnieszka Kościelska. 

TM

ASFaltLove Dziki 

Biegnąc wsparli dzieci z hospicjum

Patryk Nieznański pokazał kilka przykładowych ćwiczeń, 
które można wykonać w domu.

Z Patrykiem Nieznańskim rozmawiał Wojciech Garliński.
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Od lewej stoją: Kamil Kucki, Ewa Bajno, Mariusz i Agnieszka Kościelscy oraz Andrzej Po-
gorzelski. Leży – Przemysław Traczyk.
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Remont przejdą natryski w szatniach 
damskich i męskich na krytej pływalni. 
Miasto pozyskało na ten cel 90 tys. zł z 
budżetu Województwa Mazowieckiego 
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 
Wsparcia Infrastruktury Sportowej MA-
ZOWSZE 2020”. 

Natryski na basenie nie były re-
montowane od 20 lat. Przechodziły 
jedynie bieżącą konserwację. Widocz-
ne są wieloletnie ślady użytkowania, w 
tym popękane płytki, niedziałające pa-
nele natryskowe, a urządzenia sanitarne 
wymagają wymiany. 

Planowany remont pryszniców 
będzie realizowany etapowo. Pierw-
szy etap ma objąć m.in.: wymianę na 
nową instalacji wodnej natrysków, wy-
mianę płytek z zastosowaniem izolacji, 
wymianę tynków i posadzek, montaż 
nowych urządzeń sanitarnych oraz no-
wych paneli natryskowych.

Pływalnia została oddana do użyt-
ku w 1998 r. W latach 2015-2016, 
dzięki pozyskaniu przez władze miasta 
dofinansowania z Funduszu Rozwoju 
Kultury Fizycznej, przeprowadzono 
pierwszą modernizację obiektu. Z kolei 
na przełomie 2018 i 2019 roku wymie-
niono zjeżdżalnię. 

W tym roku, z uwagi na decyzje 
rządu i stan pandemii, kryta pływal-
nia MOSiR była czasowo zamknięta. 
W czasie jej wyłączenia z użytkowa-
nia realizowane były prace konser-

wacyjne. Naprawiono wentylację, 
zlikwidowano przecieki wodno-kana-
lizacyjne, odnowiono także wybrane 
pomieszczenia.

UM/TM

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Modernizacja krytej pływalni

Na krytej pływalni zostanie przeprowadzony remont natrysków w szatniach.
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Dziesięć klubów sportowych z terenu po-
wiatu ciechanowskiego otrzyma łącznie 
135 tys. zł dofinansowania z programu 
„KLUB”.

Rządowy Program „KLUB” to 
innowacyjny model bezpośredniego 
wsparcia małych i średnich klubów. 
Dofinansowanie może pozyskać pod-
miot działający przez co najmniej 3 lata 
w formie stowarzyszenia i prowadzący 
szkolenie sportowe, które skierowane 

jest do dzieci i młodzieży do 18. roku 
życia. 

Ministerstwo Sportu ogłosiło listę 
klubów, których wnioski zostały rozpa-
trzone pozytywnie. I tak z terenu po-
wiatu ciechanowskiego dofinansowanie 
otrzymają:

- w kwocie 15 tys. zł: Uczniowski 
Klub Sportowy NIKE Ciechanów, 
Stowarzyszenie Ciechanowski Klub 
Sportowy „Jurand”, Klub Sportowy 

Ciechan i Szymon Kołecki, Miej-
skie Ognisko Towarzystwa Krzewie-
nia Kultury Fizycznej „PROMYK” 
Ciechanów, Międzyszkolny Klub 
Sportowy ,,Tęcza Ojrzeń”, Ludo-
wy Uczniowski Klub Sportowy 
„Orły” Opinogóra, Międzyszkolny 
Uczniowski Klub Sportowy „Czarni” 
Regimin

- w kwocie 10 tys. zł: Ludowy 
Klub Sportowy Matsogi Ciechanów, 
Ciechanowski Klub Karate Kyokushin, 
Stowarzyszenie Akademia Piłki Nożnej 
Olimp Ciechanów

TM

Rządowy Program „KLUB”

Kasa dla klubów sportowych

Członkowie biegowo-ekologicz-
nej grupy ASFaltLove Dziki, wspie-
rani przez przyjaciół, przekazali 
siedem rowerów podopiecznym 
Placówki Opiekuńczo-Wychowaw-
czej „Nasze Dzieci” w Czernicach 
Borowych. Dzięki temu dzieci 
mogły wziąć udział w rajdzie ro-
werowym zorganizowanym przez 
opiekunów.

Współpraca grupy ASFal-
tLove Dziki z Placówką Opie-
kuńczo-Wychowawczą „Nasze 
Dzieci” w Czernicach Boro-
wych jest wprawdzie krótka, 
ale już bardzo owocna. Świetni 
wychowawcy oraz kierownic-
two robą wszystko, by dzieci 
czuły się tam jak w domu. 
Placówka, w której przebywa 
15 dzieci w różnym wieku ma 
liczne potrzeby. 

Dzieci bardzo lubią ruch, 
dlatego opiekunowie posta-
nowili zorganizować dwu-
dziestokilometrowy rajd rowerowy na 
trasie Czernice – Rostkowo - Czernice. 
Aby pomysł mógł być zrealizowany po-
trzebne były rowery dla każdego dziecka. 
I tu z pomocą przyszła grupa ASFaltLo-
ve Dziki. - Dzięki wsparciu grona od-

danych i bezinteresownych przyjaciół 
udało się zebrać siedem brakujących 
rowerów. Niektóre były jak nowe, inne 
wymagały małej naprawy, ale i z tym 
nasze „Dziki” sobie poradziły. Wszystkie 
rowery i hulajnoga trafiły do dzieci. Ich 

radość była ogromna i bezcenna. Ser-
decznie dziękujemy naszym wiernym 
fanom i przyjaciołom za wsparcie rowe-
rowej akcji – powiedziała nam Agnieszka 
Kościelska z grupy ASFaltLove Dziki.

TM

ASFaltLove Dziki 

Biegacze podarowali dzieciom rowery

Członkowie grupy ASFaltLove Dziki przekazali rowery i hulajnogę podopiecznym Placówki Opiekuńczo-
-Wychowawczej „Nasze Dzieci” w Czernicach Borowych.
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W pierwszy weekend lipca odbyły się zawo-
dy biegowe Leśna ZaDyszka w Szulmierzu. 
Całej ekipie, na czele której stoi Ireneusz 
Jałoza, należą się wielkie brawa za świetne 
przygotowanie imprezy.

Ze względu na konieczność 
uwzględnienia przepisów sanitarnych 
tegoroczna edycja miała nieco zmie-
nioną formułę i była rozłożona na dwa 
dni. Jednak jak zawsze nie zawiedli 
uczestnicy, a przede wszystkim organi-
zatorzy, czyli Stowarzyszenie „ZaDysz-
ka” we współpracy z Urzędem Gminy 
w Regiminie oraz MUKS „Czarni” 
Regimin.

