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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.
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Budowa ulicy Sońskiej – wspólna inwestycja miasta i powiatu.
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Kolejne wydanie
magazynu „PULS” ukaże się
we wtorek - 13 października

nr 9 (68) • wrzesień 2020
pulsciechanowa.pl

ISSN 2392-3407

reklama

reklama

ogłoszenie własne wydawcy

reklama

ZZAAKKŁŁAADD  FFRRYYZZJJEERRSSKKII
DAMSKO - MĘSKI u PawłaPaweł Litner
Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

(na terenie szpitala)

tel. 784 008 401



2
na tapecie www.pulsciechanowa.pl

ogłoszenie

ogłoszenie własne wydawcy

reklama

Sprzedam atrakcyjny 

dom w Ciechanowie.

Powierzchnia - 250 m2 

tel. 604 513 071

 lub 606 251 393

Mimo proroctwa Malachiasza i 
nadciągającego końca świata, teraz 
we wrześniu 2025 roku nadal trwa 
rozwój gminy Reguloloment na zie-
mi dziudzianowskiej. Ostatnio przy 
głównej ulicy osady Zulmnierzyc po-
stawiono lustro okrągłe wypukłe i od 
razu ujawnił się jego zdumiewający 
charakter. Po raz pierwszy zwiercia-
dło pokazało swą moc gdy podeszła 
do niego rozwódka, która po tym jak 
trzydzieści lat temu wygnała męża 
i ograbiła go z majątku, nie mogła 
od tamtej pory znaleźć następnego 
chłopa. Zbliżając się poczuła w sobie 
dziwne ciepło i usłyszała słowa. Pod-
niecona pojechała do Dziudzianowa 
i zaraz poznała przystojnego emeryta, 
z którym po dwóch dniach zawarła 
konkubinat. Już nie sypia sama i ma 
znowu mena.

Niedługo później do lustra pod-
szedł mężczyzna w średnim wieku, 
nagle doznał olśnienia i usłyszał 
zestaw liczb, które zanotował na 
gazecie. Niezwłocznie pojechał do 
punktu, na kuponie skreślił usłysza-
ne liczby i następnego dnia wygrał 
dwadzieścia tysięcy złotych. Szeroko 
komentuje się też przypadek gdy na-
przeciw lustra zatrzymał się autobus z 
pasażerami i stał tam dziesięć minut, 
bo właśnie trwało wylewanie nowego 
asfaltu na głównej ulicy Zulmnierzy-
ca. Podróżni patrzyli w lustro i się 
do niego uśmiechali. Gdy autobus 
ruszył, od razu wszyscy pasażerowie 
i kierowca znaleźli w kieszeniach lub 
torebkach po trzy nowe banknoty 
stuzłotowe, których wcześniej nie 
mieli.

Lustro wielokrotnie pokazało 
także swą zdolność do ujawniania 
prawdy. Potwierdza to m.in. miesz-

kaniec gminy znany ze swej praw-
domówności i pobożności. – Gdy 
usłyszałem o lustrze pojechałem zo-
baczyć jakie brzydkie i niepotrzeb-
ne by wyśmiać w Internecie. Lecz 
gdy do niego podszedłem poczułem 
magnetyzm, wszystkie członki mi 
zesztywniały i ujrzałem prawdę. Tak, 
tak. Przez tyle lat w gminie udawa-
no, że coś się robi, marnowano czas, 
a można było zrobić tak wiele. Jak 
mieszkańcy zgłaszali, odzewem były 
hyhy-śmichy, czaruś-maruś i cycuś-
-glancuś. A teraz jest normalnie, trwa 
rozwój i nie robi się z mieszkańców 
śmichów-hyhów ani glancusiów-cy-
cusiów. Dziękuję lustru, że w końcu 
pojąłem prawdę. Radujmy się! Alle-
luja! – z wdzięcznością dla lustra w 
głosie powiedział reporterce „Czasu 
Dziudzianowa” znany mieszkaniec 
gminy, mieszkający przy wylocie na 
Lelkowo.

A teraz wracamy na ziemię 
ciechanowską. W ostatnią sobotę 
otwarto wystawę fotografii artystycz-
nej, stanowiącą plon anty-tęczowego 
pleneru aktów męsko-damskich w 
Bieńkach-Śmietankach w parafii soń-
skiej (pisaliśmy o tym w poprzednim 
numerze PULSU). Na fotografiach 
zaprezentowano ujęcia nagich kobiet 
i mężczyzn w różnych pozach, para-
mi dwupłciowo i dwupłciowo gru-
powo. – Najbardziej podoba mi się 
tryptyk przedstawiający gołego wójta 
gminy w otoczeniu nagich bibliote-
karek i nauczycielek. To wspaniałe, że 
ludzie samorządu, kultury i oświaty 
razem pokazują prawdę i wspólnie 
dają odpór tęczowej ideologii. Wy-
stawę koniecznie powinna obejrzeć 
młodzież szkolna, by dowiedziała 
się czym kobieta różni się od męż-

czyzny i odwrotnie, to wtedy dzieci 
uodpornią się na propagandę tęczo-
wych agitatorów. Więcej takich wy-
staw – powiedziała znana działaczka 
osiedlowo-parafialna ze Śródmieścia.

Wernisaż uświetnił udział pocz-
tów sztandarowych, radnych, pre-
zesów spółek komunalnych z mał-
żonkami i przewodniczącego rady 
nadzorczej wodociągów.

Wśród wydarzeń o znaczeniu 
ogólnoregionalnym należy wspo-
mnieć o kolejnej konferencji nauko-
wej z cyklu „Szabas w Muzeum”. 
Tym razem temat brzmiał: „Pełnia 
księżyca i tęcza w życiu ludzkim”.

Podczas późno piątkowej sesji 
stwierdzono, że tęcza i pełnia księżyca 
mają istotne znaczenie dla kondycji 
intelektualnej naszego społeczeństwa. 
Omówiono m.in. naturalny charakter 
tęczy, pochodny prawa naturalnego. 
Odnosząc się do politycznego pro-
blemu czy tęcza ma sześć czy siedem 
kolorów, ekspert-optyk stwierdził, że 
jest ich pierdylion. Niemonochroma-
tyczne światło słoneczne w paśmie wi-
dzialnym od 400 do 700 nanometrów 
długości fali elektromagnetycznej ma 
widmo ciągłe i w praktyce nie moż-
na skutecznie policzyć składowych 
wyodrębnianych dyspersyjnie w śro-
dowisku atmosferycznym, także do-
datkowo wobec postdyspersyjnej syn-
tezy składowych, więc właściwa jest 
tu wielkość pierdylion. A gdy tęcza 
jest podwójna, pierdylion należy po-
mnożyć przez dwa czyli wtedy są dwa 
pierdyliony.

Drugą część sympozjum poświę-
cono psychosomatycznym skutkom 
pełni księżyca w populacji ciecha-
nowskiej. – Księżyc w pełni jest wul-
garny, bezczelnie wywala swoją całość 

i mnie to denerwuje, że nie mogę się 
opanować. Wtedy piszę w Internecie 
i się uspokajam – powiedziała jedna 
z uczestniczek, mieszkanka Alek-
sandrówki. – Mnie też bierze pełnia 
księżyca, jestem strasznie pobudzona 
i również wtedy piszę w Internecie na 
prezydenta i pracowników Ratusza, 
bo mi to przynosi ukojenie – ujaw-
niła mówczyni z Bloków. – W pełnię 
księżyca cały się gotuję w środku. Że-
bym się nie mógł rozładować w In-
ternecie, to chyba bym już zidiociał 
do końca – przekazał znany działacz 
ciechanowski.

Dyskusję podsumowało podanie 
danych statystycznych, z których wy-
nika, że w Ciechanowie jest ponad 
trzy tysiące osób, które w czasie pełni 
księżyca doznają ostrego pobudze-
nia i roztrzęsienia całego organizmu. 
Referent odmówił podania nazwisk, 

zasłaniając się RODO. W konkluzji 
stwierdzono, że gdyby nie Internet to 
pełnia księżyca mogłaby w Ciechano-
wie powodować dużo gorsze skutki.

A poza tym wszystko O.K. Przy-
chodzą do redakcji mieszkańcy, któ-
rzy chwalą panią starostę i prezydenta 
oraz panią wiceprezydent i wicestaro-
stę oraz panią wójt gminy Regimin 
i wójta gminy Ciechanów. A także 
prezesów PEC-u i TBS-u oraz panią 
dyrektor Domu Kultury. 

Również przechodnie chwalą 
efekty działań władz lokalnych: – Jaki 
jest nasz Ciechanów piękny latem, 
zimą, wiosną i jesienią – powiedziała 
Pani Bożenna, przypadkowo w sobo-
tę spotkana przez naszego redaktora 
na Warszawskiej, gdy na przeciw Bi-
blioteki siedział na ławce i jadł loda.

To tyle tym razem. Ahoj!
IWO „GAGUŚ” GAWLICA

Wspomnienia z przyszłości

Lustro w Zulmnierzycu i pierdylion kolorów tęczy
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Filipek Bugajewski przeszedł pierwszą z 
cyklu operacji. Najważniejsza wiadomość, 
którą uzyskaliśmy od Rodziców brzmi: OPE-
RACJA SIĘ UDAŁA!

Dzięki hojności ciechanowian, a 
także ludzi z całej Polski, udało się ze-
brać 372 tys. złotych na pierwszą ope-
rację pięcioletniego mieszkańca nasze-
go miasta chorego na artrogrypozę. Na 
trzy kolejne potrzeba jeszcze ponad pół 
miliona złotych.

- Filip jest obolały ale i szczęśliwy. 
Po raz pierwszy mógł zgiąć i wyprosto-
wać kolanka. Teraz czeka nas rehabili-
tacja. Dziękujemy wszystkim osobom, 
które w różnoraki sposób wsparły 
zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabili-
tację naszego synka – powiedziała nam 
Mama Filipka.

Operacja odbyła się 7 września w 
Warszawie i trwała kilka godzin. Prze-
prowadził ją dr David Feldman z Paley 
European Institute. Warto pamiętać, że 
to dopiero początek walki naszego Ma-
łego Bohatera.

Ciechanowianie do-
brze znają tego uśmiech-
niętego chłopca, na rzecz 
którego w grudniu 2019 
roku Stowarzyszenie „Ma-
zovia ProActiv” zorgani-
zowało „III RODZINNE 
MIKOŁAJKI”. Dzięki 
hojności naszych miesz-
kańców „Mikołajki” oka-
zały się rekordowe, albo-
wiem zebrano ok. 62 tys. 
zł. 

Rodzinie poprzez por-
tal „Siepomaga” udało się 
zebrać 160 tys. zł. 

Dzięki emisji materia-
łu o Filipku w programie 
telewizyjnym red. Elżbiety 
Jaworowicz pt. „Sprawa 
dla reportera” pozyskano 
kwotę 150 tys. zł w ramach 
zbiórki SMS-owej zorga-
nizowanej przez Cartias 
Polska.

Przeprowadzenie ko-
lejnych operacji będzie za-
leżało od zdrowia Filipka 
oraz od… pieniędzy. Jeżeli 
chcecie Państwo wesprzeć 
leczenie chłopca to mo-
żecie to zrobić dokonując 
wpłaty poprzez Funda-
cję „Siepomaga”: https://
www.siepomaga.pl/filip-
-bugajewski
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STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
Oddział Okręgowy w Warszawie, Oddział w Ciechanowie

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

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

ZAPRASZA NA:ZAPRASZA NA:

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY  W WARSZAWIE
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

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

Terminy 

rozpoczęcia kursów: 

wrzesień/grudzień 

2020 r.

KURSY STACJONARNE 

ORAZ KURSY ON-LINE 

Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI, 

PODATKÓW I PŁAC

KURSY STACJONARNE 

ORAZ KURSY ON-LINE 

Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI, 

PODATKÓW I PŁAC
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Pomóżmy Filipkowi

Filipek już po pierwszej operacji!

ogłoszenie
Filipek po udanej operacji – obolały ale i szczęśliwy.
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Okazuje się, że działalność Chóru Po-
wiatowego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, może być doskonałym źródłem 
inspiracji w aplikowaniu o środki z bu-
dżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. Wydawałoby się, że 
to doskonała promocja Chóru i świetna 
inicjatywa, zwłaszcza w okresie tak 
trudnym dla kultury i dla ludzi kultury, 
ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegó-
łach. 

Mając na uwadze informacje ja-
kie dotarły do naszej Redakcji, po-
jawiło się pytanie: Czy Jan Andrzej 
Kaluszkiewicz, znany ciechanowski 
muzyk, radny Rady Powiatu Cie-
chanowskiego z ramienia PiS i były 
prowadzący Chór Powiatowego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 
Ciechanowie, mógł w niewłaściwy 
i nieetyczny sposób wykorzystać 
działalność Chóru PUTW do ce-
lów prywatnych?

Miało ono polegać na wykorzy-
staniu działalności Chóru w celu 
udokumentowania otrzymanego 
stypendium Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu „Kultura w sieci”. Sam 
zainteresowany zapewnił nas, że nie 
otrzymał żadnej oficjalnej informa-
cji ze Starostwa jakoby jego działa-
nia wzbudzały jakiekolwiek zastrze-
żenia. Jeśli takie zarzuty do niego 
trafią, wówczas oficjalnie się do nich 
odniesie.

Jednakże opinia pracowników 
Starostwa jest jednoznaczna - za-
równo forma komunikacji, natar-
czywość oraz wykorzystanie pozycji 
radnego w celu zrealizowania żądań 
związanych z próbą nagrania wystę-
pu Chóru, po prostu nie powinna 
mieć miejsca.

- Pan Kaluszkiewicz prosił udo-
stępnienie nagrań prób Chóru oraz 
dokumentacji fotograficznej. Miało 
to miejsce na przełomie czerwca i 
lipca tego roku. Mówił, że wyko-
rzystywane będą w celach prywat-
nych i pamiątkowych. Okazało się, 
że przeznaczenie tych materiałów 

mogło być inne, związane z otrzy-
manym stypendium z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Pan Kaluszkiewicz kontaktował 
się wielokrotnie w sprawie tych 
materiałów. Można powiedzieć, że 
momentami był natarczywy - po-
wiedzieli nam pracownicy ciecha-
nowskiego Starostwa – którzy są 
przekonani, że gdy Kaluszkiewiczo-
wi nie udało się uzyskać potrzeb-
nych materiałów zdecydował, że 
zbierze Chór by nagrać materiał do 
publikacji w Internecie w ramach 
stypendium. Zwrócił się do dyrek-
tora PCKiSz z prośbą o wynajęcie 
sali do wykonania nagrania. 

- Pan Kaluszkiewicz kontakto-
wał się ze mną kilkakrotnie w lipcu 
tego roku w sprawie wynajmu sali 
prób. Chciał w niej zorganizować 
spotkanie Chóru w celu nagrania 
materiału dla potwierdzenia dzia-
łań przeprowadzonych w ramach 
otrzymanego stypendium z Mini-
sterstwa. Nie wyraziłam zgody na 
wynajem, ponieważ organizacja 
takiego spotkania w tym czasie 
była niezgodna z zaleceniami sani-
tarnymi. Na sali mogło przebywać 
maksymalnie osiem osób. Ponadto 
od kilku miesięcy, czyli od począt-
ku pandemii Covid-19 działalność 
Chóru była zawieszona, co było po-
dyktowane zapewnieniem bezpie-
czeństwa jego członkom – powie-
działa nam Anna Smolińska - p.o. 
dyrektora Powiatowego Centrum 
Kultury i Sztuki w Ciechanowie. 

Dyrektor zapytana o to, czy 
wykorzystanie potencjału chórzy-
stów PUTW do nagrań w ramach 
ministerialnego stypendium budzi 
wątpliwości, zdecydowanie pod-
kreśliła, że nie było to odpowiednie 
zachowanie. 

- To nie jest prywatny Chór 
pana Kaluszkiewicza, a grupa 
działająca w ramach Powiatowego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 
Umowa na prowadzenie Chóru z 
panem Kaluszkiewiczem, za które 
otrzymywał wynagrodzenie wyga-

sła w czerwcu i tym bardziej nie 
miał podstaw do organizacji kolej-
nych prób w lipcu – powiedziała 
Smolińska. 

Ostatecznie próba Chóru zosta-
ła nagrana w siedzibie ciechanow-
skiej Solidarności. Nagranie z niej 
znalazło się w Internecie na profi-
lu Jana Andrzeja Kaluszkiewicza 
w portalu społecznościowym. Na 
początku nagrania widnieje napis: 
„Zrealizowano w ramach programu 
stypendialnego Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego – Kul-
tura w sieci”. Filmik z próby chóru 
został opublikowany 4 sierpnia. 

- Repertuar, który słyszymy 
w nagraniu był przygotowywa-
ny wcześniej podczas właściwych 
prób Chóru, wtedy gdy pan Ka-
luszkiewicz za tę pracę pobierał 
wynagrodzenie z budżetu instytu-
cji powiatowej. Ponadto, z tego co 
mi wiadomo, większość członków 
Chóru, która przyszła na próbę 
zorganizowaną przez pana Kalusz-
kiewicza nie była świadoma do ja-
kich celów potrzebne jest nagranie, 
będąc przekonanym, że spotkanie 
odbywa się w ramach działalności 
Chóru PUTW – podkreśla pra-
cownik starostwa.

Jak się dowiedzieliśmy Jan An-
drzej Kaluszkiewicz swoją inicjaty-
wę tłumaczył również jako próbę 
nagrania wspólnego dorobku jego 
i Chóru jako materiału pamiątko-
wego, a zachowanie pracowników 
oceniał jako „oporne” podchodze-
nie do sprawy.

Prośbę o wyjaśnienie sprawy 
skierowaliśmy do Andrzeja Ka-
luszkiewicza. Zapewnił nas, że nie 
dostał w tej sprawie oficjalnego sta-
nowiska władz powiatu ciechanow-
skiego. Podkreślił również, że jeśli 
wpłynie do niego oficjalne pismo, 
w którym będą przedstawione za-
rzuty, wówczas się do nich odniesie 
- również na piśmie. 

Ocenę sytuacji pozostawiamy 
Czytelnikom.

PP

Stypendium niezgody 

Czy radny może więcej?

19 sierpnia przy ul. Gostkowskiej w 
Ciechanowie Stanisław C. używając 
noża groził śmiercią miejskim straż-
nikom, a przed zatrzymaniem po-
woływał się na wpływy u posłanki na 
Sejm RP.

Jak udało się ustalić naszej 
redakcji, mężczyzna to pocho-
dzący z Gminy Regimin 58-la-
tek, obecnie bez stałego miejsca 
zamieszkania. W czasie interwen-
cji miejskich strażników przy ul. 
Gostkowskiej był agresywny oraz 

nietrzeźwy, używając wulgar-
nych słów znieważył strażni-
ków. Kierując groźby pobicia 
i pozbawienia życia, posługu-
jąc się nożem, zmuszał straż-
ników do zaniechania czyn-
ności służbowych.

- Na wniosek Komendy Powia-
towej Policji w Ciechanowie Pro-
kurator Rejonowy w Ciechanowie 
zastosował wobec mężczyzny dozór 
policji - informuje w odpowiedzi 
na nasze pytania podkomisarz Ewa 

Brzezińska z KPP w Ciechanowie.
Mężczyźnie postawiono za-

rzuty z art. 226 kk (znieważenie 
funkcjonariusza) i art. 224 § 2 kk 
(groźba pozbawienia życia w zw. z 
czynnościami służbowymi).

PP

Na sygnale

Groził strażnikom 
nożem i powoływał się 
na polityczne wpływy 
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Joanna Potocka-Rak – starosta ciechanow-
ski oraz Stanisław Kęsik – wicestarosta 
podpisali umowy z przedstawicielami orga-
nizacji pozarządowych w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego, a także w zakresie wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej, ra-
townictwa i ochrony ludności oraz ochrony 
i promocji zdrowia. Łączna kwota przyzna-
nych dotacji to 272.391 zł. 

Na działania w zakresie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego przeznaczono 
kwotę 94.907 zł. Pieniądze otrzymają:

- Fundacja Apetyt na Kulturę – 
24.000 zł

- Koło Gospodyń Wiejskich Ojrze-
nianki – 10.640 zł

- Polskie Towarzystwo Schronisk 
Młodzieżowych – 3.350 zł

- Koło Gospodyń Wiejskich w Tar-
goniach – 1.587 zł

- Ochotnicza Straż Pożarna w Cie-
chanowie – 26.700 zł

- Stowarzyszenie PSYCHOART – 
14.630 zł

- Stowarzyszenie WRZUĆ NA 
LUZ – 14.000 zł

Na wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej wyasygnowano kwotę 
152.484 zł dla: 

- Międzyszkolny Pływacki Klub 
Sportowy ORKA – 5.000 zł

- Ciechanowski Ludowy Klub 
Sportowy MAZOVIA – 50.000 zł

- Ciechanowski Klub Sportowy 
JURAND – 25.000 zł

- Stowarzyszenie Sportowe RUN-
NERS TEAM – 22.000 zł

- Ciechanowski Klub Bokserski – 
10.000 zł

- Polski Czerwony Krzyż Oddział 
Rejonowy w Ciechanowie – 4.000 zł

- Klub Sportowy Ciechan i Szy-
mon Kołecki – 13.000 zł

- Stowarzyszenie Seniorów w Go-
łotczyźnie – 3.484 zł

- Stowarzyszenie ZaDyszka – 
20.000 zł

Na działania w zakresie ratownic-
twa i ochrony ludności – 10.000 zł: 

- Ochotnicza Straż Pożarna w 
Grudusku – 5.000 zł

- Ciechanowskie Ochotnicze Pogo-
towie Ratunkowe – 5.000 zł

Całą pulę środków przeznaczonych 
na działania w zakresie ochrony i pro-
mocji zdrowia, czyli 15.000 zł otrzymał 
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejo-
nowy w Ciechanowie. 
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Wraz z początkiem września nastąpiła 
zmiana na stanowisku Sekretarza Powiatu 
Ciechanowskiego. Obecnie tę funkcję spra-
wuje Bernadeta Markowicz. 

Jest ona absolwentką Wydziału 
Zarządzania Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie, a także 
Wydziału Socjologii Akademii Huma-
nistycznej im. Aleksandra Gieysztora 
w Pułtusku. Studia Podyplomowe z za-
kresu zamówień publicznych skończy-
ła na Wydziale Nauk Ekonomicznych 
SGGW w Warszawie.

Posiada wieloletnie doświadczenie 
zawodowe w sektorze finansów pu-
blicznych oraz w jednostkach samorzą-
du terytorialnego. Pracę na stanowisku 
kierowniczym rozpoczęła w 2011 roku, 
obejmując funkcję kierownika Działu 
Administracji w Muzeum Romanty-
zmu w Opinogórze. 

Od 2015 roku do 31.12.2018 roku 
pełniła obowiązki kierownika Wydzia-
łu Zamówień Publicznych i Inwestycji 
w Urzędzie Miasta Ciechanów. Od 
stycznia 2019 roku była kierownikiem 
Wydziału Organizacyjnego w Staro-
stwie Powiatowym w Ciechanowie. 

Nadzorując pracę Wydziału, odpowia-
dała m.in. za Referat Zamówień Pu-
blicznych, Referat Obsługi Starostwa, 
Referat Informatyzacji Starostwa oraz 
Referat ds. Archiwum Zakładowego.

