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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 - 10 marca
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Samorządowe podsumowania i plany
O ocenę minionego roku oraz zamierzenia inwestycyjne na 2020 rok poprosiliśmy ciecha-

nowskich samorządowców.
Wypowiedź starosty Joanny Potockiej-Rak oraz wójta Zdzisława Mierzejewskiego opubli-

kujemy w wydaniu marcowym.
ZACHĘCAMY DO LEKTURY WYPOWIEDZI SAMORZĄDOWCÓW NA  STR. 7 - 9.

17-letnia ciechanowianka 
Alicja Szemplińska wystąpiła 
w drugim półfinale „Szansy 
na sukces. Eurowizja 2020”. 
Zaśpiewała utwór „To nie ja” z 
repertuaru Edyty Górniak w ra-
mach preselekcji do Eurowizji. 
Jej występ był tak dobry, że już 
23 lutego usłyszymy ciechano-
wiankę w odcinku finałowym! 

Interpretacja Alicji zro-
biła największe wrażenie 
wśród jurorów: Michała 
Szpaka, Cleo oraz Gromee. 
To oni zadecydowali, że 
chcą usłyszeć Alę w finało-
wym odcinku preselekcji. 
Ciechanowianka w dru-
gim odcinku półfinałowym 
zmierzyła się z sześcioma 
innymi wokalistami.

W finałowym odcinku 
będą w sumie trzy osoby, po jednej z 
każdego odcinka półfinałowego. Wszy-
scy powalczą o możliwość reprezen-
towania naszego kraju na tegorocznej 
Eurowizji w Rotterdamie.

Alicja tuż po występie na swoim 
Facebooku napisała: – Dziękuję! Jestem 

ogromnie wdzięczna za szansę jaką do-
stałam. Ten występ to było dla mnie 
ogromne wyzwanie i STRES. Dziękuję 
wszystkim obecnym ze mną tego dnia! 
Obiecuję, że nie zawiodę was w finale. 
Czas się brać do pracy, bądźcie ze mną 
23.02 love xx.

Finałowy odcinek na żywo pre-
selekcji „Szansy na sukces. Eurowizja 
2020” już 23 lutego o godz. 15:15 w 
TVP 2. To widzowie zadecydują kto 
będzie reprezentował Polskę na tego-
rocznym konkursie.

TJ

Ciechanowianka ma szansę wystąpić na Eurowizji 2020 

Alicja Szemplińska zaśpiewa w finale „Szansy na sukces”
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Właśnie teraz w lutym 2025 roku w naszej redakcji 
wydarzyło się coś tak zadziwiającego, że musimy 
to zrelacjonować Czytelnikom bez skrótów. Otóż 
na samym początku miesiąca przyszła do nas liczna 
grupa mieszkanek miasta, która od razu zaczęła 
chwalić prezesów miejskich spółek komunalnych.

Oczywiście chwalenie prezesów to akurat 
nic dziwnego, bo ciągle przychodzą ludzie, by 
pochwalić lokalne władze, w tym sektor ko-
munalny. Przedziwne natomiast okazało się 
to, co wydarzyło się zaraz po tym jak sympa-
tyczne obywatelki zaczęły chwalenie, na po-
czątek prezesów PUK-u i TBS-u. Wtedy na-
gle wtargnął do redakcji jeden Kubuś zwany 
na mieście Puchatkiem, który zaczął głośno 
wykrzykiwać bardzo dziwne słowa. – Ja je-
stem najmądrzejszy i tylko ja wszystko wiem. 
Wszyscy są głupie i mają mnie podziwiać, że 
jestem taki mądry. Wszystkich wyśmiewam i 
wyszydzam, a wszyscy się mnie boją i mi się 
kłaniają, bo jestem najmądrzejszy i wszyst-
ko wiem. Śmieje się ze wszystkich i wyszy-
dzam wszystkich, a z radnych i miłośników 
naśmiewam się najbardziej. Tak się śmieje z 
miłośników i radnych: Ha, ha, ha. Hu, hu, 
hu. Tra, la, la – wykrzyczał Kubuś zwany 
Puchatkiem. Zaraz gdy tylko zaczął orację, 
przerażone Panie wstały i szybko opuściły re-
dakcję. A Puchatek jeszcze jakieś dwie minuty 
pultał i faflunił, trzasnął drzwiami i poszedł. 
Cała sytuacja tak nas zaskoczyła, nawet nie 
zdążyliśmy w jakikolwiek sposób zareagować. 

Po prostu do tej pory jeszcze nie mieliśmy 
do czynienia z takim przypadkiem medycz-
nym. Z zaskoczenia Kubuś całkowicie przejął 
kontrolę nad biegiem sytuacji, ot cwany typ, 
może szkolony w jakichś służbach, tylko coś 
mu tam poszło nie tak… 

Po godzinie na wydarzenie więcej świa-
tła rzuciła jedna z mieszkanek Bloków, która 
po tym jak się dowiedziała od wystraszonych 
przez Puchatka koleżanek, szybko przyszła 
do nas i podała redaktorowi dyżurnemu 
cenne informacje: – Ja tego Kubusia wi-
działam już wcześnie rano jak się skradał w 
krzakach blisko redakcji. Później gdy w kie-
runku redakcji przeszła grupa kobiet, odcze-
kał chyba trzy minuty, wyskoczył z krzaków 
i szybko poleciał ich śladem – relacjonowała 
sympatyczna mieszkanka Bloków. – Panie, 
to nieszczęśliwy człowiek. Całkowicie pogu-
biony. Chyba ma pustkę w środku. On się 
męczy sam ze sobą. Siedział w krzakach trzy 
godziny, zimno, podwiewało, popadywało, 
a on siedział i się czaił. Naprawdę czegoś mu 
brak. Panie, a może on jest impotentem? 
Słyszałam, że jak chłop jest impotentem to 
mu się roi w głowie, nie może się wyładować 
to ludzi czepia i wyszydza, żeby sobie ulżyć – 
mówiła miła Pani do naszego redaktora dy-
żurnego. – A może trzeba mu pomóc? U nas 
w chrześcijańskim społeczeństwie nie moż-
na nikogo potępiać od razu, trzeba postarać 
się go zrozumieć i podać takiemu pomocną 

dłoń. A może powinien się nim zaintereso-
wać zarząd osiedla, może mu zaproponować 
redagowanie gazetki ściennej na osiedlu? Na 
oko taki inteligentny człowiek, pewnie umie 
pisać teksty, by się zajął robieniem gazetki 
ściennej i w głowie mu by się nie przewalało. 
W kółku tanecznym mógłby się udzielać, co 
jakiś czas by pojechał na pielgrzymkę, i już 
by zapełnił sobie pustkę w głowie. Takie jest 
życie, a jak ktoś mi niedawno powiedział: 
„życie impotenta to nie bułka z masłem” – 
filozoficznie podsumowała wypowiedź miła 
mieszkanka Bloków.