Limity startujących zostały wy-
pełnione w ciągu dwóch tygodni i na 
10 dni przed zawodami już nie było 
miejsc. W biegach wzięło udział 200 
dorosłych i 100 dzieci. Warto podkre-
ślić, że uczestnikom bardzo przypadły 
do gustu „ZaDyszkowe” maseczki, któ-
re otrzymali w pakietach startowych.

Zadowolony Irek…

Ireneusz Jałoza jest zadowolony 
z tegorocznej imprezy. – Było mnó-
stwo pozytywnej energii, a uczestnicy 
byli zdyscyplinowani i uśmiechnięci. 
Nikt nie narzekał na zmianę formuły. 
Uczestnicy ze zrozumieniem podeszli 
do konieczności zachowania wymo-
gów sanitarnych w zakresie dezynfekcji 
i ograniczenia ilości  osób. Jak zwykle 
najbardziej budujące były biegi dzieci – 
w tym roku pod hasłem „Wielki Bieg 
Małych Ludzi”, które wymyślił Maciek 
Jeneralski. Najbardziej napracowali się 
wolontariusze z Biura Zawodów, które 
łącznie funkcjonowało przez 20 go-
dzin. Nieocenianą pomoc okazali nam 
strażacy z OSP Szulmierz i OSP Leko-
wo, którzy zabezpieczali  trasę i obsłu-
giwali zawody. Wspierali ich ochotnicy 
z OSP Koziczyn i OSP Klice. Dzięku-
jemy też funkcjonariuszom Komendy 
Powiatowej Policji w Ciechanowie. Za-
równo organizatorom, jak i uczestni-
kom, najbardziej brakowało znanych z 
poprzednich edycji: grochówki i stoisk 
Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gmi-
ny Regimin – powiedział nam Ireneusz 
Jałoza.

… i Pani Wójt
Zadowolona z „Leśnej ZaDyszki” 

jest także Mariola Kołakowska – wójt 
Regimina. - Pierwsze imprezy biegowe 
po ich odmrożeniu, ze względu na koro-
nawirusa to zawsze jakiś poziom stresu. 
Zadbaliśmy jednak odpowiednio o bez-
pieczeństwo i cieszę się że udało nam się 
zorganizować „Leśną ZaDyszkę” w Szul-

mierzu. Nie ukrywam, że przygotowanie 
zawodów było ogromnym wyzwaniem, 
jednak wszystko się udało dzięki zaan-
gażowaniu i poświęceniu wielu osób. 
Dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli 
w „Leśnej ZaDyszce”, podziwiając uroki 
szulmierskich lasów w Gminie Regimin. 
Zapraszam wszystkich biegaczy za rok i 
mam nadzieję, że będziemy mogli wtedy 

rywalizować już na normalnych zasadach 
– mówi wójt Kołakowska.

Wyniki OPEN

- Wszyscy są zwycięzcami, bo samo 
wystartowanie w biegu to zwycięstwo – 
podkreśla Ireneusz Jałoza. Z kronikar-
skiego obowiązku podajemy kto naj-
szybciej ukończył poszczególne biegi.

- Bieg na 5 km: I miejsce – Tomasz 
Filipowicz (17:20), II – Kamil Gosz-
czyński (19:02), III – Damian Urba-
niak (19:19)

- Bieg na 10 km: I miejsce – Andrzej 
Piechna (38:35), II – Piotr Faderewski 
(39:02), III – Rafał Smoliński (39:12)

- Nordic Walking 5 km: I miej-
sce – Marcin Radomski (30:30), Piotr 

Polkowski (32:25), III – Łukasz Jędrze-
jewski (34:49)

***

Za naszym pośrednictwem organiza-
torzy dziękują sponsorom nagród, które 
rozlosowano wśród wszystkich uczest-
ników. Fundatorzy to: Urząd Gminy w 
Regiminie, Nadleśnictwo Ciechanów, Sta-
rostwo Powiatowe w Ciechanowie, Zipp 
skutery, Monteria, Cross Trening Mazovia 
Ciechanów, Salon Orange CH Mrówka, 
FIGURA CENTRUM PIĘKNEGO 
CIAŁA, TWÓJ OPTYK S. C. - Uliczny 
Artur, Atelier Fryzjerskie - Martyna Ro-
gowska, Restauracja Gruby Benek, Dwo-
rek Polanka, VST S.T., Faste, Cedrob.

TM

Leśna ZaDyszka 2020

Dwudniowa ZaDyszka w Szulmierzu

W pierwszej turze, startując z numerem 
pierwszym, jako pierwszy dotarł do mety 
pastor Krzysztof Adamkowski.

Najmłodsi uczestnicy „Leśnej ZaDyszki”.

Ekipa Biura Zawodów. W dolnym rzędzie – pierwszy z prawej – Ireneusz Jałoza.Wójt Regimina Mariola Kołakowska i Ireneusz Jałoza.

Najliczniejszą zorganizowaną grupę na „Leśnej Zadyszce” stanowili zawodnicy Klubu Sportowego „Jednorożec robi co może”. Zawodnicy Mazovii ProActiv Ciechanów.
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W maju w wieku 82 lat zmarł śp. Hen-
ryk Nawrocki - wieloletni sołtys wsi So-
kołówek, członek Stowarzyszenia „So-
kołówek” im. Tomasza Klonowskiego 
i wielki orędownik naszych działań na 
rzecz rewitalizacji Parku w Sokołówku.

Wiadomość o Jego śmierci 
przyjęłam z ogromnym żalem. Jak-
że to! Sokołówek bez Pana Henry-
ka? Kto teraz będzie opiekował się 
Parkiem? Pan Henryk był „chodzą-
cą” historią, przez całe życie zwią-
zany z Sokołówkiem. Wiele godzin 
przegadaliśmy. Ciekawie i z pasją 
opowiadał o dawnych dziejach 
miejscowości. Takich informacji 
nie znajduje się w żadnych opra-
cowaniach, więc tym bardziej sta-
rałam się jak najwięcej dowiedzieć. 