Zmiany personalne 

Nowa Sekretarz Powiatu 
Ciechanowskiego 

W sierpniu obchodziliśmy 100. rocznicę 
Bitwy Warszawskiej. Te wyjątkowe okolicz-
ności były bodźcem do upamiętnienia tej 
chlubnej karty polskiej historii i tych, którzy 
walczyli na ziemiach Powiatu Ciechanow-
skiego. Symbolem pamięci jest jubileuszo-
wa tablica, która znajduje się na elewacji 
budynku Biblioteki Powiatowej przy ul. 
Warszawskiej. 

- O bohaterskich żołnierzach 203 
Ochotniczego Pułku Ułanów i ich do-
wódcy Majorze Zygmuncie Podhorskim, 
od dziś będzie przypominała wszystkim 
pamiątkowa tablica, umieszczona na ścia-
nie budynku Biblioteki Powiatowej przy 
ulicy Warszawskiej 34. Mija wiek od wy-
darzeń, które zmieniły bieg historii i mia-
ły wpływ na historię i życie każdego z nas. 
To wielka historia małych miejscowości, 
także miejscowości powiatu ciechanow-
skiego… - podkreślała Joanna Potocka-
-Rak – Starosta Ciechanowski. 

W uroczystym odsłonięciu tabli-
cy wzięli udział liczni przedstawiciele 
samorządu lokalnego, organizacji i in-
stytucji funkcjonujących na terenie po-
wiatu ciechanowskiego, oraz przedsta-
wiciele służb mundurowych i Sejmu RP. 

Po symbolicznym przecięciu wstę-
gi, delegacje złożyły wieńce kwatów, 
oddając hołd bohaterom.

Tablicę ufundował Bernard Grzan-
kowski, a uroczystość zorganizowało 
ciechanowskie Starostwo Powiatowe. 
Odsłonili ją Joanna Potocka-Rak - Sta-
rosta Ciechanowski i Bernard Grzan-
kowski – wiceprezes Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Ciechanowskiej.

Poświęcenia tablicy dokonał ks. 
Stanisław Gurzkowski z parafii farnej, 
natomiast wartę honorową zaciągnę-
li żołnierze 5. Mazowieckiej Brygady 
Obrony Terytorialnej oraz harcerze 
z Ościsłowa. Oprawę muzyczną uro-
czystości zapewniła Miejska Orkiestra 
Dęta OSP. 

PP 

Odsłonięto tablicę pamiątkową 

Ku pamięci żołnierzy 203. Ochotniczego Pułku Ułanów

Powiatowe wsparcie dla organizacji pozarządowych

Ponad ćwierć miliona dotacji z powiatowego budżetu
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Powiatowy Zarząd Dróg w Ciechanowie to 
samorządowa jednostka budżetowa. Czy 
zarządzanie nią różni się od zarządzania 
spółkami kapitałowymi?

Zasadnicza różnica to sposób bu-
dowania budżetu na kolejny rok i 
oczywiście jego realizacja w roku bu-
dżetowym. Samorządowa jednostka 
budżetowa wykonuje zadania zlecone 
przez samorząd powiatowy, nie prowa-
dzi działalności gospodarczej, a realiza-
cja finansowa opiera się precyzyjnie na 
zapisach poszczególnych paragrafów 
budżetu jednostki. Wszelkie zmiany, 
korekty, zwiększenia i zmniejszenia za-
pisów budżetu wymagają zgody Zarzą-
du Powiatu Ciechanowskiego lub Rady 
Powiatu Ciechanowskiego. 

W spółkach kapitałowych wystę-
puje większa swoboda co do realizacji 
zadań i przeznaczenia wypracowanych 
środków na bieżące potrzeby spółki. 
Mogą to być oczywiście zadania inwe-
stycyjne ale również wydatki bieżące. 

Czy w tym kontekście budżet jakim dyspo-
nował Powiatowy Zarząd Dróg w maju 2020 
roku gdy obejmował pan stanowisko Dyrek-
tora PZD był satysfakcjonujący?

Pytanie postawiłbym inaczej – czy 
istniały symptomy podczas pierwszych 
rozmów z Panią Starostą Powiatu Cie-
chanowskiego, że zadania i budżet dla 
jednostki będą zwiększone? Odpo-
wiedź jest twierdząca. Tak, takie plany 
były od początku, a ich realizacja na-
stąpiła w trybie pilnym. Po zmianach 
w budżecie samej jednostki i przezna-
czeniu wygospodarowanych środków 
na remonty, na czerwcowej sesji Rady 
Powiatu Ciechanowskiego przyjęto 
uchwałę o zwiększeniu środków na 
remonty dróg powiatowych o kwotę 
1.340.000 zł. Jest to przykład na to, 
że to władze powiatu ciechanowskiego 
kreują politykę jednostek samorządo-
wych, a naszym zadaniem jest precyzyj-
na, transparentna i dbająca o publiczne 
pieniądze realizacja tych zadań. 

Jeżeli chodzi o remonty to kwota jest dosyć 
duża. Czy PZD uda się przez pół roku „prze-
robić” te środki?

Działania zostały podjęte natych-
miast. W rozmowach z Panią Starostą i 
Zarządem Powiatu określiliśmy priory-
tety dotyczące kolejności i pilności po-
szczególnych remontów. Wytypowano 
sześć zadań:

- remont drogi powiatowej 1248W 
Gołotczyzna – Zawady – Nowe Mia-
sto / Chrościce polegający na remoncie 
cząstkowym 1.000 m2 nawierzchni 
i podwójnym utrwaleniu emulsją as-
faltową. Wartość zadania wyniosła 
71,426,10 zł 

- remont drogi powiatowej nr 
1221W Niechodzin - Nużewko - Baby 
na odcinku   o długości 1.054 m od 
granic miasta Ciechanów polegający na 
wykonaniu podbudowy jezdni z kru-
szywa łamanego, wykonaniu warstwy 
wyrównawczo-wzmacniającej z beto-
nu asfaltowego, uzupełnieniu poboczy 
kruszywem łamanym, wykonaniu bi-
tumicznej nawierzchni jezdni. Wartość 
zadania wyniosła 283.785,72 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 
1202W Obrębiec - Szczepanki - Szul-
mierz na odcinku o długości 1.955 m 
(Radomka) polegająca na wykonaniu 
10 cm podbudowy jezdni i zjazdów z 
kruszywa łamanego, podwójnym po-
wierzchniowym utrwaleniu nawierzch-
ni jezdni i zjazdów emulsją asfaltową. 
Wartość zadania wyniosła 484.661,03 
zł. Potwierdzona została partycypacja 
Gminy Regimin w wykonaniu zadania.

- remont drogi powiatowej nr 
1228W Sońsk - Ciemniewo - Gołymin 
Ośrodek na odcinku o długości 1.050 
m (Marusy) polegający na frezowaniu 
nawierzchni i wzmocnieniu poboczy 
kruszywem łamanym, wykonaniu no-
wej nawierzchni jezdni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych. Wartość za-
dania wyniosła 289.166,85 zł

- wykonanie 9.780 mb oznako-
wania poziomego grubowarstwowego 
na drogach powiatowych w tym na 
wszystkich przejściach dla pieszych, co 
odpowiada 3.146,60 m2 . Wartość za-
dania wyniosła 185.775,26 zł

- remont drewnianego mostu w cią-
gu drogi powiatowej 1239W w m. Kar-
goszyn o dużym zakresie prac rozbiór-

kowo-montażowych. Wartość 
zadania wyniosła 59.501,87 zł. 
Potwierdzona jest partycypacja 
Gminy Ciechanów w realizacji 
zdania. 

Wykonawcy wszystkich za-
dań zostali wyłonieni zgodnie z 
przepisami obowiązującymi w 
zakresie udzielania zamówień 
publicznych W ramach pro-
wadzonych procedur nie wnie-
siono żadnego odwołania na 
rozstrzygnięcia i podejmowane 
przez nas czynności. 

To bardzo dużo zadań jak na tak 
krótki okres. Czy w Pana ocenie 
sytuacja wynikająca z pandemii 
Covid-19 miała wpływ na rozstrzy-
gnięcia przetargowe, a jeżeli tak 
to jaki?

Stwierdzenie tego w spo-
sób jednoznaczny jest trochę 
utrudnione ze względu na to, 
że ocena może dotyczyć tylko 
kilku przetargów. Jednak już 
na tej podstawie można stwier-
dzić, że w branży drogownic-
twa trwa poszukiwanie przez 
wykonawców zleceń i ceny są 
konkurencyjne. Naszej jedno-
stce w stosunku do szacowanych kosz-
torysów inwestorskich udało się wygo-
spodarować na wszystkich przetargach 
kwotę ok. 360.000,00 zł.

Środki te zostaną przeznaczone na kolejne 
remonty czy zakupy?

Tak. Mamy konkretne plany, które 
znalazły odzwierciedlenie w kolejnych 
przetargach. Ogłosiliśmy przetarg na 
realizację I etapu odwodnienia w ul. 
Kąckiej w rejonie ul. Plenerowej oraz 
w Opinogórze Górnej i Opinogórze 
Dolnej. Kolejnym zadaniem, które 
planujemy jest realizacja odwodnienia 
drogi powiatowej nr 1248W Gołotczy-
zna – Zawady – Nowe Miasto oraz od-
wodnienia w m. Ruszkowo. Realizacja 
tych zadań jest konieczna, ponieważ w 
wyniku długotrwałych opadów deszczu 
oraz deszczów ulewnych istnieją pro-
blemy z odwodnieniem terenu. 

Ogłosiliśmy również przetarg na 
kolejne ok. 11.500 mb oznakowania 
poziomego grubowarstwowego na dro-
gach powiatowych, co odpowiada ok. 
4.050 m2 . Trwa ocena wszystkich zło-
żonych ofert. 

Są to działania bardzo pilne i waż-
ne dla mieszkańców, nie należą jednak 
do zadań tanich. Dlatego warunkiem 
koniecznym ich przeprowadzenia jest 
partycypacja gmin w realizacji po-
szczególnych zadań. Jesteśmy na etapie 
uzgodnień i decyzji samorządów w tych 
ważnych kwestiach finansowych. Bar-
dzo się cieszę, bo mamy już potwier-
dzenie partycypacji w kosztach zadań 
ze strony Gminy Opinogóra Górna. 

Zakupiliśmy również kilkadziesiąt 
luster, znaków drogowych, oznakowań 
przejść dla pieszych (tzw. kocie oczka), 
itp. Wszystkie elementy zostały już za-
montowane. 

Drogi powiatowe to ok. 430 km i 23 
mosty. Czy bieżące utrzymanie na-
stręcza dużo problemów? Jakie są 
plany na kolejne lata i czy współpra-
ca z gminami powiatu ciechanow-
skiego układa się poprawnie?

Zacznę od ostatniego pyta-
nia. Tak, współpraca z wójtami i 
radnymi w poszczególnych gmi-
nach powiatu ciechanowskiego, 
nie wyłączając oczywiście miasta 
i gminy Glinojeck oraz miasta 
Ciechanów, układa się w mojej 
ocenie dobrze. Mamy oczywi-
ście czasami różnicę zdań co 
do priorytetów dotyczących 
poszczególnych zadań remonto-
wych czy bieżącego utrzymania 
dróg, ale w dyskusji ustalamy 
sposób ich realizacji. Te kontak-
ty z poszczególnymi gminami 
to jedno z zadań, które zostały 
na mnie nałożone przez Panią 
Starostę i Zarząd Powiatu Cie-
chanowskiego. Powiem szczerze, 
że zadanie to jest realizowane 
przeze mnie z wielką przyjem-
nością. Drzemie jeszcze we mnie 
wieloletni samorządowiec i bar-
dzo lubię komunikować się z lo-
kalnymi społecznościami. Choć 

przyznam, że czasami poruszane tematy 
są bardzo trudne, a podłoże emocjonalne 
bardzo wysokie. 

Oczywiście utrzymanie bieżące dróg i 
zieleni w pasie dróg powiatowych przy nie-
wielkiej grupie pracowników liniowych to 
nie lada wyzwanie. Zresztą warunki pogo-
dowe nie ułatwiają realizacji tych zadań, bo 
każdy zdaje sobie sprawę co znaczy praca 
przy bieżącej naprawie dróg w ogromnych, 
przekraczających czasami 40 st. upałach. 

Jeżeli chodzi o plany naszej jednostki 
to są one uzależnione od strategii i osta-
tecznych decyzji samorządu powiato-
wego. Dotychczasowe decyzje Pani Sta-
rosty, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu 
wskazują na bardzo poważne podejście 
do chęci poprawy jakości dróg powia-
towych. Będę zabiegał o to, aby te do-
bre tendencje zostały utrzymane.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z Wojciechem Jagodzińskim – Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie

Realizujemy zadania i strategię samorządu powiatowego

Ciechanów jest pierwszym w Polsce miastem, 
w którym na stałe zamontowano nowoczesne, 
inteligentne i bezdotykowe pojemniki do se-
gregacji odpadów w zabudowie wielorodzinnej, 
pozwalające m.in. kontrolować selektywną 
zbiórkę. Przeprowadzony roczny pilotaż przy-
niósł pozytywne efekty w postaci wzrostu go-
spodarstw domowych segregujących odpady 
z 10 do 90%. W planach jest wyposażenie w 
analogiczne rozwiązania kolejnych osiedli w 
mieście.

Na osiedlu „Płońska” na stałe wdro-
żono innowacyjny System Indywidualnej 
Segregacji Odpadów (SISO). Po rocznym 
pilotażu zamontowane zostały 24 nowe, 
udoskonalone, bezdotykowe urządzenia 
na odpady. To pierwsze takie w Polsce in-
teligentne i bezdotykowe pojemniki, które 
umożliwiają skuteczną weryfikację segrega-
cji odpadów w zabudowie wielorodzinnej.

Systemem zostało objętych ponad 
300 gospodarstw domowych. Każde z 
nich otrzymuje indywidualne kody, które 
umożliwiają otwarcie pojemnika i pozo-
stawienie w higieniczny sposób posegre-

gowanych odpadów. Odpady z danego 
lokalu są automatycznie ważone po ich 
wrzuceniu. Klapy otwierają się po sczy-
taniu elektronicznie kodu QR miesz-
kania. 

Montaż systemu na stałe został 
poprzedzony rocznym pilotażem, który 
przyniósł pozytywne efekty. Dla miasta 
był on bezkosztowy.

Urządzenia, które zamontowa-
no na stałe zostały udoskonalone. Co 
szczególnie istotne w dobie epidemii – 
pojemniki są teraz bezdotykowe. Klapy 
otwierają się samoczynnie. 

– System T-Master to efekt wielo-
letniej pracy kilkudziesięciu polskich in-
żynierów i programistów pochodzących z 
Ciechanowa i okolic. Co więcej, produkcja 
i kompletacja pojemników również odby-
wa się lokalnie, właśnie tu w Ciechanowie. 

Projekt T-Master to wspaniały przykład 
na efektywność współpracy samorządu z 
biznesem. Miasto czerpiąc z dostępnych 
nowoczesnych technologii realnie pod-
nosi komfort życia swoich mieszkańców 

– mówi twórca rozwiązania Robert 
Szczepankowski - prezes T-Master 
Sp. z o.o.

Rozliczanie mieszkańców z se-
gregacji odpadów za pomocą kodów 
kreskowych od lat funkcjonuje, ale 
w zabudowie jednorodzinnej. No-
woczesny system na osiedlu „Płoń-
ska”, umożliwia w podobny sposób 
rozliczanie mieszkańców zabudo-
wy wielorodzinnej. Miasto zwraca 
uwagę, że tzw. opłata śmieciowa w 
przypadku segregowania jest dużo 

niższa, niż w przypadku braku segre-
gacji. W Ciechanowie jest ona jedną 

z najniższych w Polsce i wynosi 13 zł od 
każdego mieszkańca segregującego śmieci.

- Właściwa segregacja odpadów ko-
munalnych w zabudowie wielorodzinnej 
jest wielkim wyzwaniem dla samorządów. 

Miasta powinny wdrażać skuteczne syste-
my pozwalające zwiększyć poziomy recy-
klingu, w czym pomagać ma selektywna 
zbiórka. W przeciwnym razie samorządom 
grożą wielomilionowe kary, które potem 
w swoich kieszeniach odczują mieszkańcy. 
Jako pierwsi w Polsce udostępniliśmy tak 
nowoczesne rozwiązanie. Będziemy zabie-
gali o środki zewnętrzne na wyposażenie w 
taki sam system także pozostałych osiedli w 
mieście – zapowiada prezydent Krzysztof 
Kosiński.

Ciechanów otrzymał za projekt 
„T-MASTER Inteligentne pojemniki na 
odpady – ciechanowska rewolucja dla 
polskiej gospodarki odpadami” nagrodę w 
konkursie Innowacyjny Samorząd 2020, 
organizowanym przez Serwis Samorządo-
wy Polskiej Agencji Prasowej.

UM/TM

System Indywidualnej Segregacji Odpadów

Inteligentne pojemniki na śmieci się sprawdziły

Inteligentne pojemniki na śmieci na osiedlu „Płońska”.
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Konsekwencja, determinacja i ciężka praca 
sprzyjają realizacji wielu inwestycji w Naszej 
Gminie. Na niektóre wspólnie z mieszkańca-
mi czekaliśmy z niecierpliwością ale wreszcie 
zauważamy już efekty. Plany, które jeszcze 
niedawno były dalekosiężne stają się rzeczywi-
stością. A co najważniejsze - na tym nie koniec.

Zakup nowego ciągnika wraz z 
osprzętem

Gmina Regimin dzięki przychyl-
ności Radnych stała się posiadaczem 
fabrycznie nowego ciągnika i maszyn, 
które pomogą w utrzymaniu czysto-
ści i porządku w gminie. Zakupiono: 
ciągnik rolniczy, ładowacz czołowy, 
TUZ przedni, obciążnik OBC, łyżkę 
wielofunkcyjną, widły do palet, przy-

czepę samowyładowczą, wysięgnik 
wielofunkcyjny, głowicę koszącą oraz 
rozsiewacz komunalny. Wartość całości 
zamówienia wyniosła 345.262,00 zł. 

- Lata zaniedbań, zarośniętych 
krzakami rowów odchodzą w zapo-
mnienie. Dzięki zakupionemu sprzę-
towi zostały wykoszone pobocza przy 
głównych drogach gminnych, a kolejne 
będą sukcesywnie realizowane popra-
wiając wizerunek Naszej Gminy – pod-
kreśla Wójt Gminy Regimin Mariola 
Kołakowska. 

Gminna droga transportu rolnego 
w Koziczynie

Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Mazowieckiego w War-

szawie przekazał Gminie dofinan-
sowanie w wysokości 65.000 zł na 
wykonanie inwestycji pod nazwą 
„Przebudowa drogi gminnej trans-
portu rolnego w miejscowości Ko-
ziczyn”. Całkowity koszt przebu-
dowy drogi wyniósł 243.417,00 zł. 
Prace zostały rozpoczęte wycinką 
ok. 100 szt. drzew. Następnie prze-
budowano gminną drogę transpor-
tu rolnego. Droga nabrała nowego 
wyglądu oraz odpowiedniej funk-
cjonalności. 

- Wykonanie zadania znacząco 
ułatwi pracę rolnikom, którzy do-
jeżdżają tą drogą do swoich pól - po-
wiedział Dariusz Muszyński, Radny 
Gminy Regimin. 

Mała hala sportowa w Szkole 
Podstawowej w Regiminie

Zostały zakończone prace mo-
dernizacyjne na małej hali sportowej 
w Szkole Podstawowej w Regiminie. 
Efekt prac jest zdumiewający. Od 
września korzystają z niej dzieci, 
które rozpoczęły naukę w nowym 

roku szkolnym. Całość zadania 
kosztowała ok. 97.000,00 zł. 

- Aktywność fizyczna jest bardzo 
ważna, koryguje postawę, kształtuje 
dyscyplinę oraz zapobiega otyłości. 
Dzięki zakończeniu tej inwestycji 
dzieci i młodzież mają stworzone 
ku temu odpowiednie warunki – 
podkreślił Radosław Chojnacki - 
Radny Gminy Regimin, a zarazem 
nauczyciel wychowania fizyczne-
go w SP. 

To tylko niektóre z inwestycji, 
które w Gminie Regimin zostały 
zrealizowane a wiele kojenych jest 
w trakcie uzyskiwania stosow-
nych pozwoleń. Warto zauwa-
żyć, że gmina Regimin chętnie 
podejmuje współpracę z innymi 
instytucjami, które inwestują na 
terenie gminy. We współpracy z 
instytucjami rządowymi a tak-
że ze Starostwem Powiatowym 
możemy realizować większe in-
westycje, które służą nie tylko 
mieszkańcom gminy, ale i całego 
Powiatu. 

promocja
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Inwestycje na terenie gminy Regimin oczekiwane od lat
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17 sierpnia, w wieku 71 lat, zmarł ks. prał. prof. dr hab. 
Ireneusz Mroczkowski – wybitny teolog, etyk, ekumeni-
sta, były rektor Wyższego Seminarium Duchownego w 
Płocku, wykładowca na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk 
Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego 
Mościckiego w Ciechanowie.

Jeszcze kilka dni wcześniej otrzymaliśmy 
maila od Księdza Profesora, w którym dzięko-
wał za przesłanie sierpniowego wydania PUL-
SU. - Bardzo dziękuję za ciekawą i wartościową 
publicystykę. Pozdrawiam z Płocka – napisał ks. 
Ireneusz, który zawsze okazywał naszej Redakcji 
dużą życzliwość.

Odszedł wspaniały Kapłan, całym sercem 
oddany Bogu, Kościołowi i Ludziom. Życzliwy, 
nie stwarzający dystansu. Zawsze znajdował chwi-
lę czasu by się zatrzymać i porozmawiać.

Można go było spotkać na wydarzeniach o 
charakterze ekumenicznym i międzyreligijnym. 
Każdego człowieka, niezależnie od wyznania, ob-
darzał szacunkiem i szczerą sympatią. Był prawdzi-
wym Człowiekiem Ekumenii. Wierni wszystkich 
Kościołów chrześcijańskich z naszego regionu mają 
powód do wdzięczności Bogu za to, co ks. Ireneusz 
wnosił do naszego życia. 

Ksiądz Profesor był pogodnym człowiekiem, 
który po prostu lubił ludzi. Miał duże poczucie 
humoru. Niech więc pozostanie w naszej pamięci 
jako mądry, radosny i oddany wszystkim Kapłan. 
Takim Go chcemy zapamiętać...

TM

Wspomnienia ucznia i współpracownika
Zmarły 17 sierpnia br. ks. prof. Ireneusz Mroczkowski 

był postacią znaną w wielu kręgach osób pochodzących bądź 
związanych życiowo czy zawodowo z Mazowszem. W moim 
wypadku nasze drogi życiowe skrzyżowały się ze sobą po raz 
pierwszy ponad 30 lat temu. Wtedy ksiądz Mroczkowski był 
moim wykładowcą etyki i katolickiej nauki społecznej. Jego 
wykłady to ciekawe doświadczenie intelektualne dla mojego 
pokolenia, choć muszę dodać, że na egzaminach był bardzo 
wymagający. Na „piątkę” trzeba było naprawdę zapracować, 
a wielu kolegów nawet po kilka razy miało przyjemność ob-
cować z nim jako egzaminatorem. Oczywiście były to egza-
miny ustne, bo wtedy wszyscy się szanowali i mieli dla siebie 
czas, niezmącony pokusą ucieczki w wirtualną przestrzeń. Ale 
i czasy były wtedy wymagające i dlatego formować młodego 
człowieka nie było wówczas łatwo. On jednak to potrafił. 
Tym wielu do siebie zjednywał, co było widać między innymi 
na prowadzonych przez niego seminariach dyplomowych, na 
które zapisywało się wielu studentów. Już wtedy ceniony był 
również - a to w przypadku księży jest ważne - jako „wymow-
ny” kaznodzieja, zaangażowany społecznie kapłan, doradca, 
kierownik duchowy czy spowiednik. 