No cóż, stało się. Niby zamęt w redakcji 
trwał tylko kilka minut, ale całkowicie tego 
dnia zaburzył nam kontakt z Czytelniczkami. 
Jedyna nadzieja, że jak Panie wychodziły, to 
jedna rzuciła „my tu jeszcze wrócimy i do-
kończymy chwalenie wszystkich prezesów 
oraz wójta”. A my żeby na przyszłość Kubuś 
znowu nas nie zaskoczył, powzięliśmy środ-
ki zapobiegawcze. Gdy tylko wejdą do nas 
goście redakcyjni, zaraz będziemy zamykać 
drzwi, tak że jak Puchatek będzie chciał wte-
dy nagle wtargnąć, to nie wtargnie, najwyżej 
się wypulta i wyfafluni przed drzwiami. Tak 
samo radzimy prezesom, że gdy będą przyj-
mować sympatyczne mieszkanki, niech za-
mykają drzwi gabinetu na kluczyk. Jak Kubuś 
będzie chciał nagle wkroczyć, to nie wkroczy 
i nie zakłóci wymiany argumentów. Najwyżej 
napulta i nafafluni w sekretariacie.

A swoją drogą dlaczego Puchatek akurat 
uwziął się na miłośników płyt gramofono-
wych? Prawda, dzisiaj większość woli pendri-
ve’y, ale płyty dalej są O.K. Niepojęte co mu z 
tymi miłośnikami trzeszczy w głowie…

A teraz przechodzimy do wydarzeń 
oficjalnych. Jak zawsze od wielu lat trady-
cyjnie ulicami miasta w dniu Walentynek 
przeszedł orszak miłości dla wszystkich. W 
tym roku przyjął nazwę Tęczowej Parady, a 
wzięli w nim udział wszyscy, którzy kochają 

na wszelkie ludzkie sposoby. Deptakiem od 
Placu Kościuszki ku Ratuszowi razem poszli 
heteroseksualiści, homoseksualiści i biseksu-
aliści obu płci, solo i w duetach. Szły pary 
małżeńskie hetero po ślubach sakramental-
nych i cywilnych, pary homo w związkach 
partnerskich oraz rozwódki i rozwodnicy. Ale 
najliczniej, i to znacznie tłumniej niż w po-
przednich latach, pomaszerowały konkubiny 
oraz konkubenci, w parach i osobno. Dużą 
grupą poszły też chętne na miłość żwawe 
pięćdziesiątki i sześćdziesiątki, w obcisłych 
spodniach, że wszystko widać, albo w kró-
ciutkich mini spódniczkach, w kozakach do 
samych kolan i kurteczkach tylko do talii. 
Na ich widok u emerytów zebranych pod 
Św. Piotrem na twarzach wykwitły grymasy 
podniecenia i łzy wzruszenia. Pochód za-
mknęły zwarte grupy licealistek idących pod 
opieką pedagogów i przedstawicieli komite-

tów rodzicielskich. Właśnie w ich przypadku 
okazało się, że istnieje możliwość pogodzenia 
symboli dążności do wolności miłości z po-
prawnością polityczną wyrażoną w tradycyj-
nych strojach. Wszystkie dziewczęta niosły 
w dłoniach tęczowe flagi, lecz ubrane były 
poprawnie w ciemne sukienki za kolana, 
kurteczki tuż przed kolana oraz białe bluzki 
z koronkami, a na głowach miały berety z 
puchatej wełny robione na drutach. – Jakie 
to piękne, dzięki mądrości można połączyć 
tradycję z wolnością – z satysfakcją zjawisko 
skomentował jeden z radnych powiatowych. 
Tradycyjnie na zakończenie Marszu ogłoszo-
no wyniki konkursu na najpiękniejszą kon-
kubinę i najprzystojniejszego konkubenta 
roku oraz ciechanowianina roku w dziedzinie 
zasług na rzecz wolności miłości.

Do następnego razu. Alleluja i Ahoj!
IWO GAWLICA
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Wspomnienia z przyszłości

O Panu Puchatku z Tęczową Paradą
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Sprzedam działkę 
budowlaną pod lasem  

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

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

z warunkami zabudowy.
Tel. 512 081 225

ogłoszenie

Sprzedam atrakcyjny 

dom w Ciechanowie.

Powierzchnia - 250 m2 

tel. 604 513 071

 lub 606 251 393
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Od 1 lutego można korzystać ze zbiorów bibliotecz-
nych w Krzywej Hali. Miasto otrzymało ponad 5 mln 
zł dofinansowania unijnego na rewitalizację tego 
budynku. Nowe oblicze zyskało wnętrze zabytko-
wego obiektu, jego elewacja oraz plac Marszałka 
Piłsudskiego przed budynkiem, na którym od lat od-
bywają się najważniejsze uroczystości patriotyczne. 

Otwarcie wyremontowanej Krzywej Hali 
miało szczególny charakter. Uczestniczyły w 
nim dzieci z Ciechanowa. Wysłuchały bajek 
czytanych przez prezydenta Krzysztofa Kosiń-
skiego oraz jego małżonkę - Karolinę. Następ-
nie wzięły udział w warsztatach plastycznych 
prowadzonych przez pracowników Miejskiej 
Biblioteki Publicznej z dyrektorem placówki – 
Alicją Wodzyńską na czele. 