Henryk Nawrocki urodził się 
w 1938 roku na terenie dawnego 
majątku Sokołówko, przekazane-
go przez Tomasza Klonowskiego 
na cele oświaty rolniczej. W 1938 
roku istniało tu Seminarium dla 
Nauczycielek Szkół Rolniczych 
oraz Uniwersytet Ludowy. Szkoły 
użytkowały 70 mórg, a pozostałe 
grunty majątku (ok. 220 ha) jako 
dzierżawione miały przynosić do-
chód na ich utrzymanie. Dzier-
żawcą w tym czasie był niejaki 
Urbanowski, dobry gospodarz i 
przyzwoity człowiek. I tu właśnie 
pracowali i mieszkali rodzice Hen-
ryka Nawrockiego, gdzie zastał ich 
wybuch II wojny światowej. Jak 
powszechnie wiadomo, na terenie 
tego majątku w czasach II wojny 
światowej Niemcy utworzyli lot-
nisko - najpierw bojowe, wkrótce 
przekształcone na szkoleniowe. 
Polaków zamieszkałych na terenie 
majątku, jak i we wsiach Soko-
łówek i Mieszki, najpierw wysie-
dlono, ale wkrótce pozwolono im 
na powrót. Na tereny zajmowane 
przez lotnisko nie miała wstępu 
żandarmeria, więc życie codzienne 
mieszkańców było o wiele łatwiej-
sze niż gdziekolwiek indziej. 

W tym okresie z ciekawością 

właściwą dzieciom mały Henryk 
obserwował poczynania Niemców 
na lotnisku. Zapamiętał, że w bu-
dynku szkolnym mieścił się sztab 
lotniska. Wzdłuż alei, istniejącej do 
dzisiaj w środku Parku, wybudowa-
no drewniane baraki dla lotników, 
warsztaty naprawcze, ogromne leje 
na okolicznych polach, w których 
pod siatkami maskującymi cho-
wano samoloty, żeliwne zbiorniki 
podziemne na paliwo. W podwor-
skim folwarku Niemcy chodowali 
bydło, które wypasało się na pasach 
startowych lotniska. Uprawiano 
również warzywa na własne po-
trzeby. Komendantem lotniska był 
jednooki oficer, którego nazwiska 
p. Henryk nie zapamiętał. W pa-
mięci utkwiło mu jedynie to, że był 
życzliwy dla miejscowej ludności i 
dzięki temu w znośnych warun-
kach przetrwali wojnę.

Po wojnie rodzice p. Henryka 
nabyli grunty na tzw. kolonii wsi 
Sokołówek, gdzie w latach 60-tych 
wybudował on własnoręcznie dom, 
w którym do dzisiaj zamieszkuje 
żona Jadwiga z córką i wnukiem. 
Miał opinię człowieka tzw. „złotej 
rączki”. Potrafił wszystko naprawić 
i wiele rzeczy wykonać. Przez 40 
lat pracował jako mechanik w po-
bliskiej cegielni na Krubinie. Dom 
państwa Nawrockich, podobnie 
jak ongiś skromny dworek Klo-
nowskich, był domem gościnnym 
i otwartym. Na zawsze pozostanie 
mi w pamięci spokój tego domu, 
życzliwość gospodarzy, a przede 
wszystkim „duch historii” który 
unosił się od samego wejścia. Go-
dzinami można było słuchać tego 
co mnie najbardziej interesowało: 
dzieje folwarku, jego mieszkańców, 
szkoły, nauczycieli, uczniów etc.

Gdy powstało Stowarzyszenie 
„Sokołówek” im. T. Klonowskiego, 
pan Henryk od razu włączył się w 
nurt jego działalności. Wszedł w 
skład zarządu i bardzo chciał, aby 
Parkowi Podworskiemu w Soko-
łówku przywrócić godność należną 
temu miejscu i ocalić od zapomnie-
nia chlubną historię i wysiłek ludzi, 
którzy tę historię tworzyli. Stał na 
czele wszelkich akcji porządko-
wych w Parku, które wykonywali 
mieszkańcy wsi. Jeszcze na prze-
łomie stycznia i lutego tego roku, 
podczas usuwania połamanych 
przez wichury drzew, p. Henryk 
był pełnym energii liderem tych 
prac i nic nie zapowiadało, że za-
ledwie za trzy miesiące pożegnamy 
Go na zawsze. 

Żadna uroczystość w Parku nie 
odbyła się bez czynnego udziału i 
zaangażowania p. Henryka. Np. fe-
styn z okazji 105. rocznicy powsta-
nia szkoły. Ogrom pracy włożonej 
przez mieszkańców Sokołówka 
na czele z p. Henrykiem zadziwił 
wszystkich uczestników imprezy.

W 2012 roku, podczas uroczy-
stości 100-lecia zatwierdzenia przez 
zaborcę Ustawy powołującej do ży-
cia szkołę ludową w Sokołówku, z 
udziałem marszałka województwa 
mazowieckiego Adama Struzika 
oraz szefów samorządu powiato-
wego, miejskiego i gminnego, p. 
Henryk zainicjował posadzenie 
„dębu pamięci”, mając nadzieję, że 
samorządowcy dostrzegą potrzebę 
zajęcia się tym miejscem.

Był świadom tego, że jest to 
miejsce szczególne, o dużym zna-
czeniu dla dziedzictwa kulturotwe-
go naszego regionu i nie mógł zro-
zumieć tych wszystkich zawiłości 
i przeszkód prawnych czy konser-
watorskich, przez które mimo na-
szych jako Stowarzyszenia 10-let-
nich wysiłków i starań, wygląd i 
stan Parku wiele jeszcze pozostawia 
do życzenia. - Tak nie powinno być 
pani Mario! Jesteśmy winni tym 
wszystkim, poczynając od Tomasza 
Klonowskiego poprzez twórców 
szkoły, wykładowców, wreszcie 
uczniów wielką wdzięczność i sza-
cunek - wielokrotnie powtarzał p. 
Henryk.

Za wcześnie odszedłeś Panie 
Henryku. Mamy jeszcze wiele do 
zrobienia, ale głęboko w to wierzę, 
że przyjdzie czas, kiedy będę mogła 
w „zaświaty” wysłać Ci dobrą no-
winę, że Twoje miejsce na ziemi, 
jak nazywałeś Sokołówek a w nim 
Park, to miejsce którym na pewno 
byś się szczycił.

Bardzo nam będzie Pana brako-
wało. Twojego spokoju, życzliwości 
i zaangażowania. Przyrzekam, że je-
śli powstanie „Ścieżka historyczna” 
w Parku w Sokołówku, to znajdzie 
się tam również miejsce i dla Pana.

Życzliwie wspominają Pana 
Henryka również mieszkańcy So-
kołówka. Pani Irena Wiśniewska 
podzieliła się taką oto refleksją: 
,,…nie tylko ja ale wszyscy miesz-
kańcy będziemy Go życzliwie 
wspominać. Od zawsze mieszkał 

na „kolonii”, życzliwy wszystkim, 
uśmiechnięty, lubił pożartować, 
zawsze miał czas dla innych, intere-
sował się wszystkimi sprawami wsi. 
Nawet teraz gdy już odszedł, oczy-
ma wyobraźni widzę Go jeżdżące-
go rowerem po wsi. Zawsze się za-
trzymał, gdy tylko na jego drodze 
pojawił się człowiek…”. 