Spotykając się z nim później na różnych konferencjach naukowych, 
przy okazji wspólnych inicjatyw podejmowanych w ramach działalności 
Towarzystwa Naukowego Płockiego (ksiądz profesor był przewodniczącym, 
a ja sekretarzem Sekcji Dialogu), czy wreszcie podczas moich wizyt w płoc-
kim seminarium, zacząłem odkrywać w księdzu Mroczkowskim zupełnie 
nowe, a może po prostu wcześniej niezauważone przeze mnie wymiary 
jego osobowości. Stąd z wielką radością przyjąłem wiadomość, że od 2018 
r. będzie profesorem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej (obecnie 
Uczelni Zawodowej) w Ciechanowie. Nie tylko wspomógł mnie w pro-
wadzeniu wykładów, ale również odegrał ogromnie ważną rolę zarówno 
w życiu Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, jak i w życiu 
całej uczelni. Jego cotygodniowe wizyty w Ciechanowie były coraz bardziej 
zauważalne również poza środowiskiem akademickim. Potrafił zjednywać 
wiele ludzkich serc. Do niego zawsze garnęli się studenci, wykładowcy, pra-
cownicy uczelni, ale również osoby „z zewnątrz” I choć może nie był już 
tak wymagający jak przed laty, to jednak zawsze otwarty na tych, którzy 
mieli do niego jakąś sprawę, albo borykali się ze swoimi zawodowymi, 
rodzinnymi czy życiowymi bolączkami. Z dnia na dzień rosła w 
moich oczach ocena jego kapłańskiej i ludzkiej formacji. Potrafił 
przy tym zadziwić, a najbardziej swoją niespodziewaną śmiercią. 
Mam nadzieję, że w wielu ludziach pozostawił coś z siebie.

PROF. DR HAB. LESZEK ZYGNER

Ks. Ireneusz Mroczkowski 
odszedł do Domu Ojca… 

Ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski wygłasza wykład inauguracyjny w Państwowej 
Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie (2019 r.)
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W Ciechanowie powstało Koło Stowarzyszenia Młodzi 
Demokraci.

W trakcie zebrania założycielskiego wybrano 
władze lokalnych struktur tej ogólnopolskiej orga-
nizacji. Na przewodniczącego wybrano Dariusza 
Napiórkowskiego. Członkami zarządu zostali: 
Klaudia Morawska, Hubert Ozdarski i Piotr Sta-
niszewski.

Dariusz Napiórkowski ma 17 lat. Jest uczniem 
I LO im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie w klasie 
o profilu humanistycznym. Interesuje się historią i 
polityką. Pisze wiersze i gra w rugby. Był radnym 
Młodzieżowej Rady Miasta Ciechanów. Jest posłem 
na Sejm Dzieci i Młodzieży XXV kadencji oraz Par-
lamentarzystą Parlamentu Młodych RP.

Jak nam powiedział przewodniczący Na-
piórkowski, Stowarzyszenie Młodych Demo-
kratów powstało w Ciechanowie po to, by za-
angażować młodzież w sprawy społeczne. - Jako 
koło młodzieżowe chcemy być głosem młodych 
w ważnych dla nich sprawach. Nasze stowarzy-
szenie skupia się głównie na sprawach miasta, 

jego mieszkańców i okolic. To kwestie społeczne 
są dla nas najważniejsze. Jesteśmy oficjalną orga-
nizacją młodzieżową, stowarzyszoną z Platformą 
Obywatelską, jednak chciałbym zaznaczyć, że w 
pełni niezależną od tej partii. Mamy zaawan-
sowane plany na nasze inicjatywy. Pierwsze 
z nich możemy już zaobserwować na terenie 
miasta bądź w mediach społecznościowych. 
Przy pomocy Urzędu Miasta Ciechanów prze-
prowadziliśmy akcję plakatowania, która miała 
na celu pokazanie solidarności z białoruską opo-
zycją. Napisaliśmy również apel do Pani Wójt 
Gminy Regimin, w którym zwracamy uwagę 
na potrzebę młodych w sprawie wybudowania 
pump tracku. W sobotę na Placu Jana Pawła II 
zbieraliśmy podpisy pod ustawą, której celem 
jest zatrudnienie w każdej szkole psychologa. 
Wszędzie jesteśmy świadkami hejtu, nawet w 
szkole. Uważamy, że ten pomysł może pomóc 
dużej ilości osób, a może nawet uratować komuś 
życie – mówi przewodniczący Napiórkowski.

TM

Z życia organizacji młodzieżowych

Młodzi Demokraci już działają

W spotkaniu założycielskim ciechanowskiego koła Młodych Demokratów wzięli udział 
przedstawiciele regionalnych władz Stowarzyszenia oraz Platformy Obywatelskiej, a tak-
że liderzy powiatowych struktur PO.
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23 sierpnia, w wieku 74 lat, zmarł Grzegorz 
Wróblewski – były kierownik Wydziału Komunikacji i 
Transportu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, 
a w latach 2008 - 2016 kierownik ciechanowskiej 
delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Był solidnym urzędnikiem i dobrym 
człowiekiem. Aktywnie wspierał działalność 
licznych organizacji pozarządowych, m.in. 
Polskiego Czerwonego Krzyża. W sposób 
szczególny okazywał życzliwość ciechanow-
skiemu oddziałowi Związku Kombatantów RP 
i Byłych Więźniów Politycznych. – To był od-
dany i pracowity człowiek. Zawsze wspierał na-
sze środowisko – mówi płk Wacław Szewczyk 
– prezes Zarządu Okręgowego ZKRPiBWP .

Grzegorz Wróblewski był zaangażo-
wany w działalność polityczną w Polskim 

Stronnictwie Ludowym. O podzielenie się 
z nami wspomnieniem o Koledze poprosi-
liśmy wieloletniego starostę, a zarazem pre-
zesa Zarządu Powiatowego PSL, Sławomira 
Morawskiego. – Znaliśmy się od 45 lat. 
Razem pracowaliśmy w Związku Gmin-
nych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. 
Później, gdy byłem starostą, Grzegorz kiero-
wał jednym z wydziałów. To był wspaniały 
człowiek. Oddany pracy i działalności spo-
łecznej. Zawsze zaangażowany w pomoc in-
nym, pracowity, otwarty, uczynny, z dużym 
poczuciem humoru. Miał świetny kontakt 
z ludźmi. Był koleżeński i życzliwy. Takim 
go zapamiętam – powiedział nam Sławomir 
Morawski.

TM

Zmarł Grzegorz Wróblewski

śp. Grzegorz Wróblewski
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W ostatnią niedzielę wakacji działacze 
stowarzyszeń „Autentyczni” oraz „Szachy 
Ciechanów” po raz kolejny połączyli siły i 
„Zaświecili się na Niebiesko”, organizując 
Niebieski Charytatywny Turniej Szachowy 
w Centrum Handlowym Mrówka. Wsparli 
ich Prezydent Miasta Ciechanów i Wójt Gmi-
ny Ciechanów.

Turniej Szachowy odbywał się 
tempem 15 minut na zawodnika na 
dystansie 7 rund. - W kategorii do lat 
ośmiu I miejsce zajął Gabriel Woj-
ciechowski, II - Piotr Zacieski a III 
- Nadia Suwińska-Bazyluk. W kat. 
do lat jedenastu I miejsce zajęła Lena 
Gryciuk, wyprzedzając Katarzynę 
Kącką i Oliwiera Wojciechowskiego, 
na IV miejscu uplasował się Tomasz 
Stryjewski. W kategorii do lat 16 
zwyciężył Michał Maliszewski przed 
Janem Wolakiem i Magdaleną Przy-
tarską. W kategorii open I miejsce 
przypadło Dariuszowi Kowalskiemu, 
II - Tymoteuszowi Czerwińskiemu a 
III - Pawłowi Sudowskiemu – rela-
cjonuje sędzia Marian Rutkowski ze 
Stowarzyszenia Szachy Ciechanów.

Przygotowano również kiermasz 
„Autentyczny Grosik”, na którym 
można było znaleźć książki, gadżety z 
logo Stowarzyszenia oraz wyroby rę-

kodzielnicze. Do odwiedzenia stoiska 
zapraszały Mega Maskotki z Firmy 
Agnes-art (Król Julian, Świnka Pepa, 
Laleczka Lol).

Cały dochód z przedsięwzięć zosta-
nie przeznaczony na cele statutowe Sto-

warzyszenia Autentyczni – tj. rehabili-
tację oraz terapię dzieci z autyzmem. 
Wspólnymi siłami udało się zebrać 
kwotę 1.742,66 zł.

Jak wyjaśnia Agnieszka Sobiesiak 
– prezes Stowarzyszenia Autentyczni, 

w związku z obostrzeniami związa-
nymi z Covid -19 nie uda się zorga-
nizować Niebieskiego Turnieju Sza-
chowego w terminie kwietniowym, 
kiedy to wypada Światowy Dzień 
Świadomości Autyzmu. - Z tego 
względu postanowiliśmy „Zaświecić 
się na Niebiesko” w ostatnią niedzielę 
sierpnia, kiedy możliwe stało się zor-
ganizowanie takiego przedsięwzięcia, 
oczywiście z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności. Serdecznie dzię-
kujemy prezydentowi Krzysztofowi 
Kosińskiemu oraz wójtowi Markowi 
Kiwitowi za ufundowanie pucharów, 
nagród i dyplomów dla uczestników 
Turnieju Szachowego. Nasze przed-
sięwzięcie nie mogłoby się odbyć 
gdyby nie otwarte progi Centrum 
Handlowego Mrówka, w którym na 
co dzień trenują zawodnicy z grupy 
szachowej prowadzonej przez Maria-
na Rutkowskiego. Dziękujemy Pani 
Grażynie Lubeckiej za ciepłe przyjęcie 
oraz wsparcie naszej akcji na terenie 
Mrówki. Ogromne podziękowania 

składam członkom Stowarzyszenia 
Autentyczni oraz wolontariuszom – 
Ewie Kun, Magdalenie Grelik-Gro-
deckiej, Marcinowi Pietrzakowi, Lau-
rze Chrzanowskiej, Patrycji Kocińskiej 
oraz Kacprowi Sobiesiakowi za zaan-
gażowanie, pozytywne nastawienie i 
wielkie niebieskie serca. Jednocześnie 
za pośrednictwem PULSU zapraszam 
na organizowany przez nas już po raz 
czwarty Niebieski Charytatywny Ma-
raton Zumby, który odbędzie się 11 
października w Hali Sportowej przy 
ul. Kraszewskiego w Ciechanowie. 
Więcej informacji można znaleźć na 
profilu Stowarzyszenia Autentyczni na 
Facebooku – mówi prezes Sobiesiak.

TM

Niebieski Charytatywny Turniej Szachowy

Zaświecili się na niebiesko w Mrówce

Podopieczni Placówki Wsparcia Dzienne-
go w Ciechanowie kilka sierpniowych dni 
spędzili na zagranicznej wycieczce. Grupa 
licząca 38 dzieci wraz z wychowawcami 
wyjechała do Czech. Wyjazd był możliwy 
dzięki darowiźnie przekazanej kilka mie-
sięcy temu przez Kubę Grabowskiego, czyli 
Quebonafide.

Quebo sprezentował 40 tys. zł z 
przeznaczeniem na wyjazd wakacyjny 
dla dzieci z Placówki. Była to część 
większej kwoty przekazanej przez arty-
stę ciechanowskim organizacjom.

Podczas wyjazdu nie brakowało 
atrakcji. Zwiedzanie Pragi, czy radosne 
zabawy w parku rozrywki „Mirakulum” 
to tylko niektóre z nich. Grupa odwie-
dziła także Skalne Miasto Adršpach, 
czyli fantastyczny kamienny labirynt 
wyrzeźbiony siłami natury. 

Dzieci mieszkały w czterogwiazd-
kowym hotelu z wszelkimi wygodami.

Nad bezpieczeństwem podopiecz-

nych czuwało pięcioro opiekunów.
Dla wielu z dzieci była to pierwsza 

wycieczka zagraniczna w życiu, a nawet 
pierwszy dłuższy wyjazd poza Ciechanów.

- Dzieci pod okiem wychowawców 
już przed wyjazdem przygotowały spe-
cjalny baner, na którym dziękują Kubie 
Grabowskiemu za hojność – podkre-
śliła Bogusława Kaszuba – kierownik 
Placówki Wsparcia Dziennego w Cie-
chanowie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji 
z wycieczki na www.pulsciechanowa.pl 

PP

Wakacje w Czechach 

Dzieci dziękują Quebo za 
wycieczkę zagranicznąPrzed Urzędem Gminy Ciechanów (ul. Fa-

bryczna 8) stanął pojemnik w kształcie 
serca, do którego można wrzucać plastiko-
we nakrętki. Będą one przekazywane or-
ganizacjom wspierającym leczenie chorych 
dzieci.

Ustawienie serca to wspólna ini-
cjatywa Marka Kiwita – Wójta Gminy 
Ciechanów, Sebastiana Andrzejczaka – 
asystenta społecznego posła Arkadiusza 
Iwaniaka (LEWICA) oraz Eugeniusza 
Nowaka – przewodniczącego Rady 
Miejskiej SLD w Ciechanowie.

Nakrętki zebrane do końca paź-
dziernika zostaną we współpracy z 
posłem Iwaniakiem przekazane jed-
nostce Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Miałkówku (gm. Gostynin). Tamtejsi 
strażacy prowadzą akcję na rzecz lecze-
nia niespełna rocznej Zosi chorej na 
rdzeniowy zanik mięśni (SMA) typu 1. 
Szacowany koszt terapii to aż 10 milio-
nów złotych.

Wójt Marek Kiwit bardzo chętnie 
zgodził się na zainstalowanie serca przy 
Urzędzie Gminy. – To pierwszy tego 
typu pojemnik na terenie Ciechanowa. 
Zachęcam wszystkich mieszkańców 
miasta, gminy i całego powiatu by do-

starczać niepotrzebne nakrętki. W ten 
sposób możecie Państwo pomóc cho-
rym dzieciom. Od listopada, przez dwa 
miesiące, nakrętki zbierać będziemy na 
leczenie i rehabilitację 5-letniego Filipka 
Bugajewskiego z Ciechanowa chorego 
na artrogrypozę. To nie pierwsze nasze 
działanie na rzecz tego chłopca. Swego 
czasu zorganizowaliśmy charytatyw-
ny turniej szachowy. Bardzo ucieszyła 
mnie wiadomość, że pierwsza operacja 
się udała, ale na kolejne potrzeba jesz-
cze ponad pół miliona złotych. Wierzę, 
że wspólnie możemy pomóc Filipkowi 

– powiedział w rozmowie z nami wójt 
Marek Kiwit.

Z kolei Sebastian Andrzejczak 
za naszym pośrednictwem jeszcze raz 
dziękuje Andrzejowi Smoleńskiemu 
– właścicielowi Firmy ROL-SPAW z 
Szulmierza, która wykonała piękny 
pojemnik w kształcie serca. – Pan An-
drzej ma wielkie serce, którego cząstkę 
włożył w wyprodukowanie tego me-
talowego serca. Dziękujemy mu za to 
w imieniu chorych dzieci – mówi An-
drzejczak.

TM

Z gminy Ciechanów

Wielkie serce wójta Kiwita

Członkowie biegowo-ekologicznej gru-
py ASFaltLove Dziki, wspierani przez 
przyjaciół, przyłączyli się do akcji „Ka-
cha dla dzieciaka” pomagając w ten 
sposób dzieciom z Fundacji Odzyskać 
Radość.

To kolejne przedsięwzięcie cha-
rytatywne bardzo aktywnej na niwie 
społecznej grupy ASFaltLove Dziki. 
– Dzięki gronu zaprzyjaźnionych 
ludzi o dobrych sercach udało się 
zebrać dla dzieci dużo kaszek, de-

serków, zupek i chusteczek higie-
nicznych. Cieszymy się, że udało się 
nam ponownie pomóc dzieciom z 
Fundacji Odzyskać Radość, szcze-
gólnie w tak trudnych czasach zwią-
zanych z pandemią koronawirusa. 
Dziękujemy wszystkim darczyńcom 
i przyjaciołom, którzy nas wsparli. 
To dzięki Wam się udało  – powie-
dział nam Artur Bałabas - współ-
twórca grupy ASFaltLove Dziki.

TM

Niebieski Charytatywny Turniej Szachowy.

Przed stoiskiem „Autentyczny Grosik” wraz z Mega Maskotkami od lewej: Agnieszka So-
biesiak, Marcin Pietrzak, Magdalena Grelik-Grodecka oraz Ewa Kun.
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Przed Urzędem Gminy Ciechanów (ul. Fabryczna 8) stanął pojemnik w kształcie serca, 
do którego można wrzucać plastikowe nakrętki. Zostaną one przekazane organizacjom 
charytatywnym.
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Dziki pomogły dzieciom

Przedstawiciele grupy ASFaltLove Dziki (od 
lewej: Przemysław Traczyk oraz Agnieszka i 
Mariusz Kościelscy) przed siedzibą Fundacji 
Odzyskać Radość w Kraszewie – Czubakach.
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We współpracy miasta i PKP - 
Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz z 
udziałem środków unijnych nad 
torami kolejowymi na Krubinku 
w ciągu niespełna 3 lat powstanie 
wiadukt pieszo-rowerowy. Miasto 
ogłosiło przetarg na opracowanie 
dokumentacji projektowej. 

Planowana przez miasto 
inwestycja powstanie nad to-
rami na Krubinku i połączy ul. 
Ceramiczną z ul. Skłodowskiej-
-Curie w miejscu, gdzie został 
zlikwidowany przejazd podczas moder-
nizacji linii kolejowej. Pierwotne opra-
cowana koncepcja zakładała powstanie 
tam kładki dla pieszych i rowerzystów. 
Jednak w związku z wprowadzeniem 
przez PKP - PLK planów zwiększenia 
prędkości pociągów do 200 km/h, prze-
kazano miastu nowe wytyczne do za-
projektowania obiektu i powstanie tam 
wiadukt pieszo-rowerowy.

Zgodnie z treścią obecnie opu-
blikowanego postępowania przetar-
gowego opracowanie dokumentacji 
projektowej powinno zakończyć się 
w III kwartale 2021 r. Porozumienie 
w sprawie współpracy przy budowie 
wiaduktu przewiduje, że Miasto do 
końca 2021 r. ogłosi postępowanie 
na wykonanie robót budowlanych in-
westycji oraz postępowanie na nadzór 

inwestorski. Zakończenie robót bu-
dowlanych planowane jest na koniec 
2022 r. Jednakże precyzyjne i wiążące 
daty będą znane po rozstrzygnięciach 
przetargowych.

– Za bezpieczeństwo w obrębie 
torów odpowiedzialne są niezależne od 
miasta służby kolejowe, ale my - ma-
jąc na uwadze przede wszystkim bez-
pieczeństwo i komfort mieszkańców 
– zainicjowaliśmy budowę tam przej-
ścia. Mimo zmian wprowadzonych 
przez PKP - PLK już po uzgodnieniu 
wstępnej koncepcji na kładkę, z naszej 
strony nic się nie zmienia. Celem jest 
powstanie tam przejścia dla pieszych i 
rowerzystów przy zmienionej i lepszej 
stabilności konstrukcji – mówi prezy-
dent Krzysztof Kosiński.

UM/TM

Przetarg na dokumentację techniczną ogłoszony

Wiadukt pieszo-
rowerowy na Krubinku 
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Ul. Ceramiczną z ul. Marii Skłodowskiej-Curie połączy 
wiadukt pieszo-rowerowy.
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ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek
Tel./Fax 23 671 60 20, 23 671 60 93

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

Urząd Gminy Gołymin - Ośrodek

ADMINISTRACJA

Urząd Gminy Ojrzeń

www.ojrzen.pl

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

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

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

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

Urząd Gminy 
w Opinogórze Górnej

06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7

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

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

Starostwo Powiatowe 
w Ciechanowie

BIURA PARLAMENTARZYSTÓW

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

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

Urząd Miasta i Gminy
Glinojeck

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

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Ciechanowie

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

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

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

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

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

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

tel/fax: 23 671 50 12
e-mail: gmina@grudusk.com
www.ug.grudusk.com

06-410�Ciechanów,�ul.�Sygietyńskiego�11
Tel.�(23)�672�38�44,�Fax�(23)�674�36�62
e-mail:�sekretariat@pup-ciechanow.pl�
www.pup-ciechanow.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

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

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

Urząd Gminy w Sońsku

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

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

Biuro	Poselskie
Posła	na	Sejm	RP	

Macieja	Wąsika

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

Czynne w poniedziałki w godz. 16-18.

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP

Arkadiusza Iwaniaka

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

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

ZAREKLAMUJ SIĘ NA: 

Ciechanowa.plwww.

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

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

www.regimin.pl
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GASTRONOMIA

HOTELE – RESTAURACJE

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

Kompleks hotelowo-gastronomiczny "OLIMPIJSKI"

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

Restauracja organizuje:    imprezy okolicznościowe  
       usługi cateringowe obiady abonamentowe i inne

ZDROWIE

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

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

PROMOCJA!