Krzywa Hala to przede wszystkim główna 
siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej. Poza 
możliwością korzystania ze zbiorów bibliotecz-
nych w estetycznej czytelni, mieszkańcy miasta 
będą mieli okazję korzystać z licznych spotkań 
autorskich, wykładów, odczytów oraz kameral-
nych koncertów.

- Otwarcie Krzywej Hali, gdzie na nowo 
rozpoczęła działalność Miejska Biblioteka Pu-
bliczna to przełomowy czas dla całej placów-
ki. Dzięki rewitalizacji budynku Biblioteka 
zyskała przepięknie wyremontowany lokal na 
miarę XXI wieku. Przestrzenie biblioteczne 
zostały zupełnie zmienione, wyodrębniona 
została część magazynowa, w której zgroma-
dzone są zbiory naukowe, zaś w czytelni jest 
w większości księgozbiór regionalny oraz 
książki i powieści historyczne. W czytelni 
dysponujemy stanowiskami komputerowy-
mi z dostępem do Internetu. W przestrzeni 
bibliotecznej wyodrębniona została sala, w 

której odbywać się będą m.in. lekcje biblio-
teczne oraz warsztaty dla najmłodszych czytel-
ników. Do Krzywej Hali została przeniesiona 
administracja MBP. Najpiękniejszy obiekt w 
dzielnicy Bloki stanie się sercem Miejskiej 
Biblioteki Publicznej. W Krzywej Hali od-
bywać się będą spotkania, prelekcje, wykłady. 
Dołożymy starań, aby jedna z pięciu placó-
wek miejskiej biblioteki była tętniącą życiem 
instytucją na kulturalnej mapie Ciechanowa 
– powiedziała Alicja Wodzyńska – dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej. 

W najbliższym czasie odbędą się zajęcia 
dla najmłodszych mieszkańców miasta w ra-
mach ferii zimowych oraz w ramach cyklicz-
nych zajęć pt. „Poranek w Bibliotece”. 

19 lutego trenerka Karolina Dołęgow-
ska opowie o swojej książce „Bogata Seksow-
na Egoistka”, zaś 27 lutego autor komedii 
kryminalnych - Alek Rogoziński będzie roz-
mawiał z publicznością o swojej twórczości 
i pracy pisarza.

6 marca MBP zaprasza na wyjątkowy 
koncert kameralny z okazji Dnia Kobiet. Wy-
stąpią młodzi ciechanowscy artyści – ucznio-
wie Szkoły Muzycznej Akademia Dźwięku.

Biblioteka w Krzywej Hali czynna jest 
od poniedziałku do soboty (pn., wt., pt. w 
godzinach 10-18; śr., czw. w godz. 9-16, w 
soboty 9-14).

W Krzywej Hali mieści się Oddział 
Zbiorów Naukowych i Regionalnych, Miej-
skiej Biblioteki Publicznej. To około 22 tys. 
woluminów, w tym wydawnictwa sprzed 
1939 r. Ponadto będzie ona siedzibą Klubu 
Osiedlowego. 

PP

MBP wróciła do swojej siedziby 

Krzywa Hala po rewitalizacji 
zaprasza w swoje progi
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Poseł z naszego okręgu wyborczego Jacek Ozdo-
ba został przez premiera Mateusza Morawiec-
kiego powołany na Sekretarza Stanu w Mini-
sterstwie Klimatu. 

Jacek Ozdoba ma 28 lat. Jest absol-
wentem prawa na Wydziale Prawa i Admi-
nistracji   Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego. Był radnym Rady Dzielnicy 
Mokotów, a później Rady m.st. Warszawy. 

W ostatnich wyborach parlamentar-
nych zdobył mandat z okręgu płocko-cie-
chanowskiego uzyskując 17.873 głosy. Jest 
członkiem Solidarnej Polski. TM

Personalia

Ozdoba 
wiceministrem
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Pochodzący z naszego powiatu Rafał Roma-
nowski przestał pełnić funkcję Wiceministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Jak nam powiedział, poprosił pre-
miera o odwołanie ze względów oso-
bistych. – Po ostatnich wydarzeniach 
rodzinnych potrzebuję trochę czasu 
by odpocząć. Na rozmowę o moich 
dalszych planach, które w naturalny 
sposób związane będą z administracją 
rządową, przyjdzie jeszcze pora – usły-
szeliśmy od Rafała Romanowskiego.

Warto przypomnieć, że Romanow-
ski jest radnym Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z ramienia Prawa i 
Sprawiedliwości. Pochodzi z Szulmie-
rza w gm. Regimin.

Na stanowisku Podsekretarza Sta-
nu w Ministerstwie Rolnictwa i Roz-
woju wsi zastąpił go Jan Białkowski, 
który  pracował ostatnio w Krajowym 
Ośrodku Wsparcia Rolnictwa na stano-
wisku Zastępcy Dyrektora Generalnego.

TM

Personalia

Romanowski odszedł z ministerstwa
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Na II kwartał br. władze miasta zapowiadają 
wprowadzenie zmian w organizacji ruchu 
na skrzyżowaniu ul. Orylskiej, 3 Maja i Augu-
stiańskiej, które poprawią bezpieczeństwo w 
tym miejscu.

Na styczniowej sesji Rady Miasta 
Ciechanów interpelacje w tej sprawie zło-
żyli radni Anna Smolińska i Jerzy Racki. 
- Powyższe skrzyżowanie w powszechnej 
opinii kierowców oraz instruktorów na-
uki jazdy uchodzi za nie do końca czy-
telne pod względem komunikacyjnym, a 
co za tym idzie jedno z najtrudniejszych. 
Oznakowanie pionowe nie zawsze jest re-
spektowane. Dodatkowym utrudnieniem 
są pojazdy parkowane wzdłuż chodnika 
ulicy Orylskiej na wysokości ogrodzenia 
kościoła, w bezpośrednim sąsiedztwie 
przejścia dla pieszych – czytamy m.in. w 
interpelacji radnego Rackiego.