Panie Henryku - dziękujemy. 
Pozostawiłeś po sobie nie tylko 
wspomnienie dobrego człowieka, 
ale również dobry przykład pojmo-
wania i realizowania powinności 
obywatelskich wobec małej Ojczy-
zny, jaką jest miejsce gdzie żyjemy.

MARIA KLONOWSKA
PREZES STOWARZYSZENIA „SOKOŁÓWEK”

Wspomnienie o śp. Henryku Nawrockim (1938 – 2020)

Pro Memoria Henryka Nawrockiego 
- niezwykłego człowieka z Sokołówka

śp. Henryk Nawrocki (1938 – 2020)

Sadzenie dębu pamięci na stulecie zatwierdzenia Statutu szkoły w Sokołówku. Pierwszy 
z lewej – Henryk Nawrocki.

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia „Sokołówek”. Pierwszy z prawej – Henryk Nawrocki.

Rok 2014. Obelisk w Parku w Sokołówku. 105. rocznica powstania Szkoły. Henryk Na-
wrocki w głębi po prawej.
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historia :: hobby

Ciechanowianie zagrali w turnieju FIFA 20 na 
konsoli XBOX. Rozgrywki odbyły się pod koniec 
czerwca w Domu Nauczyciela ZNP. Wśród uczest-
ników był m.in. Robert Biedroń - kandydat na 
Prezydenta RP.

Charytatywny turniej, pod patrona-
tem posła Arkadiusza Iwaniaka, został zor-
ganizowany w celu wsparcia leczenia i reha-
bilitacji Weroniki Lange. Zebrano ponad 5 
tys. zł. Pomysł i strona organizacyjna Tur-
nieju to zasługa Sebastiana Andrzejczaka.

W turnieju zagrało około 10 uczest-
ników i Robert Biedroń. Sam kandydat na 
prezydenta z jednym z uczestników zremi-
sował w meczu na konsoli 1:1 grając Polską 
na Rosję.

Robert Biedroń odwiedził także 
Ochotniczą Straż Pożarną w Klicach (gm. 
Regimin), gdzie wspólnie z posłem Arka-
diuszem Iwaniakiem otworzył turniej dru-
żyn OSP dla Weroniki. O puchar Prezesa 
Zarządu Gminnego OSP Lecha Zduńczy-
ka zagrały dwie drużyny z Klic i Regimina. 
Mecz zakończył się remisem 3:3. Zawod-
nicy razem ze sponsorami zebrali 1.000 zł.

Sponsorami rozgrywki byli: Cyber 
Tech P.P.A. Nałęcz i CATPAW Grzegorz 
Pawłowski. Organizatorem strażackiej ligi 
jest Paweł Betliński - prezes OSP Klice we 
współpracy z gminnym zarządem (Klice, 
Regimin, Zeńbok Karniewo, Koziczyn, 
Grzybowo). Pomysłodawcą zbiórki był 

Sławomir Betliński, który jest  zaangażo-
wany w animację aktywności sportowej w 
Regiminie.

***

Podczas spotkań w Ciechanowie i 
Klicach kandydat Lewicy na prezydenta 
Robert Biedroń mówił o swoim programie 
wyborczym.

***

Wciąż można wesprzeć leczenie We-
roniki Lange. Wpłat należy dokonać na 
konto Fundacji Przyszłość Dla Dzieci w 
Olsztynie: 21 1240 1590 1111 0010 2531 
7517, w polu TYTUŁEM wpisując: Daro-
wizna na rzecz Weroniki Lange.

TOMASZ JURCZAK

Rozgrywki charytatywne 

Zagrali z Biedroniem w FIFĘ

W Klicach odbył się turniej OSP, który otworzył Robert Biedroń wraz z posłem Arkadiu-
szem Iwaniakiem.

Robert Biedroń rozegrał mecz z jednym z najmłodszych uczestników. Po wyrównanej wal-
ce mecz zakończył się wynikiem 1:1.

Podczas wizyty na ziemi ciechanowskiej kandydat na prezydenta przedstawił swój pro-
gram wyborczy.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 pr
yw

at
ne

Fo
t. T

om
as

z J
ur

cz
ak

Fo
t. T

om
as

z J
ur

cz
ak



30
www.pulsciechanowa.plksiążki

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
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„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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Na początku czerwca dotarła do mnie mą-
dra i interesująca książka. Może nawet 
traktat filozoficzny. To wydana przez zacną 
FRONDĘ pozycja pt. „Okultystyczne korzenie 
światowej rewolucji. Ezoteryka w służbie 
postępu”.

Jej autorem jest niespełna 32-letni 
Michał Krajski. To doktor nauk huma-
nistycznych w zakresie filozofii, publi-
cysta, autor i współautor kilkunastu 
książek zajmujący się przede wszystkim 
tematyką zmian cywilizacyjnych, tra-
dycji katolickiej, protestantyzmu, który 
jako historyk filozofii interesuje się in-
spiracjami okultystycznymi w dziejach 
zachodniej tradycji intelektualnej. 

To dla mnie ogromne wyzwanie. 
Największe od kiedy param się recen-
zjami. Nie zamierzam udawać, ze temat 
jest mi bliski i znany. Jest zbyt trudny 
bym zdawał się na mój wątły umysł. 
Jako laik zamierzam tę pozycję przed-
stawić poprzez cytaty z wypowiedzi 
wielkich umysłów wzięte z książki.

Pozycja liczy sobie 336 strony, a 
jej treści uzupełniają 93 zdjęcia, rysun-
ki i wykresy. Oprawa skrzydełkowa, 
miękka. Na czerwonej okładce słynni 
myśliciele i ideolodzy rewolucji bol-
szewickiej. Cena 39,90 zł, wydaje się 
akuratna. Polecam wszystkim, a szcze-
gólnie umysłom o predyspozycjach na-
ukowych.

Komunizm jako owoc 
wielowiekowej tradycji 
ezoterycznej

„Arystoteles, najwybitniejszy fi-
lozof starożytny nauczał, że aby zro-
zumieć i wyjaśnić daną rzecz trzeba 
wskazać przyczyny. Wymienił cztery 
jej rodzaje: sprawczą, formalną, ma-
terialną i celową. Powyższe prawidła 
można zastosować do komunizmu. 
Główny ideolog tego ludobójczego 
ustroju, niemiecki Żyd – Karol Marks 
nie spadł z nieba. Kim zatem był? Po-
chodził z rodziny, która przyjęła pro-
testantyzm, a za młodu w swej poezji 
przedstawiał się jako… satanista! Aby 
go zrozumieć trzeba zbadać żydowską 
myśl sięgając do kabały, która obiecuje 
swym wyznawcom władzę nad świa-
tem, zrozumieć protestantyzm, który 
pojawił się w czasie reformacji – pierw-
szej światowej rewolucji i pochylić 
nad satanizmem, stanowiącym bunt 
przeciwko wszelkim porządkom. To 
właśnie tymi drogami przepełnionymi 

ezoteryzmem podążał Marks (…). Ko-
munizm był bowiem jedynie owocem 
tej wielowiekowej tradycji. Ktoś, czyta-
jąc o starożytnych orfikach, a następnie 
o komunizmie może zapytać. – Jaki to 
ma związek? Otóż, ma! Bo komunizm 
to w gruncie rzeczy zbiór kilku ezote-
rycznych dogmatów i związane z tym 
zakwestionowanie widzialnej rzeczywi-
stości, następnym przyjęciem dialekty-
ki jako metody myślenia akceptującej 
absurd, kolejnym odrzucenie własno-
ści prywatnej, wszelkiej hierarchii. U 
podstaw tej utopijnej teologii stoi zaś 
przekonanie, że człowiek jest bogiem, 
najwyższym stworzeniem we wszech-
świecie, który ma prawo stanowić o 
tym co dobre i złe.”