Aktualne wydanie magazynu PULS dostępne jest na  www. ciechanowa.plpuls

UBEZPIECZENIA

ubezpieczenia

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

KLUCZE - PIECZĄTKI

ZAMKI * KLUCZE * KODOWANIE * PIECZĄTKI * GRAWEROWANIE

kom. 508 270 950

Ciechanów, 
ul. Śląska 2
(wejście od 

Pl. Jana Pawła II 14)

tel. 23 673 54 02

��������
���

porcj��������
���

porcj

. . . DOWÓZ
od 30 zł - GRATIS
do 30 zł - koszt 3 zł

DOWÓZ
od 30 zł - GRATIS
do 30 zł - koszt 3 zł

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

AGENT UBEZPIECZENIOWY JANUSZ KOWALSKI
W ofercie polisy 20 wiodących towarzystw ubezpieczeniowych

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

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

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

PIELĘGNACJA CIAŁA 

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

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

Poradnia dla Dzieci
tel. 23  673 22 34

PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH

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

POMOC SPOŁECZNA 

Pizza    BenBurger    BenKura    Sałaty    Quesadilla

                 
ul. Sienkiewicza 8

23 683 17 07
507 51 10 10

Czynne: Pon. – Czw.: 11:00 – 22:00,
Pt. – Sob.: 11:00 – 23:00, Nd.: 12:00 –22:00

* * * *

Ciechanów

 tel. 23 672 55 01
23 673 24 72

fax 23 673 24 84  
e-mail: 

mosir@mosirciech.pl

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

www. mosirciech.pl

SPORT I REKREACJA

UBEZPIECZEŃ
ARENA

Wejdź z nami w świat 
UBEZPIECZEŃ

tel. 510 349 434
Ciechanów, ul. Pułtuska 53 

www.ArenaU.pl 

SZKOLENIA ARTYSTYCZNE

     730 39 49 49         

* ODNOWA 
  BIOLOGICZNA  
  CIAŁA I TWARZY

STACJE * 
  TRENINGOWE 

SAUNA, MASAŻ* 

* ODNOWA 
  BIOLOGICZNA  
  CIAŁA I TWARZY

STACJE * 
  TRENINGOWE 

SAUNA, MASAŻ* Jana Pawła II 15 / II piętro, Ciechanów

Zapraszamy na
ZABIEGI MODELUJĄCE

/centrumpieknegocialafigura
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Ciechanów, ul. Gostkowska 39b, tel. 23 672 14 88 
672 31 18, 662 198 820, 697 609 313

Rafał Żurawski
WYNAJEM 

AGREGATÓW 
PRĄDOTWÓRCZYCH 

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

HADESHADES Zakład Usług Pogrzebowych 

USŁUGI POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

ul. Gostkowska 69
06-400 Ciechanów

   Tel. 23 673 84 62
          23 672 32 77
Kom.  600 114 101
          500 270 365

TADEUSZ ANTOSIK

DOM POGRZEBOWY
- CALVARIA -

SIECI	ZEWNĘTRZNE
Ciechanów, ul. Bielińska 2

tel. (23)	673-73-29, fax (23)	673-46-40
e-mail: biuro@plast-bud.com DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW DO BUDOWY SIECI: 

WODNYCH, GAZOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, 

TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ DROGOWYCH

www.plast-bud.com

TECHNIKA	GRZEWCZA	
I	INSTALACJE	WEWNĘTRZNE
 Ciechanów, ul. Niechodzka 9A

 tel. (23)	671-48-74
 e-mail: sekretariat@plast-bud.com

godz. otwarcia cmentarza: 6-22
tel.: 728 995 677, 601 713 463, 604 406 031

ZARZĄDCA CMENTARZA 
KOMUNALNEGO W CIECHANOWIE
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Biuro administracji cmentarza
ul. Gostkowska 86, Ciechanów
pn.-pt. 8-16, sob. 8-13

cmentarz@pukciechanow.pl
www.ciechanow.artlookgallery.com

cmentarz@pukciechanow.pl
www.ciechanow.artlookgallery.com

CMENTARZ KOMUNALNY

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE

06-400 Ciechanów
ul. Zagumienna 35

tel. kom. 502 482 423

www.ac.com.pl
e-mail: gasart@o2.pl  

czynne pon. - pt. 8:00 - 17:00
sobota 8:00 - 12:00

BUDOWLANE

MOTORYZACJA

BUDOWA DRÓG
TRANSPORT 

KRUSZYWA BUDOWLANE
  WYKOPY ROZBIÓRKI|

TRANSPORT 
NISKOPODWOZIOWY

Ciechanów, ul. Mazowiecka 9a
Tel./Fax (23) 673 77 32 

kom. 608 737 451
koptrans@koptrans.pl    

Ciechanów, ul. Mazowiecka 9a
Tel./Fax (23) 673 77 32 

kom. 608 737 451
koptrans@koptrans.pl    www.koptrans.pl

OFERUJE:
 Kursy i szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw >
 Opracowanie biznesplanów dla małych i średnich >

    przedsiębiorstw 
 Wynajem sal szkoleniowych >
 Wynajem powierzchni biurowych>
 Wynajem powierzchni magazynowych>
 Wynajem komputerów >

Kontakt: 
06-400 Ciechanów, ul. Żórawskiego 5 
Tel. 728  369 499

STOWARZYSZENIE 
INICJATYW 
GOSPODARCZYCH 
Oddział w Ciechanowie 

STOWARZYSZENIE 
INICJATYW 
GOSPODARCZYCH 

RÓŻNE

Ciechanów, ul. Pułtuska 116 
(za stacją benzynową)

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

IRTEX  ALTERNATORY – ROZRUSZNIKIIRTEX  ALTERNATORY – ROZRUSZNIKI
* sprzedaż
* naprawa
* wymiana

Wystawiamy faktury VAT

USŁUGI KAMIENIARSKIE

POMNIKI  * UKŁADANIE KOSTKI BETONOWEJ
CZYSZCZENIE I MYCIE POMNIKÓW

PODNOSZENIE ZAPADNIĘTYCH NAGROBKÓW 

Ciechanów, ul. Gostkowska 77A         798  273 949

PIECZARY BETONOWE 
REALIZACJA W 24 GODZ. 

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

MAGAZYN OPINII 
ZIEMI CIECHANOWSKIEJ

Zamów reklamę w PULSIE CIECHANOWA
oraz na  www.pulsciechanowa.pl

DEKOR Marta Bończak   

ul. Pułtuska 20 C lok. 18

06-400 Ciechanów

tel.: 695 163 476

dekorciechanow@interia.pl

www.dekorciechanow.pl

DEKOR Marta Bończak   

ul. Pułtuska 20 C lok. 18

06-400 Ciechanów

tel.: 695 163 476

dekorciechanow@interia.pl

www.dekorciechanow.pl

DRZWI       ŻALUZJE 
ROLETY       PLISY

DRZWI       ŻALUZJE 
ROLETY       PLISY

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ            WIZUALIZACJA      
WYKONAWSTWO PROJEKTU     USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ            WIZUALIZACJA      
WYKONAWSTWO PROJEKTU     USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNEINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

REKUPERACJAREKUPERACJA

POMPY CIEPŁAPOMPY CIEPŁA
                                  MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z PROGRAMÓW:         
  *MÓJ PRĄD  *ULGA W PODATKU ROLNYM  *ULGA TERMOMODERNIZACYJNA
                                  MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z PROGRAMÓW:         
  *MÓJ PRĄD  *ULGA W PODATKU ROLNYM  *ULGA TERMOMODERNIZACYJNA

tel. 572 279 727 tel. 572 279 727 

OFERUJEMY OPONY 
DO POJAZDÓW:

- OSOBOWYCH
- CIĘŻAROWYCH
- ROLNICZYCH

Szulmierz 22A, 06-461 Regimin     tel. 572 952 155

   CENY

   INTERNETOWE
   CENY

   INTERNETOWE

   MONTAŻ

   NA MIEJSCU
   MONTAŻ

   NA MIEJSCU

**
**
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Proszę o przedstawienie Wydziału oraz od-
powiedź na pytanie - jak zachęciłby Pan mło-
dzież do podjęcia studiów akurat na Wydziale 
Nauk Technicznych i Społecznych w Mławie?

Mławska filia Państwowej Uczelni 
Zawodowej im. Ignacego Mościckiego 
w Ciechanowie obecnie funkcjonuje 
jako Wydział Nauk Technicznych i Spo-
łecznych, na którym prowadzone są trzy 
kierunki: elektronika i telekomunikacja 
reprezentujący nauki techniczne oraz 
logistyka i bezpieczeństwo wewnętrzne 
reprezentujące nauki społeczne. Funk-
cjonowanie tych kierunków zostało pod-
porządkowane podstawowemu celowi 
działania państwowych uczelni zawodo-
wych jakim jest kształcenie specjalistów 
na potrzeby lokalnego rynku pracy. Stąd 
w programie studiów przewaga zajęć 
laboratoryjnych, projektowych i warsz-
tatowych, pozwalających na pozyskanie 
umiejętności oczekiwanych przez praco-
dawców. Łatwej adaptacji do rzeczywi-

stych warunków pracy służy sześciomie-
sięczna praktyka zawodowa, realizowana 
w okresie trwania studiów.

Dlatego absolwenci naszego wydzia-
łu – a w szczególności absolwenci kierun-
ku elektronika i telekomunikacja - nie 
mają kłopotu ze znalezieniem zatrud-
nienia zgodnego z wykształceniem. Do-
wodem potwierdzającym to twierdzenie 
są oficjalne dane statystyczne odnoszące 
się do ekonomicznych losów absolwen-
tów – elektronika i telekomunikacja to 
lider wśród wszystkich kierunków pro-
wadzonych na całej uczelni w wysokości 
uzyskiwanych zarobków po ukończeniu 
studiów. 

Zarazem wydaje mi się, że podtrzy-
mujemy inne dobre strony studiowania 
w Mławie. W ostatnim roku budynek 
przeszedł remont a wyposażenie dydak-
tyczne wydziału zostało wzbogacone o 
nowe pracownie komputerowe i nową 
specjalistyczną aparaturę laboratoryjną. 
Studenci nadal mają możliwość łatwego 
kontaktu z władzami wydziału, z dzieka-
natem, a w czasie zajęć z nauczycielem 
akademickim. Staramy się reagować na 
uwagi studentów dotyczące np. organiza-
cji i planu zajęć, uzgadniania terminów 
zaliczeń i egzaminów, czy opieki w trak-
cie pisania prac dyplomowych. 

Dowodem na dobrą pracę wydzia-
łu jest fakt zdobycia drugiego miejsca 

przez reprezentantów kierunku elek-
tronika i telekomunikacja na między-
narodowym konkursie elektronicznym 
w Wilnie na Litwie, w którym starto-
wały ekipy czterech państw oraz po-
zytywna ocena komisji ministerialnej, 
umożliwiająca prowadzenie kształcenia 
przez kolejne 6 lat. 

Tym, co jeszcze powinno zachęcić 
młodzież do podjęcia studiów na wy-
dziale w Mławie jest dopasowanie godzin 
odbywania zajęć do potrzeb studentów. 
Najprościej jest to wyjaśnić na przykła-
dzie kierunku elektronika i telekomuni-
kacja, na którym zajęcia na prośbę stu-
dentów mogą być prowadzone w trybie 
popołudniowym. Dzięki temu studenci 
mogą podjąć pracę zawodową w godzi-
nach przedpołudniowych, a zajęcia na 
studiach odbywają się od poniedziałku 
do piątku w godzinach popołudniowych. 
Oczywiście studia prowadzone w taki 
sposób są studiami stacjonarnymi, a za-
tem bezpłatnymi dla studenta.

A jak Wydział radzi sobie z problemami wyni-
kającymi z pandemii koronawirusa ?

Mając na uwadze jakość kształ-
cenia podjęto decyzję, aby część zajęć 
odbywała się metodą zdalną, z wy-
korzystaniem dostępnych narzędzi 
internetowych – programów telekon-
ferencyjnych, uczelnianej platformy 

wymiany danych, komunikatorów 
społecznościowych i poczty elektro-
nicznej. Natomiast zajęcia praktycz-
ne, wymagające obecności studenta w 
laboratorium specjalistycznym prze-
sunięte zostały na czerwiec, gdy już 
nauczyliśmy się postępować z korona-
wirusem, i przez kilka tygodni studenci 
odrabiali zaległe zajęcia laboratoryjne i 
praktyczne w warunkach bezpieczeń-
stwa sanitarnego. Ten sposób realizacji 
zajęć okazał się prawidłowy - żaden 
student i żaden nauczyciel nie został 
zarażony koronawirusem, a studenci 
nabyli wymagane umiejętności.

Sposób funkcjonowania uczelni w 
nowym roku akademickim będzie usta-
lony przez nowo powołane władze uczel-
ni z zachowaniem zasady, że zajęcia prak-
tyczne, możliwe do zrealizowania jedynie 
w laboratoriach uczelnianych, odbywały 
się w trybie stacjonarnym. Dla mnie jest 
to jedyny sposób gwarantujący odpo-
wiednią jakość kształcenia na kierunkach 
technicznych o profilu praktycznym.

Jakie są specjalności kształcenia na kierun-
kach prowadzonych w Mławie?

Na każdym kierunku prowadzonym 
w Mławie oferowane są dwie specjalności 
kształcenia.

Na kierunku elektronika i telekomu-
nikacja są to elektronika przemysłowa i 

teleinformatyka. Studia na kierunku 
elektronika i telekomunikacja prowa-
dzone są tylko w formie bezpłatnych, 
3,5 rocznych stacjonarnych studiów in-
żynierskich.

Na kierunku bezpieczeństwo we-
wnętrzne specjalnościami kształcenia są 
zarządzanie kryzysowe i rzecznik praso-
wy w służbach mundurowych. Studia na 
kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne są 
3-letnimi studiami licencjackimi. 

Na kierunku logistyka student ma 
do wyboru albo logistykę w przedsiębior-
stwie produkcyjnym albo logistykę i spe-
dycję w transporcie drogowym. Studia na 
kierunku logistyka prowadzone są jako 
3-letnie studia licencjackie. Na tym kie-
runku także w zależności od ilości chęt-
nych uruchamiane są bezpłatne studia 
stacjonarne i płatne studia niestacjonarne 
(zaoczne).

Mam nadzieję, że zaprezentowana 
działalność wydziału w Mławie i jego 
oferta dydaktyczna spotka się z zaintere-
sowaniem absolwentów szkół średnich, 
którzy podejmą studia na jednym z pro-
wadzonych na nim kierunków. Szczegó-
łową ofertę naszego wydziału zaintereso-
wani znajdą w informatorze dostępnym 
na stronie internetowej uczelni www.
puzim.edu.pl.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z dr. inż. Andrzejem Kornetą - Prodziekanem Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych 
Filii w Mławie Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, 
kierownikiem Zakładu Elektroniki

Nasi absolwenci nie mają kłopotu ze znalezieniem zatrudnienia
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Tematem rozważań wrześniowych jest próba 
wskazania wiodących cech uczciwej regionali-
styki kulturowo-historycznej, rozumianej jako 
procesy badań i opisu dawniejszych i współcze-
snych przejawów życia społeczności lokalnych. 
Dla rozważań takich bezpośrednim przyczyn-
kiem stała się nowatorska w regionalistycz-
nej formule książka Waldemara Nicmana pt. 
„Burzliwy romans z „Solidarnością” - Wspo-
mnienia samotnego wojownika ze „Stacji”.

Słowa pierwsze

Tezą rozważań jest stwierdzenie, że 
uczciwa regionalistyka nie może obejść 
się bez szczerości, która jest możliwa tyl-
ko dzięki odwadze. Gdyż opisuje życie 
społeczne tworzone przez konkretne jed-
nostki ludzkie znane z imienia i nazwiska 
w interakcji z innymi jednostkami ludz-
kimi, rzadko kiedy przyjaznej, najczęściej 
wyrachowanej i złośliwej. Bo przecież, jak 
kiedyś mówili uczniowie Liceum Ogól-
nokształcącego im. Zygmunta Krasiń-
skiego w Ciechanowie – „życie to nie je 
bajka, to je bitwa”. 

Nie je bajka, je bitwa

Ta celna definicja prawdy o życiu 
sprawia, że wraz ze szczerością – co jest 
warunkiem sine qua non podejścia na-
ukowego – w parze iść musi odwaga re-
gionalistów, bo bez niej nie ustalą prawdy 
i jej nie opublikują.

W praktyce życia społecznego ludz-
kie czyny szlachetne i altruistyczne, który-
mi można się chwalić, co rusz przeplatają 
się z łajdactwami, zaborczością, zawiścią, 
zdradami, podstępnością, podżeganiem, 
podjudzaniem, kłamstwem, przemocą fi-
zyczną i psychiczną, itp. To jest właśnie ta 
mieszanka produktów ludzkich charakte-
rów, która tworzy rzeczywistość życia na 
każdym poziomie, w tym lokalnym.

Niech regionalistyka będzie 
regionalistyką

Żeby tak było regionaliści muszą być 
przede wszystkim uczciwi w poszukiwa-
niu prawdy, jaka by ona nie była. Nie 
mogą udawać, że czegoś nie było, choć 
było. Nie mogą omijać w badaniach okre-
sów, które są aktualnie niemodne. Nie 
wolno im pomijać niczego ani nikogo 
znaczącego dla wspólnoty lokalnej.

W Ciechanowie nikt nie boi się 
skupiać na opisywaniu rodów ziemiań-
skich żyjących za cara i przed wojną. 
Ale nie podejmuje się badań by tworzyć 
opracowania o dobrze znanych na ziemi 
ciechanowskiej rodach współczesnych. 
Np. na temat rodzin Państwa War-
dzińskich, Barwińskich i Zduńczyków, 
Sadowskich i Stachiewiczów, Szeskich, 
Szyperskich, Grzankowskich, Ostro-
meckich, Czajków, Walczaków, So-
plińskich, Tybuchowskich, Perdjanów, 
Geryków, Drozdowskich i Lewandow-
skich, Dzierzęckich i Kołakowskich. A 
także o przedstawicielach rodzin np. 
Bayerów, Rzeplińskich, Blankiewiczów, 
Siemiątkowskich, Sobotków, Wróblew-
skich i Czyżewskich.

Regionaliści nie bójcie się współ-
czesności! Po 1945 roku też była Polska. 
Kraj, w którym zwykli ludzie mogli się-
gać szczytów za sprawą swej pracowitości 

i przymiotów charakteru, bez względu na 
pochodzenie klasowe. 

Czy trzeba się bać uczciwej 
regionalistyki?

Nie zawsze. Przykładem są teksty 
regionalistyczne opublikowane niedaw-
no w PULSIE, które zadedykowane zo-
stały pamięci włodarzy miasta z „okresu 
wyklętego” czyli lat 1945 – 1989. We 
wspomnieniach o Józefie Grzelaku, 
Henryku Szymańskim i Kazimierzu 
Chrostowskim, ich postacie ujawniły się 
Czytelnikom jako osoby o nastawieniu 
prospołecznym, ludzie oddani społecz-
ności lokalnej, którzy chcieli oraz potrafili 
dbać o sprawy mieszkańców i rozwijać 
miasto. Lecz zbieraniu materiałów zawsze 
towarzyszyła jakaś obawa przedstawicieli 
rodzin, zapewne wynikająca z tego, iż byli 
to właśnie działacze „okresu wyklętego”. 
Nawet były poseł profesor Zbigniew Sie-
miątkowski dzielący się wiedzą o losach 
postaci, nie zdecydował się na udostępnie-
nie zdjęcia rodzinnego z historii Rodziny 
Siemiątkowskich, na którym uwiecznio-
no bohatera jednego z artykułów wraz z 
małżonką. Zaś próby skompletowania 
informacji regionalistycznych z życia pre-
zydenta Tadeusza Czyżewskiego, zapewne 
również z powodu takiej obawy, rozbiły 
się o mur niechęci ze strony Rodziny 
Czyżewskich, mimo wcześniej zadeklaro-
wanego zainteresowania syna.

I czego się bać Proszę Państwa. Może 
łatwiej będzie napisać rys rodzinno-gene-
alogiczny byłego prezydenta Waldemara 
Wardzińskiego lub byłego wójta gminy 
Regimin Lecha Zduńczyka. Zobaczymy.

Waldemar Nicman się odważył

Autor książki „Burzliwy romans z 
„Solidarnością” - Wspomnienia samot-
nego wojownika ze „Stacji”, charakter 
tej publikacji wyprowadził z własnej 
odwagi. To co napisał to regionalistyka 
prawdziwa. Literacko sfotografował ludzi 
i wydarzenia z konkretnego obszaru tery-
torialnego, ze ściśle zakreślonej populacji 
wyróżnionej czytelnie według wskazane-
go kryterium, precyzyjnie rzecz obejmu-
jąc ramami czasowymi. Szczerze napisał o 
setkach ludzi wymienionych z imienia i 
nazwiska, bez skrępowania, nie bojąc się 
ich złości. Opisał też szczerze siebie, w 
tym czas swojego flirtu z alkoholem. Bo 
skoro podał prawdę o innych, czasami 
wstrząsającą i brutalną, nie pominął też 
prawdy o sobie. Dlatego pisząc jak sam 
się upijał, wspomniał też o tych znanych 
mieszkańcach, którzy upijali się w „Zaci-
szu” i „Sokole”, w tym do nieprzytomno-
ści.

Nicman nie bał się opisów drażliwych

Na życie lokalne stanowiące przed-
miot badań regionalistyki kulturowo-
-historycznej, składają się nie tylko 
uroczyste odsłonięcia tablic z udziałem 
pocztów sztandarowych, poetyckie kon-
kursy, dożynki, państwowo-kościelne 
celebry rocznicowe, święcenia wody oraz 
topienia Marzanny. Składają się również 
takie wydarzenia jakie opisał Waldemar 
Nicman. A to na przykład próba wyrzu-
cenia człowieka z pędzącego samochodu, 

wykopanie od tyłu stołka przesłuchiwa-
nemu podczas przesłuchania, pobicie w 
centrum miasta, porwanie przechodnia 
samochodem osobowym i wywiezienie 
za miasto oraz skopanie na odludziu do 
nieprzytomności i pozostawienie ofiary 
na pastwę losu. Także rozpowiadanie jed-
nego dnia, że ktoś jest synem esesmana, 
a następnego dnia, że ten sam obywatel 
jest Żydem. Oraz wszelkiego rodzaju in-
trygi, donosy, prowokacje, niszczenie za 
pomocą zmowy. A także zdrady własnych 
przyjaciół dla zysku lub z powodu zawiści 
i kompleksów wynikających z poplątanej 
osobowości. Takie jest życie, a życie to 
„nie je bajka, to je bitwa”.

Czas na książkę o tych z lewej

Waldemar Nicman otworzył drzwi 
do regionalistyki prawdy. Odważył się. 
Kto następny się odważy aby napisać 
szczerą regionalistyczną książkę o ciecha-
nowskiej lewicy, której środowisko od po-
czątku lat dziewięćdziesiątych XX wieku 
tworzyli ludzie – Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej (PZPR), Socjaldemo-
kracji Rzeczypospolitej Polskiej (SdRP), 
Klubu Lewicy „Dziś i Jutro”, Sojuszu 
Lewicy Demokratycznej (SLD) oraz Unii 
Pracy (UP) i w dalszym jej biegu Ciecha-
nowskiej Lewicy Samorządowej (CLS).

Czy były tam brudy? A jak były to 
jakie? Kto kogo tam julał i wyjulał? Kto 

się podczepiał pod kogo i na cudzych ple-
cach robił geszefty? To pytania jak najbar-
dziej regionalistyczne. Życiowe.

Jak to się stało, że doświadczony i 
zasłużony dla miasta prezydent Marcin 
Stryczyński w 2002 roku podobno prze-
grał ogólnomiejskie wybory różnicą tylko 
około czterdziestu głosów, podczas gdy w 
jednej z komisji wyborczych (podobno 
bez przedstawicieli lewicy w składzie) zgi-
nęło ponad dwieście kart do głosowania. 
I się lewica skutecznie nie odwołała do 
sądu. A nawet ludzie postronni mówili, 
że to wszystko bardzo dziwne i coś tak 
jakoś pachnie.

Jak to mogło być, że pewne środo-
wisko towarzyszy i towarzyszek o prowe-
niencji PZPR-owskiej, podczas zawiązy-
wania kolejnych wewnątrzlewicowych 
koalicji wyborczych, skutecznie bloko-
wało młodego lidera Unii Pracy, stosując 
manewry jakby z książki prof. Mirosława 
Karwata pt. „O perfidii”, której zresztą 
raczej nie czytali.

Czy obstrukcja „twardego jądra” 
mogła mieć związek z działalnością przy-
lewicowego Mazowieckiego Towarzystwa 
Przyjaźni Polsko-Żydowskiej „Gesher” 
oraz Stowarzyszenia „ProEuropa”?

No właśnie o takich sprawach powin-
no się napisać regionalistyczną książkę, a 
świadkowie tych wydarzeń są w zasięgu 
każdego regionalisty. Warto by zacytować 
głosy na przykład Zdzisława Puternickie-

go i Alicji Chojnackiej, Hanny Muraw-
skiej i Józefa Borkowskiego.

Także ciekawie by zabrzmiało jak 
parlamentarzysta lewicy z życzliwości po-
mógł pewnemu panu zostać wójtem, po 
czym nowy wójt wypiął się na parlamen-
tarzystę oraz lewicę i poszedł do tych po 
prawej.

A o tajemnicy jak i po co powstała 
Unia Pracy w gminie Regimin, wszystko 
mogą powiedzieć na przykład Panowie 
Lech Zduńczyk i Cezary Szeski. No-
tabene obaj z wykształcenia historycy, 
posiadający należyty warsztat badawczy 
dla opracowania i wydania całościowego 
szkicu regionalistycznego o środowisku 
lewicy ciechanowskiej i tym co się tam 
wyprawiało.