W 2015 roku z podobnymi postu-
latami zwracał się do władz miasta rad-
ny Krzysztof Leszczyński. Opracowano 
wtedy projekt nowej organizacji ruchu 
drogowego ale z uwagi na brak miejsc 
parkingowych przy kościele Parafii Św. 
Tekli nie został on wdrożony. Teraz, po 
tym gdy w 2018 roku miasto zbudowało 

na swojej działce przy kościele parking, 
po aktualizacji uzgodnień projektu moż-
na wprowadzić opracowane wcześniej 
zmiany. – Projekt obejmuje oznakowanie 
poziome, które wskaże segregację ruchu 
kołowego oraz wyeliminuje parkowanie 
na ww. skrzyżowaniu. Ponadto w obrębie 
istniejącego przejścia dla pieszych zamon-
towane zostaną azyle prefabrykowane. 

Uwzględniając warunki atmosferyczne w 
jakich możliwe jest wykonanie oznako-
wania poziomego wprowadzenie zmiany 
w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. 
Orylskiej, 3 Maja i Augustiańskiej plano-
wane jest w II kwartale br. – napisał pre-
zydent Krzysztof Kosiński w odpowiedzi 
na interpelacje radnych.

TM

Rafał Romanowski

Interpelacje radnych miejskich

Będzie nowa organizacja ruchu przy „Klasztorku”
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Planowane zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu ul. Orylskiej, 3 Maja i Augustiańskiej 
zakładają m.in. zakaz parkowania wzdłuż chodnika biegnącego przy kościele parafialnym.

ogłoszenie
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reklama

ogłoszenie własne wydawcy

Na zaproszenie Ewy Jasińskiej – dyrektora 
Całodobowego Domu Opieki „Villa Trojany” 
– placówkę tę odwiedził poseł Arkadiusz 
Iwaniak (LEWICA).

Całodobowy Dom Opieki powstał 
w miejscowości Żmijewo-Trojany (gm. 
Stupsk) pomiędzy Ciechanowem a 
Mławą. Dyrektor Ewa Jasińska opo-
wiedziała posłowi ziemi płocko-cie-
chanowskiej o historii jego powstania. 
W dużym obiekcie mieściła się swego 
czasu szkoła. Po jej likwidacji obiekt 
zakupiła osoba prywatna. Nic się tam 
nie działo, a budynek niszczał. Dopiero 
odkupienie nieruchomości przez obec-
nych właścicieli odmieniło los gmachu 
i przyległego terenu. Powstał tam pięk-
ny i nowoczesny kompleks, który wi-
dać z oddali. 

Dyrektor Jasińska oprowadziła 
posła Iwaniaka po placówce i zazna-
jomiła z jej funkcjonowaniem. Gość 
był pod wrażeniem estetycznego i 
komfortowego wyposażenia pokoi 
Mieszkańców oraz sal sportowo-re-
habilitacyjnych czy jadalni. – Cieszą 
mnie wszelkie inwestycje na terenie 
mojego okręgu wyborczego. Na Pół-
nocnym Mazowszu jest wiele zabyt-
kowych, choć nie tylko, obiektów 

które stoją puste i niszczeją. Tu udało 
się uniknąć takiej sytuacji. Co ważne, 
powstały nowe miejsca pracy – pod-
kreśla poseł Iwaniak.

Parlamentarzysta, któremu towa-
rzyszył asystent społeczny Sebastian 

Andrzejczak, przekazał na ręce dyrek-
tora placówki książki do tworzonej w 
niej Biblioteki. Zapowiedział, że przy 
okazji kolejnej wizyty przywiezie ich 
dużo więcej.

TM

Całodobowy Dom Opieki „Villa Trojany”

Iwaniak z wizytą w „Villi Trojany”

Znana na Zachodzie ciechanowska firma 
Włodzimierza Sosnowskiego, która pro-
wadzi produkcję w wytwórni przy ulicy 
Mazowieckiej, z początkiem roku otworzy-
ła nowy rozdział współpracy z klientami 
w Stanach Zjednoczonych i Europie połu-
dniowej.

Właśnie w ostatnich dniach 
Włodzimierz Sosnowski drogą 
lotniczą wysłał do Ameryki swój 
najnowszy produkt, którym jest 
maszyna do obróbki ziaren kaka-
owych. Jest to mikrowialnia na 
potrzeby firm i hobbystów wytwa-
rzających czekoladę. Jak dla tego 
rodzaju urządzeń, posiada rewela-
cyjnie niską masę własną dwudzie-
stu ośmiu kilogramów. Maszyna 
napędzana jest polskim silnikiem 
jednofazowym o mocy 0,25 kW 
i napięciu znamionowym 110 V, 
odpowiednim dla systemu energe-
tycznego nabywców. Jej wydajność 
w wariancie czyszczenia dokład-
nego wynosi ok. 250 kg/h. Aparat 
opracowany został na indywidu-
alne zlecenie firmy Cortez Coffee 
Co. z Tempe w Arizonie.

– Przedsiębiorstwo z Arizony 
zna już moje produkty do obrób-
ki ziarna kakaowca, od dwóch lat 
użytkuje wialnię wyprodukowaną 
w moim zakładzie w Ciechanowie. 
We wrześniu 2019 roku otrzy-
małem od tego amerykańskiego 
klienta pilne zlecenie na opraco-
wanie, znacznie mniejszej niż do-
tychczasowe, nowej maszyny tzw. 
klasy micro o dużej wydajności i 
wysokiej jakości pracy. Efekt mo-
ich starań w postaci pierwszego 
egzemplarza nowej serii kilka dni 
temu już poleciał do USA – mówi 
Włodzimierz Sosnowski.

– Mam także następną ofertę z 
rynku północno-amerykańskiego. 
Jedna z firm ze stanu Ohio, rozpo-
częła ze mną rozmowy w sprawie 
dostarczenia jej wialni do zboża o 
wydajności aż 600 ton na godzi-
nę. Uzgodnienia trwają, zapewne w 
niedługim czasie przystąpię do pro-
dukcji zamówionego urządzenia – 
anonsuje ciechanowski producent, 
konstruktor i wynalazca.

Początek lutego przyniósł też 
przedsiębiorstwu z ulicy Mazowieckiej 
eksport własnego produktu na rynek 
hiszpański. Wyekspediowana tam zosta-
ła maszyna do obróbki nasion owoców 
migdałowca, o wydajności skutecznego 
czyszczenia na poziomie ok. 400 kg/h.