Starożytne i średniowieczne 
ezoteryczne źródła komunizmu 

Orfizm – monizm, dialektyka i 
radykalne zakwestionowanie rzeczy-
wistości: „Monizm starożytnych do-
prowadził ich do takiegoż absurdu, 
że wszystko uważali za wodę. Nawet 
ogień. Jeśli zaś istnieje jeden byt to 
wielość z nich jest ułudą. Stosując póź-
niejszą zasadę Hegla, że jeśli nasz po-
mysł nie zgadza się z rzeczywistością 
tym gorzej dla tej ostatniej. Skoro rze-
czywistość jest sprzeczna z logicznym 
myśleniem to trzeba ją odrzucić. W ten 
sposób narodziła się idealistyczna dia-
lektyka.” 

Doskonałe państwo czyli cała władza 
w rękach bogów: „Trudno zmusić ludzi 
by zachowywali się jak zwierzęta hodow-
lane. Trzeba zatem ich oszukać. Platon 
rozpowszechnił zasadę loterii. Każdy oby-
watel musiał sobie wziąć „przypadkowe-
go” partnera. Pisał on wprost, że za tą ilu-
zją staliby rządzący.” Własność prywatna 
jako znienawidzona istotna cecha natu-
ralnego porządku rzeczy: „Brak własności 
jest traktowany przez orfików jako fun-
dament równości i sprawiedliwości. Nic 
dziwnego, że Platon w swym doskona-
łym państwie postawił na odebranie wła-
sności. Niektórzy myśliciele postrzegają 
go jako pioniera komunizmu. Nie doty-
czyło to tylko rzemieślników i rolników.” 
Hierarchia jako zaprzeczenie absolutnej 
równości wśród ludzi: „Orfizm niósł ze 
sobą utopijną wizję społeczeństwa bez 
zła. Mieli to gwarantować ludzie – bo-
gowie. Nadejście chrześcijaństwa obaliło 
ten mit twierdząc, że z powodu grzechu 
pierworodnego w ludziach jest trwała 
zdolność do zła i cierpienia. Dopiero w 
wieczności z woli Boga nie będziemy go 
doświadczać.”

Nowożytne ezoteryczne źródła 
komunizmu

Reformacja jako pierwsza rewolu-
cja światowa: „Luter przeciwstawiając 

się „Rzymowi” wypowiedział wojnę pa-
piestwu i kulturze grecko-rzymskiej. W 
swej duchowości zwrócił się do pogań-
skiej myśli germańskiej mistrza Eckhar-
ta. Wpierw szukał sojuszników wśród 
Żydów, a gdy nie chcieli przyjąć pro-
testantyzmu zwrócił się ku świeckim. 
Oni go chętnie wsparli kiedy mieli zo-
stać głowami kościołów narodowych. 
W tym momencie upadło rozgranicze-
nie między władzą duchową i świecką.”

Utopijność jako podstawa myśle-
nia rewolucjonistów: „W XVI wieku 
filozofia przyrody była przykrywką 
dla okultyzmu. Jej przedstawicielem 
był spalony na stosie Giordano 
Bruno. Także protestanci Johann 
Arnd i Jakub Bohme. Renesans 
był odrodzeniem pogaństwa z na-
ciskiem na magię i okultyzm, ale 
też nauki przyrodnicze.”

Rozum w służbie ezoteryzmu

Oświecenie: „W oświeceniu 
zaś odwrócono tradycyjne pojęcia 
i zdefiniowano religię naturalną. 
Do tej pory chrześcijanie poj-
mowali ją jako chwalenie Boga 
poznanego rozumem. Kościół 
uważa religie poza chrześcijań-
stwem, które jest ponadnaturalne, 
za naturalne. Myśliciele okresu 
oświecenia uważali je za oparte 
na rozumie, z których trzeba wy-
eliminować irracjonalne dogmaty. 
W tym cuda i objawienia.” 

Heglizm – Mistyka komu-
nizmu: „Hegel od młodości wy-
znawał ezoteryczną doktrynę 
różokrzyżowców. Ewangeliczne 
rozmowy Chrystusa z Ojcem 
traktował jako dialog z rozumem. 
Heglowski Jezus uważa, że w 
pewnym momencie przyjdzie Króle-
stwo Boże z cnotą i prawem. Ostatnią 
wieczerzę traktował jako kolację przy-
jaciół.” 

Filozofia dziejów, czyli w związku 
z herezją Joachima z Fiore: „Podstawo-
we komunistyczne przekonanie, że byt 
wyznacza świadomość jest wyrazem 
niebywałego redukcjonizmu. Nie spo-
sób sprowadzić wszystkich wierzeń do 
stosunków ekonomicznych. Da się to 
uczynić kiedy się przyjmie, że ekono-
mia ma naturę filozoficzną i religijną.”

Komunizm i jego propagatorzy

Komunizm jako realizacja marzeń 
agnostyków: „Dialektyka była przed-
stawiana jako wyższa matematyka, z 
czym by się zgodzili np. pitagorejczycy. 
Stąd Lew Trocki (rosyjski Żyd) twier-
dził, że wszystko co istnieje w czasie 
jest procesem przemian, a więc czas jest 
podstawowym elementem istnienia. 
Uważał też, że myśl dialektyczna jest 

formą zmieniającej się materii. Ani dla 
Boga, ani dla diabła, ani dla duszy nie-
śmiertelnej nie ma miejsca w mechani-
ce materii.”

Rewolucyjny wymiar komunizmu: 
„W latach 90. XIX wieku w krajach 
Europy Zachodniej wśród socjalistów 
zrodził się pomysł na zastąpienie I 
Komunii Świętej i Bierzmowania. Dla 
dzieci (11-12 lat) organizowano - świę-
to dorastania zwane „czerwoną komu-
nią” , a dla młodzieży – święto dojrze-
wania. „Czerwonego chrztu” udzielano 
dzieciom od lat 2 do nawet 10. Unika-
no chrzczenia niemowląt.”