Naprawdę warto byście wydali szcze-
rą i odważną publikację Koledzy!

A o innych też pisać?

Oczywiście. Przede wszystkim o 
środowisku mającym korzenie w Ka-
tolickim Stowarzyszeniu „Politicus” 
działającym na Plebanii Klasztorka, o 
którym szczerze napisał w swojej książ-
ce Waldemar Nicman. Ciekawie by 
brzmiały opisy czołowych działaczy i in-
teresów rodzinnych. Na przykład czy tak 
było, że jedna dyrektorka chciała żeby jej 
pracownicy żyrowali, a potem fiku miku 
tyle ją widzieli, a ludzieli bulili i bulili. 
Albo, że wynajęto wielką salę na wesele 
(żeby ujawnić kto salę wynajął i dlaczego 
to takie „kuku”, trzeba być odważnym 
jak Waldemar Nicman, a autor tego ar-
tykułu jest bojaźliwy i na stare lata scho-
rowany).

Ale na przykład znany ze swej odwa-
gi regionalista Janusz Witczak, mógłby 
spróbować i na pewno wyszedłby spod 
jego pióra piękny i szczery regionalistycz-
ny tekst o ludziach środowiska wyrosłego 
na Plebanii Klasztorka. Niech Pan pój-
dzie w ślady Waldemara Nicmana, Panie 
Januszu!

Wniosek końcowy

Ciechanowska regionalistyka kultu-
rowo-historyczna ma na przyszłość szlak 
wytyczony. Książka Waldemara Nicmana 
„Burzliwy romans z „Solidarnością” - 
Wspomnienia samotnego wojownika ze 
„Stacji”, promuje regionalistykę szczerą i 
odważną. Oby znaleźli się naśladowcy re-
gionalistycznej idei Waldemara Nicmana.

Chyba już czas na dojrzałe i szczere 
opracowania o znamienitych osobach i 
rodzinach ziemi ciechanowskiej, za okres 
od Wyzwolenia w 1945 roku do końca 
PRL-u i dalej do dzisiaj.

Słowa ostatnie

Jak zwykle wrześniowe rozważania 
i zgłoszone treści to publicystyka advo-
cati diaboli, a słowa ostatnie powiedzą 
Czytelnicy. Szczególnie ciekawie mogą 
zabrzmieć opinie regionalistów i nauczy-
cieli, a także muzealników i bibliotekarek 
oraz animatorów kultury.

Czekamy na uwagi, refleksje, spro-
stowania, uzupełnienia i protesty.  Naj-
ciekawsze chętnie na naszych łamach 
opublikujemy.

GRZEGORZ KRAJEWSKI

Rozważania kontrowersyjne niedokończone

Regionalistyka wymaga szczerości i odwagi

Druk przywołanej w artykule książki Waldemara Nicmana rozpocznie się lada dzień. 
Tymczasem możemy już zaprezentować jej okładkę. Autorem projektu okładki jest Piotr 
Pszczółkowski – wydawca i redaktor naczelny PULSU.
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z bibliotecznej półki

Miejska Biblioteka Publiczna 

w Ciechanowie poleca:

17 września 2020 r., godz. 17.00 
(czwartek)

Spotkanie autorskie z Katarzyną Ener-
lich - pisarką, nauczycielką jogi, zielarką, pa-
sjonatką naturalnych kosmetyków.

W dzieciństwie zaplanowała, że zosta-
nie dziennikarką, a potem napisze książkę. 
To pierwsze udało się znacznie wcześniej, bo 
zadebiutowała w wieku 12 lat artykułem o 
swoim rodzinnym Mrągowie, opublikowa-
nym na łamach  „Płomyka”. Wtedy również 
otrzymała pierwsze autorskie honorarium. 
Drugie marzenie, to o własnej książce, a ra-
czej książkach realizuje cały czas, a w dorobku 
ma wiele pozycji, po które chętnie sięgają czy-
telniczki. Obecnie jest twórcą niezależnym.

23 września 2020 r., godz. 17.00 (środa)

Spotkanie autorskie „Gdy zakwitną 
mandale” z Ewą Stangrodzką-Kozłowską 
- ciechanowianką, poetką, reporterką, pu-
blicystką, dziennikarzem Tygodnika Ciecha-
nowskiego i Mazowieckiego. 

Pani Ewa to również przewodnik tu-
rystyczny po Ciechanowie i Opinogórze, 
Mazowszu, Warmii i Mazurach oraz Święto-
krzyskiem. Jest pilotem wycieczek krajowych 
i zagranicznych z językiem niemieckim oraz 
instruktorem przewodnictwa. Członek zarzą-
dów Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciecha-
nowskiej i Oddziału Ciechanowskiego Sto-
warzyszenia Autorów Polskich. Przez wiele lat 
była członkiem zarządu Stowarzyszenia Pracy 
Twórczej i prezesem Stowarzyszenia Pracy 
Twórczej w latach 2004 – 2006, działających 
przy PCKiSz w Ciechanowie. Inicjatorka 
powołania w 2007 roku ciechanowskiego 
oddziału SAP. 

30 września 2020 r., godz. 17.00 (środa)

Spotkanie autorskie z Mariolą Pryzwan - 
polonistką, publicystką i biografistką;

jest autorką biografii literackich Marii 
Dąbrowskiej, Haliny Poświatowskiej, Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, Władysława 
Broniewskiego, Anny Jantar, Anny German, 
Zbigniewa Cybulskiego.

Jest nauczycielem-bibliotekarzem, pu-
blicystką, biografistką. Ukończyła filologię 
polską na Uniwersytecie Warszawskim, a 
następnie studia podyplomowe z bibliote-
koznawstwa w Wyższej Szkole Społeczno-
-Ekonomicznej w Gdańsku. Od 1987 roku 
pracuje w Pedagogicznej Bibliotece Woje-
wódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej 
w Warszawie. Do czerwca 2005 roku była 
kierowniczką Filii Mokotów tejże biblioteki. 
Od 1994 roku należy i działa w Towarzystwie 
Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, a 
od 2001 roku w Stowarzyszeniu Biblioteka-
rzy Polskich.

2 października 2020 r., godz. 17.00 
(piątek)

Spotkanie autorskie z  Ałbeną Grabow-
ską. To Polka o bułgarskich korzeniach, spe-
cjalista neurolog z doktoratem z epileptologii. 

Od 2011 r. autorka powieści dla dzieci 
i dorosłych. Popularność zyskała dzięki be-
stsellerowej sadze „Stulecie Winnych”. Tytu-
łowi Winni to wielopokoleniowa rodzina z 
podwarszawskiego Brwinowa. Zwykli ludzie 
żyjący w niezwykłych czasach. Zmagający się 
z dramatycznymi wydarzeniami XX wieku. 
Losy rodziny Winnych zachwyciły nie tylko 
czytelników. Potencjał tej epickiej opowieści 
dostrzegli również filmowcy. W 2018 zo-
stał zrealizowany serial „Stulecie Winnych”. 
Najnowsza książka Ałbeny Grabowskiej to 
„Doktor Bogumił”, I część sagi „Uczniowie 
Hipokratesa”.

6 października 2020 r., godz. 17.00 
(wtorek)

Spotkanie autorskie, którego gościem 
będzie Jerzy S. Majewski - historyk sztuki, 
varsavianista, dziennikarz obecnie związany z 
miesięcznikiem „Stolica”. Autor kilkudziesię-
ciu książek o Warszawie, jej dziejach i sztuce. 
Od 2003 do 2015 r. na łamach „Gazety Sto-
łecznej”, dodatku do „Gazety Wyborczej”, 
publikował cotygodniowy cykl artykułów 
„Warszawa nieodbudowana”, poświęcony 
warszawskim budynkom i związanymi z nimi 
ludźmi. Część felietonów opublikowana zo-
stała w sześciu publikacjach książkowych, 
m.in. w wydawnictwie „Veda”. Współautor 
i pomysłodawca „Spacerowników” - niekon-
wencjonalnych przewodników po Warszawie, 
wydawanych przez wydawnictwo „Gazety 
Wyborczej”. W swoich tekstach wiele miejsca 
poświęcił zniszczeniu Warszawy w czasie dru-
giej wojny światowej oraz jej odbudowie. Od 
ponad 20 lat zajmuje się też współczesną kry-
tyką architektoniczną, pisząc m.in. na łamach 
miesięcznika „Architektura- Murator” Prowa-
dzi blog  miastarytm.pl, poświęcony sztuce i 
dziejom kultury miast w całej Europie. Autor 
scenariusza i prowadzący w wyprodukowanym 
przez telewizję Canal+ serialu pt. Miasta Rytm, 
dotyczącym architektury, dziedzictwa i krajo-
brazu kulturalnego miast w Polsce.

10 października 2020 r., godz. 17.00 
(sobota)

NOC BIBLIOTEK
Koncert „Kabaret Starszych Panów” 

Przeboje wszech czasów śpiewa ARTUR 
GOTZ

Biblioteka dla najmłodszych:

26 września 2020 r., godz. 10.00 – 
11.00 (sobota)

Poranek w Bibliotece
„Godzina kodowania” - zajęcia dla dzieci 

w wieku 6 – 9 lat,
obowiązują zapisy telefoniczne 23 672 

28 88

10 października 2020 r., godz. 10.00 – 
13.00 (sobota)

Poranek w Bibliotece NOC BIBLIO-
TEK 

W programie kodowanie, teatrzyk ka-
mishibai, zabawy rosnącymi farbami. Zajęcia 
dla dzieci w wieku 6 – 9 lat. Obowiązują za-
pisy telefoniczne 23 672 28 88.

Po 37 latach pracy, w tym 36-ciu w Bibliotece Peda-
gogicznej w Ciechanowie, na emeryturę przechodzi 
Jolanta Nagiel. Przez siedem ostatnich lat była 
moderatorem Dyskusyjnego Klubu Książki działa-
jącego przy BP.

Po raz ostatni klubowe spotkanie po-
prowadziła w sierpniu. Był tort, kwiaty i 
prezenty od członków Klubu, łzy wzru-
szenia a przede wszystkim masa pięknych 
wspomnień. - Miałam zaszczyt i przy-
jemność spędzać czas w gronie mądrych, 
oczytanych, wspaniałych i ambitnych lu-
dzi. Ludzi, którzy mnie inspirowali, do-
ceniali, dowartościowywali, a których ja 
niezwykle cenię, szanuję i lubię. Wspól-
nie przeczytaliśmy i przedyskutowali-
śmy wiele książek. Ciekawe rozmowy o 
przeczytanych utworach, oraz możliwość 
usłyszenia opinii często odmiennej od 
własnej, były najważniejszymi atutami 
klubowych spotkań. Praca w Dyskusyj-
nym Klubie Książki dała mi mnóstwo sa-
tysfakcji i radości. Czy może być bowiem 
coś cenniejszego niż rozmowa z drugim 
człowiekiem – mówi Jolanta Nagiel.

Pani Jola wychowywała się wśród książek, 
bo jej mama była bibliotekarką. - Zawsze dużo 
czytałam, ale teraz szukam książek świadomie, 
wybieram te coraz trudniejsze tematycznie i 
literacko, które zmuszają mnie do przemyśleń 
i na długo zostają w pamięci. W ramach DKK 
miałam szczęście uczestniczyć w spotkaniach 
autorskich z Anitą Demianowicz, Anną Jan-
ko, Angeliką Kuźniak, Łukaszem Orbitow-
skim i Waldemarem Smaszczem. Zostały mi 
na pamiątkę wspaniałe książki z ich osobisty-

mi dedykacjami – podkreśla bibliotekarka.
Przez 7 lat istnienia Klubu odbyło się 65 

spotkań, jego członkowie przeczytali i omówi-
li wspólnie 60 książek, było też pięć spotkań 
z pisarzami. - Obecnie do Klubu należy 13 
osób. Dziękuję im za rzeczowe dyskusje o 
książkach, inspirujące rozmowy, za tą wspa-
niałą atmosferę na spotkaniach Klubu. Dzię-
kuję za Waszą życzliwość, uśmiech i pozytyw-
ną energię – mówi nasza rozmówczyni.

Warto podkreślić, że Jolanta Nagiel nie 

zostawia Klubu – będzie nadal uczestniczyć w 
jego spotkaniach ale już w innym charakterze. 
W roli moderatora zastąpi ją Ada Karwowska.

Przyłączając się do podziękowań wy-
głaszanych przez członków Dyskusyjnego 
Klubu Książki nasza Redakcja gratuluje Pani 
Joli stworzenia miejsca do nieskrępowanej i 
prowadzonej w rodzinnej atmosferze dyskusji. 
A to tak ważne w czasach, gdy za mało jest 
rozmowy a za dużo krzyku…

TM

Dyskusyjny Klub Książki 

Zmiana moderatora u miłośników książek

Sierpniowe spotkanie w Dyskusyjnym Klubie Książki działającym przy Bibliotece Pedago-
gicznej w Ciechanowie. Jolanta Nagiel – trzecia od prawej w pierwszym rzędzie.
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Ostatniego dnia sierpnia w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej w Krzywej Hali w Cie-
chanowie odbył się finisaż trzech wystaw 
fotograficznych, które mieliśmy możliwość 
podziwiać w minionych miesiącach w „Ga-
lerii pod Arkadami”. Spotkanie muzycznie 
wzbogacił występ uczniów Szkoły Muzycznej 
„Akademia Dźwięku”. 

W czerwcu w „Galerii pod Arkada-
mi” swoje prace zebrane w wystawie pt. 
„Świat makro” prezentowała Teresa So-
kołowska – członkini Ciechanowskiego 
Klubu Fotograficznego. Pełni w nim 
funkcję sekretarza i kronikarza. Szcze-
gólnie interesuje się fotografowaniem 
przyrody, fotografią makro i fotorepor-
tażem. 

W lipcu na fotograficzną wyprawę 
w polskie góry zabrał zwiedzających 
Wiesław Suchodolski - magister poli-
tologii, urodzony w Przasnyszu. Od 35 
lat mieszka i pracuje w Ciechanowie. 

Jego zainteresowania to podróże, wę-
drówki górskie oraz ich fotografowanie, 
czyli łączenie dwóch pasji. Szczególne 
upodobanie przejawia do polskich gór, 
najbardziej do Bieszczad, Tatr i Karko-
noszy. Lubi również jeździć na nartach.

Natomiast w sierpniu można było 
podziwiać wystawę „Barwy Paryża” 
Marka Zglińskiego, który fotografią 
zajmuje się od 15. roku życia. Pracę 
zawodową rozpoczął jako instruktor 
fotografii i filmu w Ognisku Pracy Po-
zaszkolnej w Sierpcu. Jego prace wielo-
krotnie można było oglądać na różnego 
rodzaju wystawach. Fotografik, członek 
rzeczywisty Fotoklubu Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Oprócz fotografii interesuje 
się nowoczesnymi technologiami, tech-
nikami zarządzania, budownictwem, li-
teraturą faktu i pięknymi krajobrazami.

Z racji obowiązujących obostrzeń 
sanitarnych nie organizowano wernisa-
ży wspominanych wystaw. W związku 

z tym postanowiono wyraźnie zaak-
centować i podsumować te prezentacje 
fotograficzne. Każdy z autorów miał 
okazję w kilku zdaniach opowiedzieć o 
swojej pasji fotograficznej oraz omówić 
wystawę. Nie zabrakło rozmów w ku-
luarach i ostatnich spojrzeń na zdjęcia. 

Spotkaniu towarzyszyła muzyka w 
wykonaniu uczniów „Akademii Dźwię-
ku”. Oliwia Szymańska zaprezentowa-
ła utwór pt. „Melodia” z repertuaru 
Sanah. Wystąpiła również Gabrysia 
Borkowska śpiewając piosenkę „Say 
something” Cristiny Aquilery. Nikola 
Kosuda przedstawiła swoją interpre-
tację przeboju Sylwii Grzeszczak pt. 
„Tama dziewczyna”. Zwieńczeniem był 
występ Pawła Stawińskiego – nauczy-
ciela śpiewu w „Akademii Dźwięku”, 
który wykonał utwór własnego autor-
stwa. 

PP

Finisaż wystaw fotograficznych 

O fotografii z muzycznym akcentem 
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Pocztówka 
z Podlasia

O Podlasiu krążą legendy. W In-
ternecie nie trudno zauważyć, że ten 
region stał się absolutnym numerem 
jeden, jeśli chodzi o żarty, czy tworze-
nie memów. Podział Polski na część A 
i B od jakiegoś czasu przestaje funk-
cjonować. W ogóle wiele rzeczy, które 
dawniej były proste, logiczne i niko-
go nie urażały, dziś stały się tematami 
kontrowersyjnymi. Nie ma już ciasta 
„murzynka”, bo jest rasistowskie. Sosu 
cygańskiego też wkrótce nie będzie, bo 
jest niepoprawny politycznie i powo-
duje pejoratywne skojarzenia. Następ-
ne będą pewnie pierogi ruskie i karp po 
żydowsku. Jakie to szczęście, że nazwa 
nie wpływa na smak, inaczej wszystko 
stałoby się mdłe.

Wracając do podziału Polski… nie 
ma Polski A i B, bo to nieeleganckie i 
niegrzeczne. Pojawiło się zatem Podla-
sie, jako wolniej rozwijająca się część 

naszej pięknej Ojczyzny. Rzeczywiście 
jest to region dość specyficzny, co wcale 
nie odejmuje mu uroku i wyjątkowo-
ści. Jeśli chcesz się zresetować i poczuć 
totalny relaks to powinieneś spędzić 
tam kilka dni. Dlaczego?

Oprócz ciszy, spokoju, bliskości z 
naturą i czystego powietrza odpoczniesz 
również psychicznie. Mniej więcej po go-
dzinie Twój mózg porzuci dawną logikę, 
aby chronić Twoje nerwy. Próba gene-
ralna odbędzie się już w momencie, gdy 
przekroczysz rogatki Białegostoku. Pełen 
ekscytacji, wszak wreszcie masz upra-
gniony urlop, postanawiasz skosztować 
jakiegoś lokalnego dania. Wyszukujesz w 
sieci tzw. „fajną knajpę” i… no właśnie 
przecież przyjechałeś samochodem, więc 
trzeba zaparkować. Ok. Rozglądasz się 
za parkomatem, aby nabyć bilet i szybko 
orientujesz się, że nie jest to jednak takie 
proste. Stosujesz więc starą dobrą zasadę 
pomocną podczas odnajdowania się w 
nowej sytuacji, czyli obserwujesz miej-
scowych. Na podszybiach samochodów 
spoczywają dziwne kartki podobne do 
kuponów totolotka. Spoko. Potrzebu-
jesz kiosku, aby to kupić, ale tam gdzie 
jesteś nie ma kiosku, natomiast nadal 
towarzyszy Ci Twój domagający się je-
dzenia żołądek. Jesteś zdesperowany, ale 
masz szczęście, bo podchodzi do Ciebie 
wąsaty pan, z uśmiechem szamana, który 
posiadł tajemną wiedzę i wręcza Ci bilet. 
Potem razem zaznaczacie (ręcznie) datę 
i godzinę Twojego pobytu. Prawdziwa 
przygoda, która niestety już się nie po-
wtórzy, bo aktualnie funkcjonują stan-
dardowe parkomaty.

Udajesz się w głąb Podlasia. Do-
cierasz do jurty tatarskiej. Koleżanka 
z pracy poleciła to miejsce, abyś spró-
bował wyjątkowych dań regionu. Jest 
środek sezonu więc nie spieszysz się i 
planujesz późny obiad. O godz. 16.30 
dowiadujesz się, że kuchnia już nie wy-
daje posiłków. Nie ma znaczenia, że 
jesteś w dość ubogim regionie, w któ-
rym żyje się z turystyki i agroturystyki. 
Fajrant to fajrant. Znajdujesz więc al-
ternatywną jadłodajnię. Pani proponu-
je miejsce na zewnątrz, abyś mógł ko-
rzystać z piękna przyrody. Siadasz więc 
przy chyboczącym stoliku i oczekujesz 
na swoje danie. Jeśli jesteś z kimś, do-
brze zamówić różne rzeczy, aby posma-
kować jak najwięcej. Rozglądasz się po 

obejściu i widzisz dookoła drewniane 
budynki wyglądające na pustostany. 
Wszystko jest stare i porośnięte blusz-
czem. Ogarnia Cię zdziwienie, kiedy 
okazuje się, że owe budynki zawierają 
pokoje dla gości. Niemniej zdziwieni 
są sami goście, którzy zamówili nocleg 
za pomocą aplikacji. Za obiad możesz 
zapłacić gotówką (tutaj zdecydowanie 
lepiej mieć ją przy sobie) lub „kartą”. 
Płacenie kartą polega na tym, że prze-
chodzisz na drugą stronę ulicy, gdzie 
miły pan sprzedaje wątpliwej urody 
wazoniki, garnuszki itp. Kiedy kupisz 
od niego cokolwiek płacisz za to kartą 
taką sumę, jaką chcesz pobrać z banko-
matu (plus oczywiście wartość pamiąt-
ki) a pan daje Ci Twoją niezbędną go-

tówkę. Nie ma możliwości zapłacenia 
prowizji bez otrzymania rękodzieła. I 
tak je dostaniesz.

Kiedy jesteś w okolicach Białowie-
ży czujesz całym sobą, że czas zobaczyć 
legendarnego żubra. W miasteczku 
dostrzegasz jednak ogłoszenie o drezy-
nach. Jesteś ich fanem, ponieważ prze-
żyłeś odjazdową przygodę drezynową w 
Bieszczadach. Niestety te białowieskie 
nie są tak komfortowe, ponieważ mu-
sisz „pompować” je ręcznie. Mimo to 
dobrze się bawisz, chociaż jest ciężko, 
bo z ośmiu osób, które jadą z Tobą pięć 
jest w wieku 60+ . Kiedy nadchodzi 
pora na zobaczenie żubra widzisz na 
mapce, że rezerwat znajduje się 5 km 
od miejsca, w którym się znajdujesz. 
Niestety jest objazd i musisz jechać 
trasą ponad 20 km. Na objeździe do-
wiadujesz się, że w sumie zamknięcie 
całej szerokości było zbędne, ale w porę 
przypominasz sobie gdzie jesteś i że-
gnasz się z logiką. 

Kilka epizodów z Podlasia, opisa-
nych nieco prześmiewczo? Po cóż więc 
była początkowa przemowa o tym, aby 
nie robić sobie żartów z naszej wschod-
niej ściany? Po to, że dzięki tej ścianie 
nie jest nudno i mamy gdzie jechać na 
wspaniałe, niezapomniane wakacje. To 
właśnie tam w tyglu kultur: prawosław-
nej, żydowskiej, tatarskiej i kresowej 
mieszają się zwyczaje i kolory. Kiedy 
tylko wracasz do domu, obiecujesz so-
bie, że na pewno wrócisz na Podlasie.

JOWITA RUTKOWSKA

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

Jolanta Granica-
Kownacka 
opowiedziała nam o 
swojej niecodziennej 
pasji. Kolekcjonuje 
lalki z różnych stron 
świata. Stworzyła 
nawet prywatną 
Folkową Galerię 
Lalek. Ma też plany na 
przyszłość związane ze 
swoją pasją... 

Kolekcjonowanie lalek to raczej 
niecodzienna pasja. Dla wielu osób 
lalki, pomimo tego, że zazwyczaj wy-
glądają pięknie i dostojnie to jednak 
są przerażające... Zapewne wiele razy 
słyszała Pani to pytanie, ale muszę za-
pytać: Jak to się zaczęło?