W ostatnim czasie producent 
otrzymał dwa nowe patenty krajowe – 
na kolejną konstrukcję wialni oraz za-
prawiarki do zboża, rozpoczął też pro-
cedurę prawną w sprawie uzyskania 
trzech patentów międzynarodowych.

Firma Włodzimierza Sosnow-
skiego obecnie przygotowuje się 
do uczestniczenia po raz kolejny w 
czerwcowej wystawie rolniczo-prze-
mysłowej Canada’s Farm Show 2020 
w Regina w środkowo-kanadyjskiej 
prowincji Saskatchewan. Na zapro-
szenie organizatorów weźmie udział w 
formule Innovation Program, prezen-
tując w trakcie Innovation Day nowa-
torską konstrukcję sita, stanowiącego 
mechaniczny moduł funkcjonalnie 
rozszerzający działanie wialni pneu-
matycznej.

Postsriciptum 
Od wielu lat Włodzimierz So-

snowski promuje ciechanowską 
przedsiębiorczość na rynkach zagra-
nicznych, a także w środowiskach 
wynalazców. Jest już właścicielem 
dwudziestu jeden patentów krajo-
wych i międzynarodowych (następne 
w drodze). A także m.in. partnerem 
społecznym Państwowej Uczelni Za-
wodowej im. Ignacego Mościckiego 
w Ciechanowie. Wprost podręczni-
kowo pozytywistyczny profil działal-
ności Włodzimierza Sosnowskiego, 
ukierunkowanej w teraźniejszość oraz 
przyszłość na cele realne i wymierne 
gospodarczo (a nie romantyczno-
-metafizycznie w przeszłość - co tu 
okrutnie modne), rozwija i wzboga-
ca współczesną kulturę techniczną i 
ekonomiczną ziemi ciechanowskiej. 
M.in. na tym co robi przedsiębiorca 
Sosnowski, polega właśnie owa praca 
organiczna, o którą chodziło Dezy-
deremu Chłapowskiemu, Romanowi 
Dmowskiemu, Aleksandrowi Święto-
chowskiemu, Franciszkowi Rajkow-
skiemu, Tomaszowi Klonowskiemu, 
Aleksandrze Bąkowskiej, etc.

KAROL PODGÓRNY

Dla bussinesu kakaowego i migdałowego

Pan Sosnowski wysłał swoje maszyny do Ameryki i Hiszpanii 
Fo
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Poseł Arkadiusz Iwaniak przekazuje na ręce dyrektor Ewy Jasińskiej książki do tworzonej 
w „Villi Trojany” Biblioteki. Z lewej asystent społeczny posła – Sebastian Andrzejczak.

Ciechanowski producent, konstruktor i 
wynalazca Włodzimierz Sosnowski prezen-
tuje aparat do obróbki ziarna kakaowego, 
przeznaczony dla odbiorcy w USA.
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Tegorocznego GALA 2020 odbyła się w odmienio-
nej formule. Nie brakowało występów gwiazd, 
zarówno naszych lokalnych, jak i ogólnopolskich. 
Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła 
Joanna Potocka-Rak - Starosta Ciechanowski. 
W programie było wręczenie Statuetek „Sukces 
Artystyczny Roku 2019”, koncert laureatów oraz 
koncert zespołu PECTUS. 

Statuetki „Sukces Artystyczny Roku 
2019” zostały przyznane ciechanowskim 
artystom za szczególne osiągnięcia o wymia-
rze ogólnopolskim oraz międzynarodowym. 
Statuetki wręczali: Joanna Potocka-Rak – 
Starosta Ciechanowski wraz z Leonardem 
Sobierajem – pomysłodawcą pierwszej 
GALI (która odbyła się 30 lat temu). 

W tym roku wręczono trzynaście statu-
etek. Wśród wyróżnionych byli:

Wiktoria Żerek – pianistka, uczennica 
Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. 
Andrzeja Krzanowskiego w Mławie, Filia w 
Ciechanowie w klasie fortepianu. Zdobyła 
wyróżnienie w prestiżowym III Ogólnopol-
skich Konkursie Pianistycznym „Od Bacha 
do Szymanowskiego”, Warszawa 2019. 

Małgorzata Plizak – wokalistka Stu-
dium Piosenki „dEs” z PCKiSz. Zdobyła 
wyróżnienie w 12. Ogólnopolskim Festiwa-
lu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej MIT 
TON Piosenki Czesława Niemena, Warsza-
wa 2019. Zakwalifikowała się również do II 
etapu 24. Ogólnopolskiego Konkursu Pio-
senki „Wygraj sukces”. 

Maja Fijałkowska – wokalistka Stu-
dium Piosenki „dEs” z PCKiSz. Brała udział 
w Telewizyjnym Programie Muzycznym 
„Szansa na sukces” z piosenkami Alicji Ma-
jewskiej. Zdobyła wyróżnienie w 23. Ogól-
nopolskim Konkursie Piosenki Dziecięcej i 

Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer”, Wa-
wer 20919. 

Filip Czyżykowski – aktor Teatru „Roz-
myty Kontrast” z PCKiSz oraz Studia Ar-
tystycznego Teatru „Buffo” Andrzeja Józefo-
wicza. W ubiegłym roku uczestniczył w 10. 
edycji telewizyjnego talent show „The Voice 
of Poland”. 

Alicja Stypik – wokalistka, uczennica 
I Liceum Ogólnokształcącego w Ciechano-

wie. W ubiegłym roku zdobyła Grand Prix 
w VIII Ogólnopolskim Konkursie Piosenki 
„Debiut”, Siedlce 2019. Zajęła również I 
miejsce w XXIII Ogólnopolskim Konkursie 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Roz-
śpiewany Wawer”, Wawer 2019. 

Alicja Szemplińska – uczennica I LO 
w Ciechanowie. W 2019 roku zwyciężyła w 
telewizyjnym talent show „The Voice of Po-
land”. Teraz ma szansę reprezentować Polskę 
na konkursie Eurowizji. 

Piotr Lusawa – pianista, akompaniator, 
uczeń I LO w Ciechanowie. Finalista III 
Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni Legiono-
wej, Wołomin 2019.