Prawdziwe znaczenie komuni-
stycznego ateizmu: „Krytyka religii 
dokonana przez Feuerbacha służy do 
otrzeźwienia zaczadzonych umysłów. 
Miało to drogą okrężną doprowadzić 
do całkowitej negacji wiary i religii. 
Obiecywano, że wszystko można speł-
nić w życiu doczesnym.”

Satanistyczny i antychrześcijański 
wymiar komunizmu: „Opis wejścia 
ludzkości do „otchłani ciemności” z 
dramatu Marksa przypomina Kościół 
Szatana. Tenże przywiązywał wielką 
wagę do „zniszczenia”. Wszyscy jego 
bohaterowie są postaciami zdecydo-
wanie negatywnymi reprezentującymi 
ciemność. Łącznie z Emmanuelem 
(Chrystusem). Nie ma ani jednego po-
zytywnego.”

Wzajemne relacje masonerii i ko-
munizmu: „Znaczna część polityków 
Zachodu przyczyniła się walnie do 
powstania i utrwalenia komunizmu. 
Amerykańscy bankierzy wspierali bol-
szewików bo zależało im na władzy. 

Biznesy robione z komunistami, a na-
stępnie z nazistami z III Rzeszy były 
obarczone wielkim ryzykiem. Nic to. 
Potrzeba robienia pieniędzy zwyciężała 
nad rozumem.” Marksizm kulturowy 
– Czysty komunizm ezoteryczny: „Hu-
bert Marcuse wybitny myśliciel szko-
ły frankfurckiej napisał w 1955 roku 
dzieło „Eros i cywilizacja”. Idee w niej 
zawarte proponowały wprost porzu-
cenie wszelkich zasad i zwyczajów aby 
zastąpić ją całkowitą swobodą. Przykła-
dem drastycznym może być „rewolu-
cja kulturalna” w Chinach. Wybuchła 
ta rewolucyjna cywilizacja „swobody” 
jednocześnie w wielu miejscach. To 
świadczyło o długich przygotowaniach 
i koordynacji. Nie była spontaniczna.”

Rewolucja intelektualna

„O ile rewolucja komunistycz-
na dotyczyła obalenia porządku 
politycznego i społecznego to ta z 
roku 1968 sięgała intelektualnie 
znacznie głębiej. Kwestionowała 
bowiem porządek natury. Hippisi 
czerpali wiele z New Age i religii 
Dalekiego Wschodu, a nawet sa-
tanizmu… Potwierdza to pogań-
ską genezę tego ruchu. Podobnie 
artyści awangardowi zaangażowali 
się mocno w budowę Związku 
Radzieckiego. Programowo zaś 
odrzucali naturę, a czerpali z okul-
tyzmu, teozofii, myśli Heleny Bła-
watskiej.

Powrót do Boga

„Ludzkość nie potrzebuje już 
kolejnych rewolucji. Nie potrze-
buje tajnych nauk i pseudonau-
kowych systemów. Potrzebuje 
bowiem normalności, a to da się 
osiągnąć przez powrót do tego co 
naturalne i Boga. Potrzebujemy 
moralnej kontrrewolucji czyli po-
wolnego odzyskiwania wypaczone-

go przez zbrodnicze ideologie świata.” 
(teraz to ideologie gender i LGBT – 
przyp. WN)

Ezoteryczne źródła żydokomuny

Stosunek masonów i Żydów do 
komunizmu był czysto instrumental-
ny. Ideologia miała osiągnąć pewne 
cele jakimi było pozbawienie zna-
czenia narodowości, zniszczenia tra-
dycyjnych społeczności, stworzenie 
komunistycznego państwa światowe-
go i uzyskanie w nim największych 
wpływów. Komuniści wobec Żydów 
, którzy chętnie włączali się w budo-
wę ludobójczego systemu postępowali 
podobnie. Mieli bowiem Żydzi nadre-
prezentację dlatego też często byli 
ofiarami nagonek i represji.”

Brońmy zatem ze wszystkich sił 
naszego świata wartości przed kolejny-
mi rewolucjami wszelkiej maści. Może 
z Boską pomocą nam się to uda? Daj 
Boże.

Michał Krajski: „Okultystyczne korzenie światowej rewolucji. Ezoteryka w służbie postępu”

Jak ezoteryka wpływała na komunizm

WALDEMAR NICMAN
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książki

„Szaleństwo tłumów” to prowokująca i  błysko-
tliwie napisana książka autora bestsellerowej „Prze-
dziwnej śmierci Europy”, która ukazała się nakładem 
wydawnictwa Zysk  i S-ka. Douglas Murray zajmuje 
się najbardziej spornymi problemami XXI wieku: sek-
sualnością, płcią, technologią i rasą. Ujawnia zdumie-
wające wojny kulturowe toczone w miejscach pracy, 
szkołach i domach w imię sprawiedliwości społecznej 
i polityki tożsamości.

Gender, rasa, tożsamość

Trudno nie zauważyć zachodzących w błyska-
wicznym tempie procesów jakie mają miejsce obecnie 
w naszej globalnej wiosce. Społeczeństwo zachowuje 
się tak, jakby wiecznie biegło. Ludzie pędzą w jakimś 
nieokreślonym kierunku a co gorsze, nie zastanawiają 
się dlaczego biegną w daną stronę. Autor nazywa to, 
i słusznie, szaleństwem tłumów. Tak, jest w tym jakiś 
obłęd podążania w odmęty przedziwnych twierdzeń, 
interpretacji i ideologii.

Gdzie szukać przyczyn takiej postawy? Tego pró-
buje się dowiedzieć brytyjski dziennikarz Murray. 
Nawet jeśli nie dociera do sedna to pozostawia szereg 
intrygujących, niepoprawnych politycznie i prowoku-
jących pytań. Okładka książki zawiera terminy, wo-
kół których toczy się dyskusja a więc sprawiedliwość 
społeczna, plemienność, tożsamość, rasa, wojna kul-
turowa, gender, feminizm, trans, intersekcjonalność. 
Korzystając z jakichkolwiek mediów – telewizji, radia, 
prasy, portali internetowych można odnieść wrażenie, 
że to wokół tych pojęć toczy się obecnie nasze życie. 
Stworzony w ten sposób zamęt prowadzi do szaleń-
stwa, z którego autor sugeruje kilka dróg wyjścia. 
Ale najpierw należy zacząć nie tylko od zrozumienia 
podstaw tego, co się teraz dzieje, ale również od wol-
ności rozmawiania o tym. W przeciwnym razie czeka 
nas przyszłość z narastającą atomizacją, wściekłością i 
przemocą. 