Zaczęło się od pewnej lalki, którą 
dostałam jako sześcioletnia dziewczyn-
ka. Do dziś pamiętam, jak Tata mi ją 
wręczał. Miała kolorową sukienkę, 
czarne krótkie włosy i piękne oczy. To 
był początek, ale tak na poważnie swoją 
przygodę z lalkami rozpoczęłam 7 lat 
temu, już jako dorosła osoba. Zoba-
czyłam w kiosku kolekcję lalek w pol-
skich strojach regionalnych. Zachwyci-
ły mnie na tyle, by obudzić we mnie 
dziecko na nowo.

Które lub którą lalkę ze swoich zbiorów da-
rzy Pani szczególnym sentymentem?

Moim założeniem było to, by kolek-
cję stanowiły lalki porcelanowe, jednak 
dość szybko życie zweryfikowało moje 
plany. Wśród ok. 350 lalek znajdują się 
egzemplarze wykonane z różnych mate-
riałów, co spowodowane jest również ich 
pochodzeniem. W skład mojej kolekcji 
wchodzą egzemplarze tych zabawek z 45 
krajów świata. Bardzo chciałam, żeby 

były to lalki w strojach regionalnych, co 
pozwoliłoby przybliżyć poprzez ubiór, 
kulturę i tradycję danego kraju. Cieka-
wostką jest fakt, że żadnej z zagranicy 
nie przywiozłam osobiście. Większość 
to prezenty od teścia i jego siostry oraz 
rodziny i przyjaciół.

Największym sentymentem darzę 
te lalki, które otrzymałam od innych, 
a które często były ich rodzinnymi 
pamiątkami. To dla mnie niezwykle 

wzruszające, że ktoś oddaje w moje ręce 
tak cenny przedmiot.

Czy kolekcja była już prezentowana szersze-
mu gronu odbiorców?

Tak. Lalki podróżowały po wielu 
miastach i zatrzymywały się w różnych 
miejscach. Pierwsza wystawa miała 
miejsce w PCKiSz w Ciechanowie, 
później było Muzeum Pozytywizmu 
w Gołotczyźnie, Biblioteka Miejska w 
Płońsku, Biblioteka Pedagogiczna w 
Sokołowie Podlaskim i COEK Studio 
w Ciechanowie. Ponadto laki gościły 
na Targach Rolniczych w Poświętnem 
oraz w zaprzyjaźnionej Szkole Podsta-
wowej nr 4 w Ciechanowie.

Czy Pani wystawę można oglądać bez ogra-
niczeń? Co trzeba zrobić by móc na żywo 
podziwiać kolekcję? 

Czas pandemii niestety sprawił, że 
plany związane z galerią musiałam nie-
co zmienić. Na chwilę obecną można 
ją obserwować na Facebooku (Folkowa 
Galeria Lalek) i ewentualnie po wcze-
śniejszym kontakcie telefonicznym lub 
poprzez Facebooka. Do tej pory moimi 
gośćmi była oczywiście bliższa i dalsza 
rodzina, znajomi, ale również zaprzy-
jaźnione osoby.

Folkowa Galeria Lalek to coś więcej niż tylko 
miejsce w którym można obejrzeć kolekcję 

lalek. Wiem, że w planach jest możliwość pro-
wadzenia warsztatów dla dzieci i nie tylko... 

Bardzo bym chciała, by za pewien 
czas gościć w tym miejscu uczniów i 
przedszkolaków. Z wykształcenia je-
stem nauczycielem, stąd pomysł, by 
prowadzić w galerii warsztaty związane 
z lalkami, folklorem i szeroko rozumia-
ną polską tradycją. A może udałoby 
się zaprosić na warsztaty również do-
rosłych, a nawet całe rodziny? Życie i 
obecna sytuacja pokaże, co uda mi się 
w tej kwestii zrealizować. Pomysłów 
mam wiele…

Folkowa Galeria Lalek to pewnego rodzaju 
zwieńczenie Pani pasji? Czy jeszcze ostatnie 
zdanie nie zostało przez Panią wypowie-
dziane?

Ta galeria, to spełnienie marzeń, 
które kiedyś zagościły w mojej głowie. 
Trwało to kilka lat, ale dzięki pomo-
cy mojego męża udało się stworzyć to 
miejsce. W końcu moje laki wyprowa-
dziły się ze strychu do swojego domu, 
w którym każda ma swoją przestrzeń. 
Choć powoli zaczyna jej brakować…

Te zabawki stały się jakby podstawą 
galerii, ale chciałabym, by prezentowa-
ny był tutaj także polski folklor i wiej-
skie tradycje, które odchodzą niestety 
powoli do lamusa.

Myślę, że Folkowa Galeria Lalek 
to dopiero początek czegoś, co pozwoli 
każdemu odwiedzającemu przenieść się 
do beztroskiego świata dzieciństwa, za 
którym większość z nas zapewne tęskni.

Dziękuję za rozmowę.
PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 

Ludzie z pasją

Pasja zaklęta w lalkach 

Jolanta Granica-Kownacka wraz z synem Maciejem.
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W Kątach (gm. Opinogóra Górna) uroczyście od-
słonięto i pobłogosławiono ufundowany przez 
społeczność wsi głaz z tablicą pamiątkową, 
poświęconą pochodzącemu z tej miejscowości 
bohaterowi Romanowi Konwerskiemu. 

Roman Konwerski w trakcie publicznej 
egzekucji żołnierzy Armii Krajowej, zorganizo-
wanej 17 grudnia 1942 roku przez niemieckich 
okupantów na Zamku Książąt Mazowieckich, 
odmówił pełnienia roli kata wypowiadając zna-
mienne słowa: „Braci swych wieszać nie będę”. 
Za przeciwstawienie się poleceniu wywieziono 
go do obozu koncentracyjnego w Mauthausen, 
gdzie został stracony. Krótki życiorys swego ku-
zyna przedstawiła Joanna Konwerska.

Tablicę odsłonili: Bogusława Konwer-
ska – przedstawicielka Rodziny oraz Zdzi-
sław Szymański – sołtys wsi Kąty.

Do zebranych skierował słowo m.in. 
kolejny przedstawiciel rodziny – Mie-

czysław Leszczyński – wieloletni radny 
Rady Powiatu Ciechanowskiego. – 
Dziękuję wszystkim mieszkańcom wsi 
Kąty na czele z Kolegą Sołtysem za upa-
miętnienie naszego rodaka i kuzyna. Na-
sza Babcia Helena Smolińska, z d. Kon-
werska, była przyrodnią siostrą Romana. 
Znamienne słowa, które wypowiedział 
on w czasie egzekucji na ciechanowskim 
zamku - „Barci swych wieszać nie będę” 
- w dzisiejszych czasach nabierają szcze-
gólnej wartości. Uczą nas, by w człowie-
ku widzieć swojego brata. Cześć Jego Pa-
mięci – mówił Mieczysław Leszczyński,

Na zakończenie uroczystości Chór 
Melodia, w którym śpiewają m.in. bracia 
Mieczysław i Stanisław Leszczyński, wyko-
nał patriotyczną pieśń, a pod obeliskiem 
złożono kwiaty i zapalono znicze.

TM

Z gminy Opinogóra Górna

Uczcili pamięć Romana Konwerskiego

Poseł ziemi płocko-ciechanowskiej Arkadiusz 
Iwaniak (LEWICA) odwiedził Ojrzeń, gdzie spo-
tkał się z wójtem Zdzisławem Mierzejewskim.

Rozmawiano o problemach z jakimi 
borykają się samorządy lokalne. Tema-
tem, który zawsze pojawia się przy ta-
kich okazjach była zbyt niska subwencja 
oświatowa. 

Wójt Mierzejewski przekazał posło-
wi Iwaniakowi postulaty mieszkańców 
Kraszewa związane z bezpieczeństwem 
na drodze biegnącej przez tę miejsco-
wość. Mieszkańcy oczekują zainstalo-
wania tam fotoradaru, co ich zdaniem 
wymusi na kierowcach wolniejszą jazdę 
w obszarze, na którym znajduje się m.in. 
szkoła i kościół. Parlamentarzysta obie-
cał zająć się sprawą i złożyć stosowną 
interpelację.

Arkadiusz Iwaniak, w towarzystwie 
Sekretarza Gminy Adama Dejnakow-
skiego, obejrzał nową salę sportową 

przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu. 
Właśnie trwały tam ostatnie prace i 
odbiory. Poseł był pod wrażeniem tej 
inwestycji zrealizowanej przez gminny 
samorząd.

To kolejna z wizyt, które Iwaniak 
składa samorządowcom powiatu ciecha-
nowskiego, by jeszcze lepiej poznać pro-
blemy występujące na terenie jego okrę-
gu wyborczego. Wcześniej spotkał się z 
prezydentem Ciechanowa oraz wójtami 
gmin Ciechanów i Opinogóra. – Sam 
przez wiele lat byłem samorządowcem 
więc doskonale się rozumiemy. Chcę 
być głosem samorządowców w Sejmie – 
mówi poseł Iwaniak.

Wójt Zdzisław Mierzejewski w roz-
mowie z nami podkreślił, że cieszy go za-
interesowanie parlamentarzystów spra-
wami gminy, niezależnie od tego jakie 
ugrupowanie polityczne reprezentują.

TM

Z gminy Ojrzeń

Poseł Iwaniak odwiedził Ojrzeń

Tablicę pamiątkową poświęcił ks. Jarosław Arbat – proboszcz Parafii pw. Św. Zygmunta 
w Opinogórze.
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Od lewej: wójt Zdzisław Mierzejewski i poseł Arkadiusz Iwaniak.
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W Klicach (gm. Regimin) uroczyście podsumowano 
cykl rozgrywek w Strażackiej Lidze Piłki Nożnej o Pu-
char Prezesa Zarządu Gminnego Ochotniczej Straży 
Pożarnej Lecha Zduńczyka.

W uroczystości wziął udział poseł ziemi 
płocko-ciechanowskiej Arkadiusz Iwaniak, któ-
ry ufundował nagrody w postaci piłek. Z jego 
ramienia na bieżąco z organizatorami współpra-
cował asystent społeczny Sebastian Andrzejczak.

- Celem Strażackiej Ligi Piłki Nożnej jest 
integracja środowiska lokalnego, popularyzacja 
aktywnych form spędzania wolnego czasu i pro-
mocja zdrowia poprzez sport – powiedział nam 
koordynator rozgrywek Sławomir Betliński z 
Lekowa.

W turnieju wzięło udział sześć drużyn. 
Zwycięzcą została drużyna z Regimina. Drugie 
miejsce zajął zespół z Grzybowa, a trzecie z Klic.

Nagrodę dla najstarszego zawodnika otrzy-
mał Wojciech Sadowski z Klic. Najlepszym 
bramkarzem Ligi został Bartosz Dziąba z Grzy-
bowa, a tytuł Króla Strzelców uzyskał Kacper 
Kuciński z Klic. TM

Z gminy Regimin

Strażacka Liga Piłki Nożnej

Zwycięska drużyna z Regimina wraz z organizatorami i sponsorami Strażackiej Ligi Piłki Nożnej.

Zwycięskie drużyny otrzymały Puchary od Prezesa ZG OSP w Regiminie Lecha Zduńczyka 
oraz piłki od posła Arkadiusza Iwaniaka.
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Dopiero co zakończyła się budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej w Chruszczewie i części miejscowości Kargo-
szyn, a już zgłaszają się kolejni chętni do przyłączenia 
się do niej.

- W związku z tym rozpoczęliśmy prace, w 
ramach których do końca października wykona-
nych zostanie ponad 40 dodatkowych przyłączy 
– mówi wójt Marek Kiwit.

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej ma dłu-
gość ok. 12.000 mb. Wybudowano osiem prze-
pompowni. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 
8.851.313,87 zł.

- To, że realizacja inwestycji trwała dłużej 
niż pierwotnie zakładaliśmy nie wynikało z na-
szej winy. Bardzo długo trwały wszelkie uzgod-
nienia i decyzje zarządcy drogi wojewódzkiej 
przebiegającej przez Chruszczewo – wyjaśnia 
wójt Kiwit.

TM

Chruszczewo skanalizowane

Chruszczewo w gm. Ciechanów.
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Na zbiorniku wodnym DPS Krubin – „Dzia-
dy” w Ciechanowie odbyły się zawody węd-
karskie o Puchar Prezesa Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego Ciechanów-Miasto 
Eugeniusza Nowaka.

Pogoda dopisała, choć wędkarze 
bardzo obawiali się deszczu. Było cie-
pło, momentami bardzo parnie z lek-
kim wiatrem i słońcem przebijającym 
się przez chmury. W zmaganiach wzię-
ło udział 17 seniorów i jeden junior. 
Wszyscy dzielnie walczyli o uzyskanie 
jak najlepszego wyniku, choć warunki 

atmosferyczne się zmieniły i ryba brała 
chimerycznie. Łącznie złowiono 17,95 
kg ryb, które po zważeniu wróciły do 
wody. 

Puchar Prezesa Koła PZW Ciecha-
nów-Miasto zdobył Piotr Żebrowski, 
II miejsce zajął Michał Pajewski, a 
III - Robert Krakowski.

- Zwycięzcom gratulujemy a wszyst-
kim uczestnikom dziękujemy za spor-
tową rywalizację. Do zobaczenia na 
następnych zawodach - powiedział nam 
prezes Eugeniusz Nowak.

TM

Wędkowali o Puchar Prezesa 

Największą rybę zawodów (karaś – 780 
gram) złowił Robert Krakowski.
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Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Igna-
cego Mościckiego otwiera się na kolejne 
działania pozwalające jeszcze szerzej 
współpracować z otoczeniem społeczno-go-
spodarczym.

W trakcie wyciszenia spowodo-
wanego pandemią przygotowano 
nową ofertę w zakresie wspólnego 
prowadzenia prac badawczych i in-
nych prac zleconych realizowanych 
na potrzeby zakładów pracy. - Z 
obserwacji oraz rozmów z przedsta-
wicielami instytucji i firm wiemy, że 
brakowało tego elementu na dotych-
czasowej płaszczyźnie współpracy. 
Jako Uczelnia dysponujemy dobrze 
przygotowaną kadrą dydaktyczną 
z wielu dziedzin nauki oraz wypo-
sażeniem, m.in. specjalistycznymi 
pracowniami i laboratoriami, gdzie 
z powodzeniem można wykonywać 
wiele ciekawych badań, testów, któ-
rych oczekują zakłady pracy. Aktual-
nie realizujemy wspólne prace z PGE 
Polska Grupa Energetyczna S.A. 
oraz Curtis Development Sp. z o.o. 
z zakresu mechaniki i budowy ma-
szyn. W najbliższym czasie na stronie 
Uczelni pojawi się szczegółowa oferta 
przygotowana ze strony kadry dydak-

tycznej oraz procedura realizacji prac 
ale już dzisiaj zapraszamy do zgła-
szania własnych propozycji, każda z 
nich zostanie skonsultowana, wyce-
niona i jeżeli tylko będzie to możliwe 
realizowana na Państwa zamówienie 
– mówi Iwona Szwejkowska – kie-
rownik Działu Rozwoju PUZ.

Więcej informacji można uzyskać za 
pośrednictwem Działu Rozwoju - e-mail: 
iwona.szwejkowska@puzim.edu.pl lub 
tel. 23 672 20 50 (wew. 2050).

PUZ/TM

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego

Prace badawczo-rozwojowe 
- nowa oferta Uczelni

W ramach obchodów 100. rocznicy Bitwy Warszaw-
skiej przed Krzywą Halą, gdzie mieści się siedziba 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, odbyło się spotkanie 
autorskie z prof. Lechem Wyszczelskim, autorem 
książki pt. „Ciechanów 1920”. 

Spotkanie otworzyła dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Alicja Wodzyńska, a 
słowo wstępu wygłosiła wiceprezydent Iwona 
Kowalczuk.

Publikacja „Ciechanów 1920” jest zapi-
sem działań militarnych rozgrywających się 
na naszej ziemi podczas wojny polsko-bol-
szewickiej.

– Moim zamiarem jest przedstawienie 
wkładu Ciechanowa, a także ziemi ciecha-
nowskiej w zwycięską bitwę na przedpolach 
Warszawy w sierpniu 1920 roku, a tym samym 
wykazanie, że dokonania te nie są należycie 
doceniane przez historiografię – wyjaśnia prof. 
Lech Wyszczelski. 

Autor książki jest historykiem polskiej 
wojskowości, doktorem habilitowanym i pro-

fesorem zwyczajnym. Posiada stopień pułkow-
nika oraz zasiadał w Komisji Historii Wojsko-
wości Komitetu Nauk Historycznych Polskiej 
Akademii Nauk. Współpracując z Wydawnic-
twem Bellona wydał kilkanaście opracowań z 
serii „Historyczne bitwy”, jednak podkreśla, że 
„Ciechanów 1920” ma dla niego wyjątkową 
wartość, ponieważ na ziemi ciechanowskiej 
przyszedł na świat i spędził dzieciństwo.

Po wystąpieniu autora książki głos zabrał 
znany ciechanowski regionalista i badacz lo-
kalnej historii Janusz Witczak, który zgłosił za-
strzeżenia do treści publikacji. Prof. Wyszczel-
ski odmówił jednak wdawania się w dłuższą 
dyskusję.

Książka „Ciechanów 1920” ukazała się 
nakładem Wydawnictwa Bellona w ramach 
serii „Historyczne bitwy”. Kolekcja jest wyda-
wana od 1980 roku i liczy ponad trzysta pozy-
cji. Publikacja powstała przy wsparciu Urzędu 
Miasta Ciechanów.

TM

100-lecie Bitwy Warszawskiej

Promocja książki „Ciechanów 1920” 

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. Igna-
cego Mościckiego.
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Wiceprezydent Iwona Kowalczuk i prof. Lech Wyszczelski.

1 września uczniowie powitali nowy 
rok szkolny. My gościliśmy na inau-
guracji w Szkole Podstawowej TWP w 
Ciechanowie.

Ze względu na sytuację epidemio-
logiczną uroczyste rozpoczęcie na-
uki zorganizowano tylko dla nowych 
uczniów z kl. 0 – 1.  Starsi, w dwóch 
turach, powitali nowy rok szkolny na 
spotkaniach z wychowawcami.

Tych, którzy zaczynają edukację 
w Szkole Podstawowej TWP w kl. 0 
i 1 przywitała na oficjalnej uroczysto-

ści dyrektor Tatiana Sęk. Życzyła im 
sukcesów w nauce, a rodzicom zado-
wolenia ze swych pociech oraz dobrej 
współpracy ze Szkołą.

Po krótkim przemówieniu za-
brzmiał pierwszy dzwonek, po czym 
uczniowie wraz z wychowawczyniami 
rozeszli się do klas na spotkanie orga-
nizacyjne.

Wszystkim uczniom oraz ich ro-
dzicom życzymy udanego nowego roku 
szkolnego!

A.

Szkoła Podstawowa TWP w Ciechanowie

Witaj Szkoło!

Rodzice pierwszaków niejednokrotnie byli tak samo przejęci jak ich dzieci.

Nowych uczniów przywitała dyrektor Tatia-
na Sęk.

Podczas uroczystej inauguracji nowego roku szkolne-
go, w Technikum Mundurowym Bydgoskiego Zakładu 
Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie doszło do 
zmiany warty na stanowisku dyrektora.

W związku z przejściem na emeryturę pracę 
na tym stanowisku zakończył Jan Starczewski, któ-
ry kierował Szkołą od momentu jej utworzenia. Za 
wielki wkład pracy w powstanie oraz dynamiczny 
rozwój Szkoły dziękował mu w imieniu organu 
prowadzącego Paweł Duzdowski – prezes Zarządu 
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego 
Stowarzyszenia Oświatowo-Technicznego.

Jan Starczewski otrzymał też kwiaty i upo-
minki od przedstawicieli grona pedagogicznego, 
rodziców i uczniów. Redakcja PULSU, w po-

dziękowaniu za owocną współpracę, podarowała 
dyrektorowi kolaż zdjęć przedstawiających różne 
chwile z jego pracy w Szkole.

Wraz z dyrektorem pracę w Technikum, z 
tych samych powodów, zakończyła jego zastępczy-
ni Jolanta Kaliszewska.

W trakcie oficjalnych wystąpień padało wiele 
ciepłych słów w stosunku do kończącej swą misję 
dyrekcji. Atmosfera była bardzo serdeczna, a mo-
mentami wręcz wzruszająca.

Prezes Paweł Duzdowski oficjalnie wrę-
czył powołanie nowemu dyrektorowi – Bo-

gumile Wejs, życząc jej kontynuowania z suk-
cesami misji rozpoczętej przez poprzedników.

Uroczystość zakończyła się, stojącą na wy-
sokim poziomie, słowno-muzyczną częścią arty-
styczną.

Ze swojej strony dziękujemy dotychczasowej 
dyrekcji za owocną współpracę w atmosferze wza-
jemnej sympatii i życzliwości. Nowej Pani Dyrek-
tor życzymy sukcesów w pracy i dalszego rozwoju 
Szkoły. Z kolei młodzieży, która rozpoczęła rok 
szkolny życzymy powodzenia w nauce.

TM

Inauguracja nowego roku szkolnego

Zmiana warty w Technikum Mundurowym BZDZ
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Prezes Paweł Duzdowski i nowy dyrektor Techni-
kum Mundurowego BZDZ – Bogumiła Wejs.

Prezes Paweł Duzdowski wraz z odchodzącymi na emeryturę: dyrektorem Janem Star-
czewskim i wicedyrektorem Jolantą Kaliszewską.

Uczniowie Technikum Mundurowego Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ciechanowie.
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sport :: historia

Data         Godz.      | Czas | Produkcja | Gatunek | Wiek | FormatTytuł filmu

WRZESIEŃ 2020 r.

13.00 - | SEANS DEDYKOWANY MŁODYM SOLAN I LUDWIK-MISJA KSIĘŻYC 
WIDZOM ZE SPECTRUM AUTYZMU ORAZ ICH OPIEKUNOM | 80' | NORWEGIA 
| ANIMACJA | B.O. | 2D - DUBBING

19.00, 21.15 - | 112' | 25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMKA KOMENDY 
POLSKA | DRAMAT | 16 | 2D

15.00 -  | 82' | SŁYNNY NAJAZD NIEDŹWIEDZI NA SYCYLIĘ
FRANCJA/WŁOCHY | ANIMACJA | B.O. | 2D - DUBBING

15.00 -  | 80' | NORWEGIA | ANIMACJA | SOLAN I LUDWIK-MISJA KSIĘŻYC
B.O. | 2D - DUBBING

18.45, 21.00 -  | 112' | 25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMKA KOMENDY
POLSKA | DRAMAT | 16 | 2D

15-17 września 

20 września 

16.30 -  | 105' | USA | MELODRAMAT | 15 | 2D - NAPISYAFTER 2

15.00 -  | 82' | SŁYNNY NAJAZD NIEDŹWIEDZI NA SYCYLIĘ
FRANCJA/WŁOCHY | ANIMACJA | B.O. | 2D - DUBBING

18.45, 21.00 - 25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMKA KOMENDY

17.00 - | SZTUKA AUTORSTWA AGNIESZKI OSIECKIEJ W Ł O T R Z Y C E 
WYKONANIU TEATRU  | OBSADA: ADRIANNA „ ROZMYTY KONTRAST”
BETLIŃSKA, ALEKSANDRA BARAŃSKA, FILIP CZYŻYKOWSKI.