Teatr „Klapsik” - teatr działający przy 
ciechanowskim PCKiSz. W ubiegłym roku 
zdobyli główną nagrodę w Ogólnopolskim 
Konkursie Teatralnym 11. Festiwalu Filmo-
wego „Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci”za 
spektakl „My, dzieci Ireny Sendlerowej”, 
Gdynia 2019. Zdobyli również trzy nagrody 
w jubileuszowym 40. Ogólnopolskim Festi-
walu Teatru Młodych „Dziatwa”, Łódź 2019. 
Były to: wyróżnienie oraz nagrody aktorskie 
dla Amelii Komorskiej i Jakuba Jeskie. 

Konstancja Molewska – studentka Uni-
wersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w 
Warszawie na Wydziale Wokalno-Aktorskim 
(śpiew operowy). Zdobyła 3 miejsce w VIII 
Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. 
Zdzisława Skwary, Olsztyn 2019. 

„Żywioły Art” - Harcerski Zespół Wo-
kalno-instrumentalny. W ubiegłym roku 

zdobyli główną nagrodę w 47. Ogólnopol-
skim Turystycznym Przeglądzie Piosenki 
Studenckiej BAZUNA, Sulęczyno 2019. 
Zdobyli także wyróżnienie w 33. Ogólno-
polskim Festiwalu Piosenki Studenckiej i 
Turystycznej BAKCYNALIA, Lublin 2019. 

Zespół „La-Ti-Do” ze Szkoły Podstawo-
wej nr 7 w Ciechanowie. Byli finalistami 
25. Międzynarodowego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika, 
Będzin 2019. Zajęli pierwsze miejsce w 3. 
Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki im. K. 
Klenczona „W sześciu strunach zaklęta mu-
zyka”, Pułtusk 2019. 

Formacja artystyczna „Freak Show” 
zespół akrobatyczno-taneczny, który obcho-
dzi w tym roku 10-lecie istnienia. Zdobyli 
dwie Złote Jodły w 46. Międzynarodowym 
Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzie-

ży Szkolnej, Kielce 2019. Otrzymali tam 
również nagrodę specjalną za wyjątkowy 
poziom artystyczny. Zdobyli także trzy złote 
medale i Grand Prix w 5. Ogólnopolskim 
Festiwalu Tańca Nowoczesnego Żuławy 
Dance Projekt, Elbląg 2019. 

Aniela Stypik - aktorka teatru „Klap-
sik”, tancerka formacji „Freak Show”. Zdo-
była II nagrodę w Ogólnopolskim Konkur-
sie Malarskim „Obrazy muzyką malowane”, 
Wawer 2019. 

Statuetkę specjalną otrzymał Leonard 
Sobieraj – były dyrektor ciechanowskiego 
domu kultury. To on zainicjował tradycję 

noworocznych GAL, która podtrzymywana 
jest od trzydziestu lat. 

„Sztuka Młodych” 

Dochód ze sprzedaży biletów został w 
tym roku w całości przekazany na Fundusz 
„Sztuka Młodych”. Swoje dzieła przekazali 
również na ten cel artyści plastycy z pow. 
ciechanowskiego. Ich dary można było ku-
pić podczas GALI w Galerii im. Bolesława 
Biegasa – mówi Andrzej Liszewski – p.o. 
dyrektora PCKiSz w Ciechanowie. 

Cały czas można wspierać młodych, 
utalentowanych artystów, przekazując pie-
niądze na specjalne konto PCKiSz do 9 
marca 2020 r. (z dopiskiem: Fundusz „Sztu-
ka Młodych”): PKO BP SA Ciechanów 61 
1020 1592 0000 2202 0255 2016.

Gala na piątkę z plusem 

Tegoroczna GALA, a dokładnie jej or-
ganizacja i koncepcja wybrzmiała pozytyw-
nym echem. Rozpoczynając od doboru pro-
wadzących, którymi była dwójka młodych 
aktorów Teatru „Klapsik”: Barbara Kolak i 
Jakub Jeskie. Ten duet znakomicie poradził 
sobie w nowej roli. Z dozą humoru, przy 
jednoczesnym zachowaniu pełnego profe-
sjonalizmu, prowadzili publiczność przez 
kolejne punkty koncertu. 

W tym roku nastąpił powrót do prak-
tykowanego już pomysłu sprzed lat, według 
którego drugą część GALI stanowił występ 
profesjonalnych artystów. Tym razem był 
to zespół Pectus, który dostarczył zebranym 
wielu pozytywnych emocji w swoim aku-
stycznym koncercie. Choć należy podkre-
ślić, że wśród laureatów statuetek również 
nie brakowało profesjonalistów, a na pewno 
osób przed którymi drzwi do kariery stoją 
otworem. 

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 

XXX Jubileuszowa GALA 2020 

Gala z gwiazdami 

Alicja Szemplińska odbiera statuetkę „Suk-
ces Artystyczny” z rąk Leonarda Sobieraja

Zespół PECTUS wystąpił w drugiej części tegorocznej GALI 

Joanna Potocka-Rak – Starosta Ciechanowski

Teatr „Klapsik”Filip Czyżykowski 

Alicja Szemplińska 
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KRZYSZTOF KOSIŃSKI
Prezydent Miasta Ciechanów

2019 r. był dla Ciechanowa bar-
dzo dynamiczny i owocny w liczne 
inwestycje, które udało się zrealizo-
wać w mieście. Wykonaliśmy wszyst-
kie projekty, jakie były założone, a 
nawet więcej.

Łączna kwota przeznaczona na 
inwestycje w 2019 r., to ponad 50 
mln zł. Ostatnie dwa lata to histo-
ryczny wzrost w realizacji miejskich 
inwestycji - miasto nigdy wcześniej 
nie przeznaczało większych kwot na 
zadania inwestycyjne. Środki były 
systematycznie i skutecznie pozy-
skiwane na śmiałe i przynoszące 
mieszkańcom wymierne korzyści 
projekty. Np. 90 proc. środków na 
największą inwestycję – budowę ob-
wodnicy wschodniej miasta nazwaną 
aleją Unii Europejskiej – pozyska-
liśmy właśnie z funduszy unijnych. 
Uruchomiliśmy Park Nauki Torus 
przy zrewitalizowanej wieży ciśnień, 
mieszkańcom udostępniona zosta-
ła także Kamienica Warszawska 18, 
która już tętni życiem. Przeprowa-
dzono rewitalizację Krzywej Hali. Ta 
inwestycja kosztowała ponad 5 mln. 
zł. Warto nadmienić, że te obiek-
ty służą nie tylko mieszkańcom, ale 
stają się też wizytówką Ciechanowa 
i zapleczem, do którego przyjeżdżają 
turyści.