Marksistowskie fundamenty

W 1911 roku ukazał się słynny plakat po tytu-
łem „Robotnicy przemysłowi świata” przedstawiający 
piramidę ustroju kapitalistycznego. Najniższy szczebel 
to byli ludzie klasy robotniczej wyzyskiwani przez za-
możnych - wojsko, kler, monarchów. Na szczycie zaś 
leżał wielki worek z pieniędzmi z napisem „Kapita-
lizm”. Ten obraz stał się centrum ideologii sprawiedli-
wości społecznej.

Obecnie na samym szczycie wyzysku umiejsco-
wiony jest biały, heteroseksualny mężczyzna. To on 
jest winien wszystkiemu złu i niesprawiedliwości. 
Według nowej świeckiej religii ów jegomość stosuje 
terror wobec kobiet, gejów, trans i osób innej rasy. Tak 
jak marksizm miał uwolnić robotnika i rozdzielić bo-
gactwa, tak samo, zgodnie z nową wersją starej teorii, 
patriarchalnym białym mężczyznom należy odebrać 
władzę i rozdzielić ją sprawiedliwiej między właściwe 
mniejszości.

Postmarksiści przyjęli zniekształcenia myśli Fo-
ucaulta (w skrócie „społeczeństwo to system władzy”) 

i Marksa. Od Antonio Gramsciego zaczerpnęli pojęcie 
kultury jako „hegemonicznej siły, którą trzeba kon-
trolować” i wprowadzać „postęp” w „marszu przez 
instytucje”. Zawsze i wszędzie towarzyszy temu cel 
- „dekonstrukcja”. Zatem „proces rozbiórki” zacho-
dzić musi w wielu obszarach. Na uniwersytetach w 
nowych naukach społecznych (studia kobiece, quer-
rowe, czarnoskórych itd.) skonstruowano wniosek, 
że nie ma czegoś takiego jak płeć biologiczna. Gen-
der nie jest czymś realnym, a zaledwie „społecznym 
konstruktem”. Poza tym walka polityczna w obecnej 
epoce musi objąć inne grupy. Autor opisuje mnóstwo 
sprzeczności w myśleniu o kobietach, gejach, osobach 
trans, innej rasy. Musi poruszać się tutaj bardzo ostroż-
nie aby uniknąć oskarżenia o rasizm, seksizm, homo-
fobię, transfobię.

Politycznie poprawny terror z Googla, 
Facebooka i Twittera

W Dolinie Krzemowej w USA znajdują się naj-
większe firmy panujące na rynku mediów społecz-
nościowych. Poprzez moderowanie treści na tych 
portalach narzucają one swoje założenia reszcie świata. 
Zaszczepiają nowe dogmaty, tłamszą przeciwne opi-
nie, wprowadzają totalitarny system ideologicznych 
bojowników o sprawiedliwość społeczną. Dolina 
Krzemowa wie co jest słuszne więc banuje tych, którzy 
„mylą się w swoich poglądach” i muszą zastanowić się 
nad swoim „nienawistnym postępowaniem”.

W 2019 roku Gogle zatrudniał około dziesięć 
tysięcy, a Facebook aż trzydzieści tysięcy ludzi do mo-
derowania zawartości. Liczby te raczej będą rosnąć. 
Wyszukiwarki nie są też „przestrzenią neutralną”. 
MLF – Machine Learning Fairness („bezstronnośc 
uczenia się maszyn”) ewidentnie jest z dodatkiem 
działania człowieka. Np. szukając „białej pary” zoba-
czy się wśród pięciu pierwszych obrazów parę różnych 
ras i międzynarodowych gejów, a potem parę białą, 
która urodziła czarnoskóre dziecko przy użyciu czar-
nych embrionów. Murray podaje kilka ciekawych 
przykładów.

Zachęcam również do przeczytania rozdziału 
„trans” aby uświadomić sobie jak daleko zaszły ekspe-
rymenty z ludzką seksualnością. Dokąd to szaleństwo 
nas zaprowadzi? Gdzie jest zdrowy rozsądek? Gdzie 
jest granica tego obłędu?

Czytelnicy, niezależnie od swych przekonań po-
litycznych, docenią mistrzowsko napisaną i prowoka-
cyjną książkę Murraya, który stara się wprowadzić nie-
co sensu do dyskusji o najbardziej złożonych sprawach 
obecnego pokolenia. Kończy żarliwym wołaniem o 
wolność słowa, wspólnotę wartości i zdrowy rozsądek 
w czasach masowej histerii.

Książka liczy 368 stron, a jej cena to 45 zł.

Douglas Murray: „Szaleństwo tłumów”

O zamęcie prowadzącym 
do szaleństwa

DOROTA SMOSARSKA

„Irma”
Marcin Gryglik

Warszawa, rok 1964. Czasy Gomuł-
ki, wszechobecnych szpicli, totalitaryzmu 
wgryzającego się w każdą dziedzinę życia. 
Ale też czasy szalonych imprez w oparach 
wódki i papierosowego dymu, czasy jazzu i 
wielkości polskiego kina.

Zygmunt Weber, wybitny reżyser i 
pupilek reżimu trzęsący polską kinema-
tografią, zostaje znaleziony martwy na planie swojego najnowszego 
filmu. Była to egzekucja z zimną krwią. Milicja odkrywa, że nikt w 
środowisku filmowym nie tęskni za zamordowanym - z tak wpływową 
osobą niemal każdy miał na pieńku. I niemal każdy odetchnął z ulgą 
po jego śmierci.

Do współpracy zostaje zwerbowana Irma Rawska, młoda aktorka 
o słabo rozwiniętej karierze, mocno rozwiniętym pociągu do morfiny 
i skomplikowanym życiu miłosnym. Aktorka zanurza się w słabo jej 
znany świat filmu, pełen romansów i intryg. Tymczasem milicja odkry-
wa, że również Irma miała powody, by nie lubić Zygmunta Webera...

Liczba stron: 460, Cena: 39,90 zł

„36 forteli. Chińska sztuka podstępu, układania planów i 
skutecznego działania”
Piotr Plebaniak

Książka to nie tylko zbiór forteli i 
podstępów. To międzykulturowy porad-
nik psychologii konfliktu i kompendium 
praktycznych porad, jak radzić sobie w 
sytuacjach rozbieżności interesu - od 
sytuacji z życia codziennego zaczynając, 
a na formułowaniu doktryn wojennych 
kończąc. Zawiera około dwieście ilustracji 
historycznych i anegdot, wraz ze zwięzłymi 
analizami opartymi na współczesnej psychologii poznawczej i traktacie 
Sztuka wojny Sun Tzu (Sun Zi).

Liczba stron: 792, Cena: 55,00 zł

„Gwiazda Szeryfa”
Aleksandra Borowiec

Pierwsze powojenne miesiące. Do 
Olsztynka na Mazurach przybywa Ste-
fan Malewski służący w szeregach Mi-
licji Obywatelskiej. Rzeczywistość, jaką 
zastaje, to bandy, Wehrmacht, panoszą-
cy się wszędzie Sowieci. A jakby i tego 
było mało, to jeszcze... makabrycznie 
okaleczone zwłoki, porzucone w lesie w 
pobliżu miasteczka. Można by je uznać za dzieło dzikich zwierząt, 
gdyby nie to, że po miesiącu zostaje znalezione następne, iden-
tycznie okaleczone ciało.