14.00 -  | 105' | USA | MELODRAMAT | 15 | 2D - NAPISYAFTER 2

16.30 - | 105' | USA | MELODRAMAT | 15 | 2D - NAPISYAFTER 2 

21 września - KINO NIECZYNNE
22-24 września 

18 września 

15.00 - SŁYNNY NAJAZD NIEDŹWIEDZI NA SYCYLIĘ

REŻYSERIA – MAŁGORZATA KLIMCZAK

16.30 -  | 105' | USA | MELODRAMAT | 15 | 2D - NAPISYAFTER 2
18.45, 21.00 - 25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMKA KOMENDY
25-27 września 

16.45, 21.00 -  | 105' | POLSKA | SENSACYJNY | 16 | 2DPĘTLA
19.00 -  | 105' | USA | MELODRAMAT | 15 | 2D - NAPISYAFTER 2

19 września 

28 września

16.00, 18.15 -  | 115' | USA | PRZYGODOWY | 10 | 2D - DUBBINGMULAN

18.00 - SEANS DKF | | 132' | FRANCJA/HISZP./PORT. | DRAMAT | 18 LIBERTÉ 
| 2D - NAPISY

20.30 - 25 LAT NIEWINNOŚCI. SPRAWA TOMKA KOMENDY

REPERTUAR 
Kina  ŁYDYNIA

REPERTUAR 
Kina  ŁYDYNIA

Kino zastrzega sobie możliwość zmian w repertuarze
Ciechanów, ul. Strażacka 5   *  tel. 23 672 35 09  *   www.pckisz.pl 

Coraz więcej osób chce prowadzić zdrowy 
tryb życia, uprawiać sport, szuka porad ży-
wieniowych u specjalistów. Wielu spośród 
nich to wszystko, i jeszcze więcej, znajduje 
w działającym od dwóch lat Ciechanowskim 
Klubie Bokserskim.

 - Istniejemy od dwóch lat, cie-
szymy się dużym zainteresowaniem, 
ale bez Was – nasi drodzy zawodnicy 
- nie osiągnęlibyśmy tego. Dziękujemy 
za zaufanie i bycie z nami. Troszczymy 
się o Was zdobywając nowe kwalifika-
cje, sprzęt ułatwiający treningi, robiąc 
je bardziej atrakcyjne, dbamy żeby nie 
wpaść w rutynę – podkreśla trener Mi-
chał Garstka – prezes Ciechanowskiego 
Klubu Bokserskiego.

Warto podkreślić, że trening bok-
serski równomiernie rozwija wszystkie 
partie ciała, poprawia postawę oraz 
kondycję, a także pozwala na wypraco-
wanie równowagi psychofizjologicznej. 
- Podczas ćwiczeń angażowany jest cały 
tułów, brzuch, nogi oraz mięśnie obrę-
czy górnej oraz naramiennych. Wypro-
wadzenie ciosu wymaga silnej pozycji 
nóg i prawidłowej postawy całego cia-
ła. Każdy ruch zatrudnia inne partie 
mięśni. Stosowanie urozmaiconych 
technik pozwala więc na wyrzeźbie-
nie i wzmocnienie praktycznie każdej 
partii ciała. Ważne, że boks angażuje 
także małe grupy mięśni, często po-
mijane przy izolowanych ćwiczeniach 
na siłowni. Omawiana sztuka walki w 

znaczący sposób podwyższa wydolność 
organizmu i uczy prawidłowego oddy-
chania w trakcie wysiłku fizycznego – 
mówi trener Marcin Wierzchowski.

Boks jest też świetnym sposo-
bem na spalenie tkanki tłuszczo-
wej – godzinna sesja jest w stanie 
wycisnąć nawet 800 kcal. Treningi 
pozytywnie wpływa na koordynację 
psychoruchową. Przyspieszają szyb-
kość reakcji, usprawniają przepływ 
informacji z ciała do mózgu. Sport 
ten jest wysoko ceniony jako idealny 
reduktor stresu. Pomaga zapanować 
nad emocjami, poprawia koncentra-
cję, pamięć i kształtuje takie cechy 

charakteru jak wytrwałość czy cier-
pliwość.

Ciechanowski Klub Bokserski 
prowadzi zajęcia grupowe z dziećmi, 
młodzieżą, osobami dorosłymi. - Od 
roku prowadzone są zajęcia grupowe 
dla dzieci ze spektrum autyzmu, z za-
burzeniami integracji sensorycznej, z 
nadpobudliwością ruchową i zaburze-
niami koordynacji ruchowej. Myśląc 
o płci pięknej wprowadziliśmy zajęcia 
z aeroboksu, czyli połączenia fitness-u 
z boksem. Są to dynamiczne ćwicze-
nia przy muzyce, które przyspieszają 
tempo spalania tkanki tłuszczowej, 
wzmacniają ramiona, nogi i całe ciało, 
rozwijają szybkość, zwinność i wytrzy-
małość. Nie zapominając o seniorach, 
o osobach, które mają problemy z krę-
gosłupem i tych, którzy chcą wrócić 
do zdrowia po drobnych kontuzjach, 
od sierpnia zapraszamy na zajęcia po-
prawiające sylwetkę, postawę i elastycz-
ność ciała, wzmocnienie mięśni dbając 
o stabilizację kręgosłupa. Zajęcia dosto-
sowane są do możliwości osób ćwiczą-
cych. W naszym Klubie prowadzone są 
także treningi indywidualne. Wszystkie 
zajęcia odbywają są pod okiem wy-
kwalifikowanej kadry. Więcej infor-
macji można uzyskać pod numerami 
tel. 608  521  369 oraz 510  963  607. 
Zapraszamy – zachęca prezes Michał 
Garstka.

TM

Ciechanowski Klub Bokserski

Boksują już od dwóch lat

Jak się okazuje morsować można nie tylko 
w zimie ale i latem. Temu właśnie służył 
event ICE DEEP zorganizowany pod Chorze-
lami. 

Nie zabrakło na nim morsów z 
Ciechanowa, m.in. znanego działacza 
społecznego Krzysztofa Sękowskiego. 
W lodowatej wodzie zanurzył się też 
starosta przasnyski Krzysztof Bień-
kowski.

Rozpoczęto od ćwiczeń integracyj-
nych oraz oddechowych poprawiają-

cych tolerancję na zimno. Później była 
kąpiel w wodzie z lodem (temp. ok. 4° 
C) i sauna fińska.

Jakie korzyści daje morsowanie? – 
To przede wszystkim poprawa odpor-
ności organizmu, większa tolerancja 
niskich temperatur, redukcja stresu, 
lepsza koncentracja, poprawa wydol-
ności układu oddechowego i krwio-
nośnego oraz lepsze funkcjonowanie 
systemu hormonalnego. No i oczywi-
ście nawiązanie ciekawych znajomości 

– powiedział nam Maciej Gołębiowski 
– współorganizator ICE DEEP z Kur-
piowskiej Akademii Fitnessu, Atletyki i 
Rozwoju KAFAR.

TM

Letnie morsowanie
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Od lewej: trener Michał Garstka – prezes 
Ciechanowskiego Klubu Bokserskiego, 
Olek Garstka i Natalia Wiech.
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Nakładem
Wydawnictwa

FRONDA ukazała
się bardzo ciekawa książka
autorstwa Ireny i Andrzeja
Fedorowiczów pt. 
„25 polskich wynalazców i
odkrywców którzy zmienili
świat”.

Do tej pory w głównej mierze
czytałem i recenzowałem na łamach
naszego miesięcznika książki o „cięż-
kiej” tematyce. Z potrzeby i swego
wyboru. Było o traumatycznych
wydarzeniach II światowej apokalipsy.
Także o zsyłkach naszych rodaków do
obozów koncentracyjnych nazistow-
skich Niemiec i gułagów imperium
zła. Również o Żołnierzach Wyklę-
tych/Niezłomnych, o bestiach z
NKWD i UBP, a także zwyrodnial-
cach ze Smiersza i Wojskowej Infor-
macji. Niedawno skończyłem 70 lat i
zbliżam się nieuchronnie do mety
ziemskiego pielgrzymowania, a jedy-
nym mym zdrowym w miarę organem
jest… głowa. I za to wielkie dzięki
Bogu! Czas zatem nieco wyluzować i
poczytać coś lżejszego i pozytywne-
go, co nie znaczy, że gorszego. Może
zamiast romantyzmu więcej pozyty-
wistycznej pracy u podstaw? Dla
zdrowia psychicznego nas wszyst-
kich. 

Wielu ludzi proweniencji nija-
kiej, jak też lewicowo-liberalnej, a
także przedstawicieli  mediów
„głównego” nurtu, o takiej też
orientacji twierdzi, że polskość to
nienormalność, a Polacy w znacznej
części to zacofani przedstawiciele
ciemnogrodu i wyjątkowi nieudacz-
nicy. Trudno mi się z tym zgodzić.
Jest to całkowicie złudna i nikczemna
opinia. Oczywistym jest fakt, że tak
jak w każdej dużej zbiorowości, jaką
jest niewątpliwie naród, trafiają się
różnorakie jednostki i grupy osób.
Mamy jednak na przestrzeni wieków,
a także aktualnie ludzi mądrych, świa-
tłych, godnych. Takich, którymi
możemy się chwalić na całym świecie.
I o takich właśnie osobach jest świeżo
wydana przez przebojową i wszech-
stronną FRONDĘ książka pt. „25
polskich wynalazców i odkrywców
którzy zmienili świat”, autorstwa
Ireny i Andrzeja Fedorowiczów.

Pozycja liczy sobie 320 stron, na
których to autorzy opisali 25 świet-
nych ludzi przynależnych do polskiej
nacji. Cena 29,90 zł wręcz zachęca do
kupienia. Czyta się sprawnie i szybko

ze względu na ciekawą zawartość.
Miękka oprawa nie obniża wartości
poznawczej pozycji. Zachęcam ze
wszech miar do sympatycznej lektury.

Historie wyjątkowych
Polaków

Książka ta nie opowiada wbrew
tytułowemu przesłaniu o wynalazkach i
eksperymentach naukowych. To są

historie o wyjątkowych Polakach, którzy
wbrew wszystkiemu i wszystkim posta-
nowili przełamać zastane schematy
myślenia i zmienić świat. Cel, który
sobie wyznaczyli, był o wiele trudniejszy
do realizacji, niż w przypadku wynalaz-
ców i odkrywców innych narodowości.
Życie ludzi trwale zmieniających naszą
cywilizację nigdy nie było łatwe, ale w
przypadku Polaków skalę trudności
trzeba podnieść co najmniej do potęgi
drugiej. Wielu bohaterów tejże książki
działało bowiem w czasach, gdy polskie
ziemie były wyjątkowo zacofane: bez
przemysłu, uczelni, tradycji badań
naukowych, know-how i politycznego
wsparcia, o pieniądzach na wynalazki
nawet nie wspominając. Taki jest już
bowiem urok bycia polskim wynalazcą
lub odkrywcą, że zawsze ma on pod

przysłowiową górkę. Praca bohaterów
tejże pozycji nie była zatem spacerkiem
intelektualnym w żadnej mierze. Była za
to walką gladiatorów. Wygrywali ją naj-
lepsi i najsilniejsi. Jak w życiu. I o takich
to ludziach jest książka. Oprócz 25 uka-
zanych w niej Polaków, setki naszych
rodaków długi czas brało udział w świa-
towym wyścigu naukowców i wynalaz-
ców, ba nadawało mu tempo, a bywało
że przez czas jakiś przewodziło stawce
całej.

Co zawdzięczamy
Polakom?

Czy wiecie Szanowni Czytelnicy,
że kuloodporną kamizelkę, walkie-tal-
kie, ręczną kamerę filmową, drabinę
strażacką, a nawet… zwykły spinacz
biurowy wymyślili Polacy? Każdy czło-
wiek ma indywidualną, niezmienną
przez całe życie grupę krwi, którą to
dziedziczy po swych przodkach – do
takiego wniosku doszedł nie kto inny
jak Ludwik Hirszfeld,  analizując bada-
nia nad krwinkami psów. To przeło-
mowe w medycynie odkrycie uratowa-
ło życie milionom ludzi, pozwalając
na bezpieczne przetaczanie krwi mię-
dzy pacjentami.

Jako mała dziewczynka projektowa-
ła ubranka dla… lalek. Stefania Chwałek,
znana lepiej na świecie jako Stephanie
Kwolek, wynalazła kevlar, materiał
wykorzystywany do produkcji doskona-
łych hełmów wojskowych, nart, rakiet
tenisowych i jachtów.

Dziś nie wyobrażamy sobie bez
niego najprostszej pracy biurowej. Jed-
nak z pewnością niewielu z nas wie, że
zwykły… spinacz wymyślił pianista i
kompozytor Józef Hofmann, zainspiro-
wany do tego kształtem… klucza wioli-
nowego. Wśród setki opatentowanych
przez niego pomysłów znalazły się rów-
nież wycieraczki samochodowe.

W 25 ciekawych, a wręcz porywają-
cych opowieściach Irena i Andrzej
Fedorowiczowie prezentują geniusz,
upór i pracowitość polskich naukow-
ców i wynalazców. Tudzież wielkich
odkrywców i wizjonerów nauki – specja-
listów z różnych dziedzin.
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„Legenda polska”
Ewa Jabłońska-Deptuła
opowiada o patriotyzmie wyrosłym z
buntu wobec zaborców, występującym
przeciw niewoli i wynarada-
wianiu, którego cechą cha-
rakterystyczną było, mani-
festowane wręcz, wyzna-
nie wiary. Jej bohaterem ?
zbiorowym ? stały się kolej-
ne pokolenia walczące o
wolność Polski, od czasów
Konfederacji Barskiej,
poprzez Insurekcję
Kościuszkowską, Powsta-
nie Listopadowe, Wiosnę
Ludów, do Powstania
Styczniowego docho-
dząc. O kolejach i znacze-

niu historycznych splotów religii i
ruchów wyzwoleńczych pisze pogrążo-
na w głębokiej refleksji nad tematem
Autorka.

Istotną częścią pozycji
jest dołączona część
albumowa, w której
zaprezentowano repro-
dukcje grafik z epoki,
biżuterii patriotycznej,
strofy pieśni i poezji
patriotycznej, dzięki któ-
rym między innymi świa-
domość narodowa i
patriotyzm przetrwały.
Część albumowa zajmuje
80 stron.
Liczba stron: 242, Cena:
30,00 zł

No wo ści Wy daw nic twa FRON DA 

No wo ści Wy daw nic twa EDITIONS SPOTKANIA

„Niewyjaśnione zabójstwa”
Przemysław Słowiński
W cyklu „Mroczny PRL” tym razem uka-
zała się pozycja opisująca morderstwa,
które nigdy nie zostały wyjaśnione,
bądź oficjalna wersja podana przez wła-
dze budzi wątpliwości.
Porwanie i zabójstwo Bogdana Piasec-
kiego (syna szefa PAX-u - Bolesława Pia-
seckiego), proces „Wampira z Zagłę-
bia”, śmiertelne pobicie przez milicjan-
tów Grzegorza Przemyka – te i wiele
innych nigdy do końca niewyjaśnio-
nych zagadek kryminalnych PRL-u znaj-
dujemy w tej bardzo ciekawej książce
Przemysława Słowińskiego.
Liczba stron: 360, Cena: 39,90 zł

„Gar’Ingawi Wyspa
Szczęśliwa - Tom 3:
Dzieje Taguna”
Anna Borkowska
W trzecim, ostatnim już
tomie „Gar’Ingawi”,
ważą się losy Taguna.
Sprzedany feineńskim
kupcom dociera do
Lhed. Trafia tam na
dwór króla Kneha i
księżniczki Mdan. Nie-
stety, jego szczęście
nie trwa długo. Praw-

dziwe męki przeżywa w małpim Kraju
Galgal-pa’asz, gdzie jest wyśmiewany i
lżony. Jak zakończą się jego losy? Czy
Nulani ruszy na pomoc młodszemu
bratu? Walka o władzę toczy się między
Unganą, a jego synem Inutu. Kto zwy-
cięży?
Liczba stron: 288, Cena: 29,90 zł

„Detektyw Krzysztof Rutkowski
– cz. I - Porwania”
Roman Mańka, Łukasz Ziaja
Dramatyczne losy osób uprowadzonych
przez mafię. Opis działań nietypowych,
zdesperowanych porywaczy. Kulisy naj-
głośniejszych porwań dla okupu.
Kto zlecił słowackim gangsterom upro-
wadzenie znanego krakowskiego biz-

nesmena? Jakie tajemnice
kryje porwanie Krzysztofa
O.? Jak działa ekipa słynne-
go detektywa?
Krzysztof Rutkowski w pory-
wającej rozmowie ujawnia
sprawy, o których nikomu do
tej pory nie mówił. Przedsta-
wia też praktyczne porady,
m.in. jak zapobiegać porwa-
niu i co robić, jeżeli jednak
porwą ciebie albo kogoś z
twojej rodziny.
Liczba stron: 320, Cena: 34,90

Warto przeczytać: „25 polskich wynalazców…”
– I. i A. Fedorowiczowie

O Polakach,
którzy zmienili
świat
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Ciechanowskiej PULS” bez uzyskania pisemnej zgody 
Wydawcy jest zabronione.

Sport był i jest moim życiowym hobby od 
kiedy sięgam pamięcią. To zatem już prawie 
siedemdziesiąt lat. Kiedy miałem ich pięć to 
z wypiekami na twarzy słuchałem w radiu 
transmisji z Wyścigu Pokoju, a ze swym Tatą 
chodziłem na mecze piłkarskie, grającego 
wtedy w B – klasie ciechanowskiego Juranda.

W tymże też czasie nauczyłem się 
czytać i oprócz książek moją lekturę 
stanowiły: dziennik „Przegląd Spor-
towy”, tygodnik „Sportowiec” i mie-
sięcznik „Boks”, które to znajoma pani 
z kiosku „Ruchu” mi odkładała. Jeśli 
chodzi o wiedzę sportową to nie mia-
łem sobie wtedy równych na dzielnicy 
zwanej „Stacją”. Po ukończeniu szkoły 
podstawowej wyjechałem do Wrocła-
wia by kontynuować naukę w techni-
kum. Spróbowałem czynnie uprawiać 
sport. Przez prawie pięć lat grałem w 
koszykówkę i piłkę ręczną w tamtej-
szym WKS Śląsk. Wielkiej kariery nie 
zrobiłem, głównie ze względu na kiep-
skie warunki fizyczne (wzrost 174 cm 
nie powalał). Jednak dobrze wspomi-
nam ten czas bo rywalizacja nauczyła 
mnie ambicji i twardości życiowej. Przy 
okazji wygrałem też mocno obsadzony 
konkurs wiedzy sportowej zorganizo-
wany dla uczniów szkół średnich Dol-
nego Śląska. Później przez wiele lat już 
tylko kibicowałem.

Do sportu powróciłem po polskiej 
transformacji rozpoczętej w 1989 roku. 
Przez ćwierć wieku pisałem o nim w 
lokalnych, i nie tylko, mediach. Dzia-
łałem też aktywnie w sporcie dzieci i 
młodzieży. Od blisko dekady param 
się recenzowaniem książek. Napisałem 
tych recenzji już dobrze ponad sto. Po 
raz pierwszy trafiła mi się jednak po-
zycja stricte sportowa. Jestem z tego 
powodu bardzo kontent. W połowie 
wakacyjnej laby trafiła do mnie bardzo 
obszerna, ale równie interesująca książ-
ka pt. „Zibi czyli Boniek”.

To biografia największej gwiazdy 
polskiego futbolu z przedostatniej de-
kady XX wieku, liczącej się też w Eu-
ropie – Zbigniewa Bońka. Dotarła do 
czytelników za sprawą świetnego wy-
dawnictwa ZYSK i SK-A. Jej autorem 
jest Roman Kołtoń, onegdaj redaktor 
naczelny „Przeglądu Sportowego”, a 
od lat ekspert i komentator futbolu w 
Polsat Sport. To fachowiec co się zowie. 
Pisał tę książkę przez przeszło pięć lat, 
a materiały zbierał znacznie dłużej. Jest 

ona dopracowana w każdym szczególe i 
ułożona chronologicznie. Zawiera całe 
mnóstwo mało znanych faktów z życia 
Bońka oraz tajemnic futbolowych.

Całość liczy sobie aż… 752 strony, 
ale czyta się dobrze. Dodatkową atrak-
cją jest masa zdjęć, których jest… 237 
(wraz z wycinkami z gazet). Oprawa 
miękka, skrzydełkowa nie obniża ja-
kości. Na okładce Zibi w dynamicz-
nym natarciu na bramkę rywali. Cena 
detaliczna 49,90 zł wręcz zachęca do 
nabycia. Polecam gorąco wszystkim ki-
bicom sportu, a w szczególności fanom 
futbolu.

Rudowłosy chłopak znad Brdy

Zbyszek Boniek przychodzi na 
świat na początku gomułkowskiej 
„odwilży” w dniu 3 marca 1956 roku. 
Rodzice oczekiwali córki bo mieli już 
dwuletniego Romana. Matka chłop-
ców zajmuje się chałupniczo szyciem. 
Ojciec jest palaczem w przedsiębior-
stwie energetyki cieplnej. Ponadto gra 
w bydgoskich klubach jako obrońca. 
Jest ciężko. Pod koniec lat 60-tych 
chłopcy będą mu pomagać w pracy. 
Zbysio idzie do szkoły. W I klasie wy-
chowawczyni pyta kim chce być jak 
dorośnie. Odpowiada: „Piłkarzem”. 
Pani na to: „Nie ma takiego zawodu”. 
Ten ripostuje: „Jak dorosnę, to już bę-
dzie”. Choć zdolny, to nie przykłada 
się do nauki. W wieku 12 lat zaczyna 
trenować w WKS Zawisza. Jest mały i 
drobny. Wielu uważa, że się nie nadaje. 
On jednak ma ambicje, zadziorność, i 
serducho do walki, choć od najwięk-
szych jest mniejszy o dwie głowy. W 
wieku 15 lat jest w kadrze wojewódz-
twa juniorów. Trzy lata później gra w 
I składzie swej drugoligowej drużyny 
i dostaje powołanie do kadry Polski U 
18. Przez liczne nieobecności zawala 
pierwszy rok w szkole, a w konsekwen-
cji też egzamin dojrzałości w swym li-
ceum, bo przy tym przydarzyła się też 
szkolna... miłość. Niebawem jest w 
kadrze młodzieżowej do lat 23. Kariera 
nabiera tempa. Interesują się nim czo-
łowe kluby Polski.

„Król” robotniczego Widzewa Łódź

W sezonie 1974/75 jest w Widze-
wie Łódź, który awansował do ekstra-
klasy. Na razie nie gra bo kluby się tar-
gują. Za to w 1976 roku zdaje maturę 
w liceum dla pracujących. Niebawem 
też debiutuje w meczu z Szombierka-
mi w Bytomiu. Pierwszego gola strzela 
w spotkaniu z ROW Rybnik. Po kilku 
meczach będzie prawdziwym liderem i 
królem środka pola w łódzkim zespole. 
Z Widzewem osiągnie wiele sukcesów. 

Dwukrotnie mistrzostwo Polski (1981 
i 1982). Gra wraz z nim kilka dobrych 
spotkań w pucharach europejskich. W 
tym z takimi potęgami jak: angielskie 
Manchestery: City i United oraz… 
Juventus Turyn, które to łodzianie eli-
minują niespodziewanie z rozgrywek. 
Rozegrał w barwach RTS Widzew 172 
mecze ligowe i strzelił w nich 50 bra-
mek. Jest jednym z najlepszych piłkarzy 
w historii tego zasłużonego klubu.