Zainwestowaliśmy także w eko-
logię i zieleń miejską. Od podstaw 
stworzony został nowy miejski park 
na Jeziorku, gdzie zasadzono 35 tys. 
roślin, wykonano również liczne na-
sadzenia w innych częściach miasta. 
Ponadto w 116 gospodarstwach do-
mowych mieszkańców Ciechanowa 
zainstalowaliśmy panele fotowol-
taiczne. Panele pojawiły się też na 
dziewięciu budynkach użyteczności 
publicznej, w tym na szkołach, bu-
dynkach miejskich spółek czy krytej 
pływalni.

Co warte wspomnienia – w 2019 
r. wykonane zostało nawet więcej 
niż zakładaliśmy. Pozyskaliśmy do-
datkowe 4 mln zł na modernizację 
ulic Wesołej i Różanej. Nie plano-
waliśmy tego zadania, jednak udało 
się je rozpocząć i obecnie jest blisko 
finalizacji.

Ogromną inwestycją jest rozpo-
częta już termomodernizacja siedmiu 
budynków komunalnych na osiedlu 

Bloki, na którą miasto pozyskało 4,6 
mln zł środków unijnych. W tym 
momencie trwa też budowa ul. Le-
śnej ze ścieżką rowerową.

Stale aplikujemy o środki zewnętrzne 
na modernizację innych dróg. Już złoży-
liśmy wnioski i czekamy na rozstrzygnię-
cia. Zostanie też opracowana dokumen-
tacja na budowę kładki na Krubinku. 
Będziemy chcieli dokończyć budowę 
miejsc parkingowych przy dworcu ko-
lejowym, jak tylko uda się rozstrzygnąć 
kwestię własności terenu. Będę chciał 
również zaproponować stworzenie kolej-
nego zielonego obszaru w mieście. Trady-
cyjnie planujemy także realizować pro-
jekty w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Jak co roku będę spotykał się z 
mieszkańcami na spotkaniach osie-
dlowych, które rozpoczną się z po-
łowie lutego. To bardzo ważny dla 
nas czas, który pozwala na rozmowy 
bezpośrednie i zebranie opinii i suge-
stii mieszkańców na temat naszego 
wspólnego miasta i planów.

Musimy mieć na uwadze ogromy 
negatywny wpływ licznych zmian po-
datkowych wprowadzanych przez rząd 
i parlament, w wyniku których rząd 
zabiera pieniądze z budżetów gmin i 
miast. Jeszcze nigdy nie były one w tak 
trudnej sytuacji finansowej. W Ciecha-
nowie obliczyliśmy, że poniesiemy w 
2020 roku ok. 12 mln zł kosztów spo-
wodowanych: zmianami podatkowymi, 
zwiększeniem luki finansowej w sub-
wencji oświatowej i skokową podwyżką 
wynagrodzenia minimalnego oraz wy-
łączeniem z niego dodatku stażowego, 
nie wspominając o zmianach cen ener-
gii. Odebranie samorządom dochodów 
podatkowych i równoczesne zmuszanie 
ich do ponoszenia nieproporcjonalnych 
obciążeń na finansowanie decyzji rządu 
ma ogromy wpływ na realia większości 
miast w Polsce. Zwróciliśmy się jako 
miasto bezpośrednio do Ministra Finan-
sów z apelem o rozważenie możliwości 
wprowadzenia rekompensat dla samo-
rządów tytułem utraconych dochodów. 
Bo krótko mówiąc: pieniądze, które 
moglibyśmy przeznaczyć na tzw. wkład 
własny w inwestycje dofinansowane z 
innych źródeł jest uszczuplany.

Jednakże jestem przekonany, że 
podtrzymanie dobrego zarządzania 
miastem pozwoli osiągać kolejne 
sukcesy, a rozwój infrastrukturalny 
miasta będzie cieszył nas wszystkich.

 
ŁUKASZ KAPCZYŃSKI
Burmistrz Miasta i Gminy 
Glinojeck

Rok 2019 był dobrym i stabilnym 
czasem dla glinojeckiego samorządu. 
Budżet (45 mln zł), wsparty środka-
mi zewnętrznymi pozwolił na reali-
zację wielu potrzebnych inwestycji 
(ponad 6,5 mln, czyli ok. 14% bu-
dżetu).

Inwestowaliśmy przede wszyst-
kim w infrastrukturę drogową oraz 
wodno-kanalizacyjną. Wykonaliśmy 
przebudowy dróg w Śródborzu, Lu-
szewie oraz remonty w Malużynie, 
Wólce Garwarskiej i w ulicy Wolno-
ści w Glinojecku. Poprawiamy także 
bezpieczeństwo na drogach poprzez 
budowę lub przebudowę oświetlenia 
ulicznego w kilku miejscowościach 
na terenie gminy. Wykonaliśmy ka-
nalizację w ul. Leśnej w Glinojecku, 
wodociąg w Glinojecku - w nowo-
projektowanej drodze oraz ponad 
2,8 km na odcinku Dukt - Ościsło-
wo. W Szkole Podstawowej w Glino-
jecku wyremontowaliśmy stołówkę 
szkolną, a w Woli Młockiej i Ości-
słowie łazienki. Zakupiliśmy autobus 
do przewozu dzieci. Realizowali-
śmy także projekty ze środków UE, 
dzięki którym m.in. wyposażyliśmy 
wszystkie szkoły w niezbędny sprzęt 
i pomoce dydaktyczne. Jesteśmy w 
trakcie realizacji projektu z zakresu 
odnawialnych źródeł energii. Nie 
zapominając o miejscach rekreacji, 
powstały otwarte strefy aktywności 
w Malużynie i Zalesiu, place zabaw 
w Faustynowie, Rumoce oraz Woli 
Młockiej. Na realizację funduszu 
sołeckiego wydatkowaliśmy ponad 
500 tys. zł. Nie zabrakło wydarzeń 
sportowych, kulturalnych, inwe-
stowaliśmy także w kapitał ludzki. 
Wspieraliśmy straż pożarną i orga-
nizacje pozarządowe. Był to kolejny 
rok trudnej, ale satysfakcjonującej 
pracy, jednocześnie służby na rzecz 
mieszkańców. 