Cały Olsztynek jest jak jedna beczka prochu, wystarczy iskra, by 
podpalić lont. Panika może wybuchnąć w każdej chwili. Trzeba jak 
najszybciej znaleźć winnego. Kto mógł dopuścić się takiej zbrodni? 
Hitlerowcy? Rosjanie? A może to dzieło szaleńca? Milicja rozpoczyna 
śledztwo, a raczej rozpoczyna je sam Malewski, który jako jedyny dąży 
do poznania prawdy.

Samotny szeryf rusza zatem na łowy. Nie ma jednak pojęcia, jak 
trudne zadanie go czeka. Jego współpracownicy ukrywają przed nim 
więcej, niż mogłoby się wydawać. W mazurskich lasach na dobre zalę-
gły się siły, na które pistolet, nóż i gołe pięści to stanowczo zbyt mało...

Liczba stron: 656, Cena: 45,00 zł

„Niewidzialny człowiek”
Herbert George Wells

Do wiejskiej gospody przybywa 
mężczyzna w wielkim pilśniowym 
kapeluszu, od stóp do głów ubrany 
tak, że nie widać ani centymetra ciała. 
Nieznajomy jest zziębnięty i pragnie 
jedynie wynająć ciepły pokój. Prosi 
też, aby mu nie przeszkadzano, gdyż 
prowadzi bardzo ważne badania. Zain-
trygowana tajemniczym gościem gospodyni usiłuje dowiedzieć 
się, kim on jest, skąd przybywa i dlaczego z jego pokoju wydo-
bywają się dziwne dźwięki.

Niedługo potem wychodzi na jaw, że mężczyzna to naukowiec, 
który wynalazł sposób na... niewidzialność, przy okazji sam stając się 
niedostrzegalnym dla ludzkiego oka. Chciwość i chęć zdobycia profi-
tów przejmują władzę nad jego umysłem do tego stopnia, że nie zawaha 
się nawet zabić, aby osiągnąć cel...

Liczba stron: 198, Cena: 35,00 zł

„Kronika Strasznego Dworku”
Adriana Johnson

Mówią, że od przybytku głowa 
nie boli. Kiedy jednak Ada nieocze-
kiwanie staje się właścicielką starego 
szkockiego dworu, jej świat wywraca 
się do góry nogami. Już sam pomysł 
przekazania rodowej posiadłości w 
ręce domniemanej krewniaczki wyda-
je jej się niedorzeczny. To nie podupa-
dający dom, tylko przepięknie usytuowany dwór w doskonałym 
stanie, którego jednak z jakichś powodów nikt z klanu nie chce. 
Ada podejrzewa, że Leśna Sadyba, spontanicznie przemianowa-
na przez rodzinę na Straszny Dworek, skrywa jakąś mroczną 
tajemnicę. Tylko czy jest sposób, aby w krótkim czasie poznać 
wszystkie sekrety starego domostwa? Jest. Należy zaprosić tam 
na wakacje wszystkie przyjaciółki!

Po szeregu dziwnych i niepokojących zdarzeń, które przytrafiają 
się rezydentom od pierwszych dni pobytu w Dworku, dla wszystkich 
staje się jasne, że komuś bardzo zależy na tym, aby pozbyć się nowej 
dziedziczki...

Liczba stron: 472, Cena: 39,90 zł

„Pandemia”
Jana Wagner

Zmasowany wybuch pandemii 
nieznanej choroby nie pozostawił ludz-
kości żadnej nadziei – nie ma na nią 
szczepionki ani skutecznych lekarstw.

Społeczeństwa rozpadają się w 
chaosie i anarchii, odcięte od prądu i 
wody. W tych mrocznych czasach każdy 
może liczyć tylko na siebie. W konają-
cym mieście resztka ocalałych wegetuje w strachu przed zarazą i 
jej nosicielami.

Anna z rodziną i przyjaciółmi wie, że aby przetrwać, trzeba 
przejąć inicjatywę. Ucieczka w odległe miejsce z dostępem do 
świeżej wody i żywności, byle jak najdalej od epicentrum choroby, 
wydaje się najlepszym rozwiązaniem. Wybór pada na małą chatkę 
na wysepce jeziora Wong w Karelii przy granicy z Finlandią. W 
drodze Anna musi chronić swego syna i uporać się z lękiem przed 
zarażeniem wirusem.

Liczba stron: 434, Cena: 39,90 zł

„Zgadnij, kim jestem”
Kamila Cudnik

Robert to policjant, mężczyzna z 
przeszłością. Pewnej nocy wraca ze spo-
tkania z informatorem. Na moście do-
strzega coś, co każe mu się zatrzymać. 
Młoda kobieta wchodzi na barierkę. 
Robert działa błyskawicznie. Ściąga ją 
na ziemię i zabiera na komisariat. Ko-
bieta oznajmia, że właśnie tak święto-
wała swoje urodziny. Robert odwozi ją do domu. Od tej chwili 
nie może przestać o niej myśleć i szuka okazji do spotkań. Iza, 
artystyczna dusza, fascynuje go. Dlaczego mieszka sama w starym 
dużym domu? Czego mu nie mówi?

Krótko po tym przyjaciółka znajduje Izę pobitą do nieprzy-
tomności. Pojawia się wiele znaków zapytania…

Liczba stron: 424, Cena: 39,90 zł

„Na własne ryzyko. Ukryte asymetrie w codziennym życiu”
Nassim Nicholas Taleb

W swojej najbardziej jak dotąd pro-
wokacyjnej książce jeden z czołowych my-
ślicieli naszych czasów definiuje na nowo, 
co to znaczy zrozumieć świat, odnieść 
sukces w zawodzie, współtworzyć rzetelne 
i sprawiedliwe społeczeństwo, umieć wy-
krywać nonsensy i wpływać na innych. 
Powołując się na przykłady od Hammura-
biego do Seneki, od giganta Anteusza po 
Donalda Trumpa, Nassim Nicholas Taleb 
pokazuje, jak gotowość do zaakceptowania ryzyka własnego stanowi 
niezbędny atrybut bohaterów, świętych i ludzi odnoszących sukcesy we 
wszystkich dziedzinach życia. Autor, w sposób jak zawsze jednocześnie 
przystępny i obrazoburczy, rzuca wyzwanie wielowiekowym przekona-
niom na temat cnót tych, którzy stoją na czele wojskowych interwencji, 
dokonują inwestycji finansowych oraz promują religijne wyznania.

Liczba stron: 400, Cena: 49,90 zł
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