Gwiazda Juventusu Turyn

W kwietniu 1982 roku Boniek 
podpisał niespodziewanie kontrakt z 
Juventusem Turyn, który wygrał rywa-
lizację z AS Roma. Zapłacił on za niego 
oficjalnie aż… 1,8 mln dolarów, nie 
licząc wynagrodzenia zawodnika i tego 
co pod… stołem. To właśnie ogromne 
pieniądze zadecydowały, że dostał zgo-
dę na wyjazd przed ukończeniem wy-
maganych 30 lat. Zdaniem Jacka Gmo-
cha zgodę na to dał… Kreml.Tam grał 
z takimi świetnymi graczami jak: Paolo 
Rossi i Michael Platini. To trio stanowi-
ło trzon włoskiej ekipy. Z Juve zwanym 
„Starą damą” zdobył Puchar Zdobyw-
ców Pucharów i Superpuchar Europy. 
W Turynie nazywano go „Pięknością 
nocy”, gdyż najlepiej grał przy sztucz-
nym oświetleniu. W 1985 roku uczest-
niczył w tragicznym finale Pucharu 
Europy z FC Liverpool rozgrywanym 
na stadionie Heysel w Brukseli wygra-
nym 1:0. Na skutek zamieszek śmierć 
poniosło tam 39 osób. W tym samym 
roku przeszedł za 3 miliardy lirów do 
AS Roma. Z nią zdobył Puchar Włoch. 
Tam też skończył karierę w 1988 roku. 
Z rodziną został w Rzymie, gdzie z po-
wodzeniem prowadził interesy, ale czę-
sto przyjeżdżał do Polski.

Z orzełkiem na piersi

W reprezentacji Polski seniorów 
Zbigniew Boniek debiutuje u trener-
skiego maga Kazimierza Górskiego w 
meczu z Argentyną w dniu 24 marca 
1976 roku jako 20-latek. Nie jedzie 
jednak na IO do Montrealu w tym 
samym roku. Na stałe zadomowił się 
w kadrze Jacka Gmocha w trakcie mi-
strzostw świata rozgrywanych w 1978 
w Argentynie. Strzela tam dwie bramki 
w meczu z Meksykiem. Polacy mimo 
wielkich nadziei odpadają po II run-
dzie, a atmosfera w zespole jest kiep-
ska. Apogeum jego kariery przypada na 
mistrzostwa globu rozgrywane w 1982 
roku w Hiszpanii. Jest prawdziwym li-
derem zespołu Antoniego Piechniczka. 
Polacy zajmują III miejsce po zaciętym 
meczu z Francją wygranym 3:2. Boniek 
jest wybrany do drużyny gwiazd tegoż 

Mundialu. Dwa razy zostaje najlep-
szym polskim piłkarzem (1978 i 1982). 
Ostatnim jego meczem w biało-czerwo-
nych barwach jest spotkanie z Irlandią 
Północną. Ogółem rozegrał w reprezen-
tacji 80 meczy i zdobył 24 gole. 

Kiepski trener i zaradny prezes

Po zakończeniu kariery zdobywa 
tytuł magistra na warszawskiej AWF. 
W Italii robi kurs trenerski. W sezonie 
1990/91 prowadzi zespół US Lecce wy-
stępujący w Serie A. Drużyna spada do 
Serie B. To samo powtarza się z AS Bari 
w następnym sezonie. Wreszcie Boniek 
próbuje swych sił w Serie B, gdzie pro-
wadzi ekipę Sombendettese w sezonie 
1992/93. Umowa zostaje rozwiązana 
w trakcie rozgrywek. Od 8 lipca do 3 
grudnia 2002 roku jest selekcjonerem 
I reprezentacji Polski. Pod jego wodzą 
biało-czerwoni rozgrywają 5 meczy. 2 
wygrywają, 1 remisują i 2 przegrywają. 
Odchodzi na własną prośbę. To najbar-
dziej nieudane eksperymenty w życiu 
Bońka. 

Od roku 2012 jest prezesem Pol-
skiego Związku Piłki Noznej. Dobrym 
i skutecznym. Polski zespół jest w pew-
nym momencie szóstą ekipą świata. Ma 
rękę do szkoleniowców. Jednak jego 
rządy wygasają jesienią. Pewnie wróci 
do Rzymu, gdzie mieszka jego mał-
żonka od 1976 roku - Wiesława. Mają 
troje dorosłych dzieci: córki, Karolinę 
i Kamilę oraz syna Tomasza. Wszyscy 
mają podwójne obywatelstwo. 

Wielkie ego prezesa Bońka

Rok 2020, a zwłaszcza jego pierw-
sze półrocze było dla całego świata wiel-
kim wstrząsem ze względu na pande-
mię koronawirusa. Ucierpieli wszyscy 
mieszkańcy globu, a także gospodarka 

i inne dziedziny naszego życia. W tym 
także sport, a w nim najpopularniejsza 
dyscyplina jaką jest piłka nożna. Klu-
by miały kłopoty, a panowie piłkarze 
przyzwyczajeni do wielkich zarobków 
musieli nieco zacisnąć pasa. W Polsce 
też. Jednak gdy tylko pojawiła się moż-
liwość poluzowania ostrych restrykcji 
prezes PZPN Zbigniew Boniek ze swy-
mi akolitami z zarządu zaczął się moc-
no wdzięczyć do pisowskiego rządu 
– premiera Mateusza Morawieckiego i 
jego ministrów zdrowia i sportu, którzy 
prawdę mówiąc nie są dla futbolowych 
działaczy z ich bajki. Interes jednak 
nade wszystko. W tym miejscu muszę 
koniecznie dodać, że związki sportowe 
(w tym PZPN) na równi z areopagiem 
prawniczym jako jedne z niewielu prze-
szły przez czasy transformacji ustrojo-
wej suchą stopą. Jeszcze do niedawna 
było w nich wielu komunistycznych 
bonzów i esbeckich prominentów.

Sam Boniek nie krył swych sym-
patii do Unii Wolności, a następnie 
PO. Nie krygował się zbytnio jeżdżąc 
na podejrzane wycieczki fundowa-
ne przez majętnych funkcjonariuszy 
byłej SB. Mimo tego prezes Boniek 
wynegocjował to, że polska liga „od-
mroziła” się jako jedna z pierwszych 
w Europie. Ba, najszybciej wróciła na 
trybuny część kibców. Trzeba przy-
znać, że prezes jest niezwykle skutecz-
ny. Nie przeszkodziło mu to zaraz po 
wyborach prezydenckich, kiedy nie 
wygrał jego kandydat skomentować je 
tak oto: „Polska to piękny kraj i na-
prawdę szkoda, że prezydenta wybrali 
mało wykształceni ludzie ze wsi”. Pan 
Boniek jest inteligentnym człowie-
kiem i powinien ważyć słowa. Nato-
miast piłkarze w większości to najsła-
biej wykształcona grupa sportowców. 
Oni też zabrali głos. Dzielnie wspierał 
prezesa inny futbolowy as – Wojciech 
Kowalczyk, który sam ukończył … 
sześć klas podstawówki, a gdy grał w 
Legii Warszawa to często przed me-
czami specjalne komando działaczy 
musiało go szukać po wszelkich meli-
nach stolicy. Ten poszedł jeszcze dalej 
mówiąc: „Tego Dudę wybrali wstrętni 
wieśniacy z ryjami w truskawkach”. 
Podsumował to „król” strzelców Mun-
dialu 1974 roku, „wyjątkowy” intelek-
tualista, poprzedni prezes PZPN, były 
senator SLD – Grzegorz Lato, który 
orzekł: „W Polsce nagminnie łamie 
się Konstytucję, gdyby to było w USA 
to by dopiero było”! Wstyd panowie 
wybitni kopacze futbolówki. I trochę 
pokory! Pod koniec lipca w „Cafe fut-
bol” w Polsat Sport prezes Boniek całą 
zasługę wznowienia rozgrywek przy-
pisał sobie i wiernym pretorianom. 
„Wybitna” skromność!

Roman Kołtoń: „Zibi czyli Boniek”

Świetny piłkarz i zręczny działacz

WALDEMAR NICMAN
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książki

Kolejny, już trzeci tom serii „Mistycy i Wizjonerzy” Wydawnictwa 
FRONDA trafił na rynek księgarski. Tym razem jest to książka Tomasza 
Terlikowskiego pt. „Ursula de Jesus. Cierpienia dusz czyśćcowych w 
relacji XVII-wiecznej mistyczki z Peru”.

Informacje o najgłośniejszych i najbardziej wiarygod-
nych przepowiedniach w dziejach zaprezentowali w książce 
„Czas dobiega końca. Wielkie przepowiednie dla Polski i świa-
ta” Teresa Kowalik i Przemysław Słowiński. Ten imponujący 
zbiór zawiera opis ponad 80 wizjonerów ze wszystkich konty-
nentów oraz ponad 100 przesłań, napomnień i przepowiedni.

Straszna kara dla świata grzesznego, ciężkie idą czasy
Proroctwa niestety raczej czarno malują przyszłość ludz-

kości i wieszczą koniec bezpiecznego świata, który znamy. Wy-
starczy sięgnąć do Biblii, w której znajdujemy słowa proroków 
Izajasza, Sofroniusza czy najbardziej tajemniczą księgę Nowe-
go Testamentu – Apokalipsę św. Jana. Czytamy o wstrząsają-
cej wizji kataklizmów odczytywanej jako opis końca świata. 
Przedstawia jego przyszłe losy: głód, wojny, zarazy, katastrofy. 
Zapowiada też przyjście Antychrysta.

Autorzy przedstawiają też wizje innych jasnowidzących: 
Nostradamusa, starożytnych Sybilli, królowej Saby, Mitara 
Tarabica, Edgara Cayca, Agnieszki Pilchowej, ojca Klimuszko, 
św. Łucji Santos i wiele innych. Mowa w nich o wielkich grze-
chach ludzkości i zbliżającego się czasu wielkiego oczyszcze-
nia. Będą to kataklizmy takie jak wybuchy wulkanów, deszcze 
popiołów, huragany, trąby powietrzne, wylanie rzek i jezior, 
ruchy skorupy ziemskiej. Często można usłyszeć o III wojnie 
światowej, która prawdopodobnie odbędzie się z użyciem 
broni jądrowej. „Zginą miliony ludzi, przestanie istnieć wiele 
państw, nastąpi ruina gospodarcza”.

Polska po zapowiedzianym kataklizmie

Wizjonerzy z Polski i z zagranicy widzą przyszłość na-
szej Ojczyzny zadziwiająco zgodnie. A mianowicie po czasie 
ogromnej katastrofy pisany jest nam jasny i świetlany los. W 
objawieniach w Fatimie Maryja powiedziała siostrze Łucji że 
„Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym 
państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako pań-
stwo potężne, silniejsze i wspanialsze. Od niej będzie zależeć 
przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata 
przez ustrój, który stworzy nowe prawa, zgodne z prawem 
Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizować prawo 
Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedliwości, zbrodni 
i bezprawia”. Podobnie wypowiadają się: Teresa Neumann – 
niemiecka stygmatyczna, brat Lodovico Rocca, ojciec Julisz 
Mancinelli i inni.

Trzy dni ciemności

W wielu objawieniach maryjnych oraz przepowied-
niach pojawiają się dziwne słowa o trzech dniach ciemno-
ści. Jest to spektakularne wydarzenie apokaliptyczne, które 
ma dotknąć całą ziemię i być zapowiedzią fundamental-
nych zmian. Ich nadejście zwiastowała cała plejada misty-
ków i świętyc,h m.in.: św. Hildegarda z Bingen, bł. Anna 
Maria Taigi czy św. Ojciec Pio.

Bł. Anna Maria Taigi zapowiedziała nadejście trzech dni 
ciemności: „Na całą ziemię zstąpią nieprzeniknione ciemności, 
które będą trwały trzy dni i trzy noce. Powietrze będzie prze-

pełnione zarazą, światło będzie tylko z poświęconych świec, 
kto z ciekawości otworzy okno i wyjrzy lub opuści dom, 
padnie martw na miejscu. W czasie tych dni ludzie winni po-
zostać w swych domach, odmawiać różaniec i błagać Boga o 
miłosierdzie”.

Wiara w proroctwa

„Człowiek, który w nic nie wierzy, jest ignorantem. Ten, 
który wierzy we wszystko jest głupcem” – mówi ojciec An-
drzej Czesław Klimuszko, polski wizjoner. Ostatecznie tylko 
Bóg zna przyszłość, a przyszłe losy świata ukrył przed oczyma 
ludzkimi. Jedynie w wyjątkowych wypadkach wysłańcy Boży 

otrzymali z natchnienia Bożego znajomość przyszłości, któ-
rą mogli przepowiadać.

Współautor książki Przemysław Słowiński w poranku 
„Siódma 9” powiedział: „Bardzo dużo wśród tych wizjonerów 
jest osób, które uznajemy za świętych albo za żyjące w opinii 
świętości, jak i osoby całkowicie niezwiązane z wiarą i z re-
ligią. Przeglądając całość tych przepowiedni, widać, że jedne 
się sprawdzały, inne się nie sprawdzały. Zresztą one są bardzo 
często traktowane warunkowo – jeżeli zajdą takie warunki, to 
będzie to i to. Jeżeli na nie popatrzymy, to trafność wielu z 
nich przekracza rachunek prawdopodobieństwa. One są cza-
sami bardzo dokładne”. Wiemy, że wiele przepowiedni sprzed 
stuleci się wypełniło. Czy można to w sensowny sposób wy-
tłumaczyć?

O książce

Autorzy podjęli się niezwykłego zadania dotarcia do 
jak największej ilości przesłań. Książka liczy 624 strony 
i zawiera ogromną ilość informacji. Każde proroctwo 
rozpatrywane jest z wielu perspektyw, począwszy od do-
kładnego przyjrzenia się ludziom, którzy je wygłaszali, 
okoliczności historycznych, samej treści przepowiedni 
oraz ich interpretacji. Wiele z nich opisane jest krytycznie, 
na przykład podane jest oficjalne stanowisko Kościoła lub 
czytelnik zapoznaje się z opinią teologa. Bardzo przydatne 
są wyjaśnienia niektórych pojęć np. nihil obstat, masone-
ria, iluminati. Książka ma dobrą strukturę, jest czytelna a 
przejścia z jednej myśli do drugiej są płynne. Z pewnością 
nie służy ona podsycaniu lęków, wprowadzania dramaty-
zmu i silnych emocji. Bardziej do studiowania, medytacji 
i rozważań. Należy zaufać Bogu, modlić się, pokutować i 
przestrzegać Dekalogu. 

Książka ukazała się w Wydawnictwie Fronda. Kosztuje 
59,90 zł.

Teresa Kowalik i Przemysław Słowiński: „Czas dobiega 
końca. Wielkie przepowiednie dla Polski i świata”

Wielkie przepowiednie dla Polski, 
świata i Kościoła

DOROTA SMOSARSKA

 „1633”
Eric Flint

Amerykańska wolność i sprawiedli-
wość kontra siedemnastowieczna tyrania.

Nowy twór polityczny w środkowej 
Europie – Konfederacja Księstw Europej-
skich – powstał w ramach sojuszu Gustawa 
II Adolfa, króla Szwecji, z dowodzonymi 
przez Mike’a Stearnsa mieszkańcami 
Wirginii Zachodniej, którzy na skutek 
tajemniczego zjawiska w przestrzeni kosmicznej zostali przeniesieni ze 
współczesności do siedemnastowiecznych Niemiec. Nowy system rzą-
dów wciąż jest słaby. Poza granicami Konfederacji szaleje wojna trzy-
dziestoletnia. Na domiar złego Konfederacja jest przyczyną nieprze-
jednanej wrogości kardynała Richelieu, faktycznego władcy Francji…

Liczba stron: 782, Cena: 49,00 zł

„Antykruchość. Jak żyć w świecie, którego nie rozumiemy”
Nassim Nicholas Taleb

Długookresowe strategie obecnie 
już nie działają – taką tezę stawia Nassim 
Nicholas Taleb. W dzisiejszym świecie 
przeważa to, co nieznane, przypadkowe 
i zmienne, co autor błyskotliwie opisał w 
swoim światowym bestsellerze Czarny Ła-
będź. Jak więc przetrwać w tej niepewno-
ści, oswoić nieobliczalność zjawisk i chaos, 
a nawet na tym wygrać?

Odpowiadając na te pytania w 
swojej erudycyjnej i dowcipnej książce Taleb dotyka najważniejszych 
dylematów gospodarki, biznesu, życia społecznego w XXI wieku. 
„Antykruchość” to lektura prowokacyjna, intrygująca i inspirująca. 
Świetna książka dla tych, którzy są gotowi spojrzeć z zupełnie nowej 
perspektywy na swoje decyzje, inwestycje, przedsięwzięcia biznesowe, 
życie prywatne. To także wielka, znakomicie napisana pochwała przed-
siębiorczości.

Liczba stron: 700, Cena: 49,90 zł

„George i niezniszczalny kod”
Lucy i Stephen Hawking

Na świecie zaczynają się dziać napraw-
dę dziwne rzeczy. Banki rozdają pieniądze, 
sklepy nie mogą pobierać opłat za swoje 
produkty i ludzie mają jedzenie za darmo, 
a samoloty nie chcą latać. Wygląda na to, że 
ktoś włamał się do wszystkich największych i 
najlepszych komputerów świata.

Aby dowiedzieć się, kto za tym 
wszystkim stoi, George i jego najlepsza przyjaciółka Annie muszą wy-
brać się w kosmos dużo dalej niż kiedykolwiek wcześniej.

Liczba stron: 392, Cena: 39,90 zł

„Jak zrobić statek kosmiczny. O bandzie awanturników, 
zaciętym wyścigu oraz o narodzinach prywatnej astro-
nautyki”
Julian Guthrie

Niezwykła opowieść o tym, jak kilku 
pasjonatów zapoczątkowało nową erę w 
historii lotów kosmicznych.

Jeszcze do niedawna loty kosmiczne 
były domeną wyłącznie rządów wielkich 
mocarstw. Od ósmego roku życia, gdy 
Peter Diamandis oglądał lądowanie Apol-
lo 11 na Księżycu, lot w kosmos stał się 
wręcz jego obsesją. Gdy zorientował się, że 
NASA kasuje program załogowych lotów 
kosmicznych, ten naukowiec i przedsiębiorca zaangażował się w jedno 
z największych awanturniczych przedsięwzięć naszych czasów. Skoro 
rząd nie chciał wysłać go w kosmos, postanowił na własną rękę stwo-
rzyć prywatny sektor lotów kosmicznych.

Liczba stron: 554, Cena: 49,90 zł

„Wspaniała mądrość mrówek”
Philip Bunting 

Czego możemy się nauczyć od mró-
wek? Najmniejsze stworzenia mogą nam 
udzielić odpowiedzi na największe pytania. 
Trzeba tylko umieć je dostrzec. Przekonaj 
się, jak wielu mądrych rzeczy możemy na-
uczyć się od maleńkich mrówek.

Philip Bunting jest autorem prze-
zabawnej biografii ludzkości „Jak się tu 

znaleźliśmy?”. Nie jest myrmekologiem ani entomologiem, ale wierzy, 
że odpowiedzi na wiele pytań, które stawia przed nami życie, można 
znaleźć we własnym ogródku.

Liczba stron: 36, Cena: 35,00 zł

„Bad Guys. Ekipa Złych. Odcinek 3. Futrzak kontra-
takuje”
Aaron Blabey

Ekipa Złych będzie miała na-
prawdę ZŁY dzień… Pan Wilk i jego 
kumple zadarli z NIEWŁAŚCIWĄ 
świnką morską. A ten mały, niecny 
futrzak niczego nie pragnie tak jak 
ZEMSTY!Czy przetrwają? Czy zostaną 
bohaterami? I czy wreszcie przestaną 
próbować POŻREĆ się nawzajem?!

Tej przygody - tak zabawnej, że 
będziecie się turlać ze śmiechu – nie możecie przegapić! Trzeci 
odcinek bestsellerowej serii, która sprzedała się w milionach eg-
zemplarzy na całym świecie.

 Liczba stron: 144, Cena: 24,90 zł

„Kalifornijczyk”
Alicja Manders

Z Los Angeles do Krakowa – 
czy różni nas aż tak wiele?

O tym, jak robić karierę w 
przemyśle rozrywkowym, przespać 
lot i zakraść się w łaski Majora i jego 
wnuczki.

Rob, Nick i Michael zwykli mó-
wić o sobie, że są jak taboret z trzema 
nogami. Brak jednej mógł sprawić, że konstrukcja się zawali. 
Od czasu studiów w szkole filmowej w Los Angeles są przyja-
ciółmi na dobre i złe.

Rob teoretycznie ma wszystko – świetnie zapowiadającą 
się karierę w przemyśle rozrywkowym, luksusowy samochód i 
sypialnię z widokiem na Pacyfik. Większość czasu spędza jed-
nak za biurkiem, odsuwając na bok życie towarzyskie i marze-
nia o bardziej satysfakcjonującej pracy.

Nieoczekiwana zmiana planów weselnych jednego z 
przyjaciół sprawia, że Rob ląduje na innym kontynencie, a 
dokładnie w Polsce, skąd pochodzi narzeczona Michaela. W 
kraju, w którym mówi się śpiewnym, szeleszczącym językiem, 
zajada mączne potrawy i pije wódkę. Tu poznaje barwnych 
mieszkańców domu w podkrakowskiej Skale. Jednych – jak 
krewkiego Majora – młody Kalifornijczyk będzie starał się 
unikać, ale innych – Julię, kuzynkę panny młodej – wręcz 
przeciwnie… 

Liczba stron: 432, Cena: 39,90 zł

„Covid-19: pandemia, która nie powinna była się zda-
rzyć i jak nie dopuścić do następnej”
Debora MacKenzie

Jak doszło do wybuchu pan-
demii COVID-19 i jakie wnioski 
powinniśmy wyciągnąć z obecnego 
kryzysu na przyszłość?

Internet jest pełen teorii na 
temat pandemii koronawirusa, a 
każdy dzień przynosi dziesiątki ko-
lejnych, często sprzecznych ze sobą 
opinii, w których łatwo się pogubić 
nawet specjaliście. Książka wybitnej 
dziennikarki naukowej Debory MacKenzie jest pierwszą 
rzetelną, a jednocześnie przystępnie napisaną analizą pan-
demii COVID-19.

MacKenzie zajmuje się epidemiami od trzydziestu lat. 
Teraz wykorzystuje to doświadczenie, by wyjaśnić, w jaki 
sposób COVID-19 zdołał w błyskawicznym tempie roz-
przestrzenić się po całym świecie, przyczyniając się do wy-
buchu największej od dekad pandemii.

Jej książka jest krótkim kursem epidemiologii dla każ-
dego: pokazuje mechanizmy rozprzestrzeniania się wirusów 
i rozwoju pandemii; przedstawia historię innych groźnych 
epidemii (MERS, SARS, H1N1, Zika i Eboli), które po-
winny były nas przygotować do obecnego kryzysu; oraz uka-
zuje dramatyczne błędy w służbie zdrowia, które utorowały 
drogę dla rozwoju COVID-19. Pokazuje również, jakie glo-
balne działania powinniśmy rozpocząć, by nie doprowadzić 
do wybuchu kolejnych pandemii w przyszłości.

Liczba stron: 360, Cena: 39,90 zł

Nowości Wydawnictwa ZYSK I S-KA
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