Bieżący 2020 rok będzie także ro-
kiem realizacji wielu ważnych i potrzeb-
nych zadań. Najtrudniejszym i najwięk-
szym wyzwaniem będzie modernizacja 
oczyszczalni ścieków (blisko 5 mln zł). 
Mogłoby się wydawać, że powstała tak 
niedawno, a już trzeba ją modernizować. 
Jednak wymogi ochrony środowiska 
wciąż rosną, a technologia rozwija się 
bardzo szybko. Dalej będziemy moder-
nizować drogi: ulice – Parkową i Ogro-
dową w Glinojecku. Oczywiście, bę-
dziemy także sukcesywnie remontować 
pozostałe drogi na terenie gminy. Pamię-
tając o drogach powiatowych, jesteśmy 
otwarci na współpracę i mamy wolę 
wsparcia finansowego dróg powiato-
wych. Ważnym zadaniem na przyszłość 
wydaje się także wybudowanie targo-
wiska z prawdziwego zdarzenia. Złoży-
liśmy wniosek o dofinansowanie tego 
zadania. Na pewno do remontu jest hala 
sportowa w Glinojecku. Czy wykonamy 
go w tym roku, zależy od środków, a w 
tej kwestii jestem umiarkowanym opty-
mistą. Ważny dla nas jest kapitał ludz-
ki. Dalej będziemy doposażać wszystkie 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej: 
Glinojeck, Malużyn, Ościsłowo i Szyjki. 
Już pracujemy nad cyklicznymi impre-
zami kulturalnymi, jak: Dni Glinojecka, 
poprzedzone turniejem sołectw, Bieg o 

Puchar Burmistrza Glinojecka, Przegląd 
Twórczości Abstynenckiej. Ponadto na-
sze organizacje - motocykliści, harcerze, 
wędkarze, seniorzy oraz sołtysi, wspólnie 
z mieszkańcami również zorganizują z 
różnych okazji imprezy integracyjne ze 
wsparciem gminy. Niewykluczone, że la-
tem dojdzie do naszej rewizyty w Mon-
golii, w ramach odnowionej współpracy 
z gminą Bayan sum. 

Tylko od naszego nastawienia w 
samorządzie zależy, ile ważnych za-
dań zrobimy i ile problemów rozwią-
żemy. Podkreślając doskonałą współ-
pracę z radnymi gminy Glinojeck 
jestem pewien, że to nam się uda.

MAREK KIWIT
Wójt Gminy Ciechanów

Rok 2019 dla gminy Ciechanów był 
rokiem dobrym. Zrealizowaliśmy 
wiele zamierzeń inwestycyjnych.

Sporządziliśmy dokumentację 
projektową dotyczącą przebudowy 
ciągu drogowego składającego się z 
dwóch odcinków dróg gminnych: 
ul. Tarasowej i ul. Werandowej w 
miejscowości Kargoszyn – za kwotę 
56.580,00 zł. Jedną z większych in-
westycji była także rozbudowa sieci 
wodociągowej w miejscowościach 
Ujazdówek, Ujazdowo, Nużewo, 
Nużewko, Rydzewo, Chruszczewo za 
łączną kwotę 730.584,33 zł. Zmo-
dernizowaliśmy także drogę dojazdo-
wą do gruntów rolnych relacji Rut-
ki-Borki-Rutki-Głowice za kwotę 
258.439,00 zł. W roku 2019 rozpo-
częliśmy budowę świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Ujazdowo oraz straż-
nicy OSP w Rydzewie. 

Gmina Ciechanów pozyskała 
środki w ramach Mazowieckiego In-
strumentu Aktywizacji Sołectw Ma-
zowsze na wykonanie: modernizacji 
strażnicy OSP w Modle, moderniza-
cji świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Chruszczewo, wykonanie placu za-
baw w miejscowości Nużewko oraz 
wymianę dachu w świetlicy wiejskiej 
w Chotumiu.

Rok 2019 był dla mnie rokiem 
szczególnym, ponieważ obchodziłem 
25-lecie pracy na stanowisku Wójta 
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7

reklama

Samorządowe podsumowania i plany



8
www.pulsciechanowa.pl

Gminy Ciechanów. Ten jubileusz był 
dla mnie niezwykłym wydarzeniem. 
Momentem, w którym miałem 
okazję dokonania oceny dotychcza-
sowych osiągnięć oraz wyznaczenia 
nowych celów i zadań.

Na koniec grudnia 2019 r. przyjęto 
budżet gminy Ciechanów, który prze-
widuje realizację inwestycji w kwocie 
około 7.500.000,00 zł. Zaplanowa-
liśmy budowę odcinków sieci wodo-
ciągowych na kwotę 1.300.000,00 zł, 
rozbudowę stacji uzdatniania wody w 
Gumowie za kwotę 490.000,00 zł., 
modernizację i budowę oświetlenia 
ulicznego w kwocie 300.000,00 zł. 
Rozpoczniemy budowę drogi gminnej 
w Rykaczewie, której realizacja nie-
stety została wstrzymana ze względu 
na utrudnienia z uzyskaniem decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ponadto realizować będziemy 
mniejsze inwestycje tj. doposażanie 
placów zabaw, bieżące naprawy i mo-
dernizacje świetlic wiejskich i straż-
nic OSP.

W 2020 roku będą realizowane 
inwestycje drogowe m.in. przebu-
dowa dwóch odcinków dróg gmin-
nych ul. Tarasowej i ul. Werandowej 
w Kargoszynie, modernizacja drogi 
gminnej relacji Ujazdówek-Rut-
ki-Głowice, modernizacja drogi 
gminnej w miejscowości Baby oraz 
modernizacja drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych relacji Mieszki-Atle 
– Mieszki – Różki. Ponadto realizo-
wany będzie remont drogi gminnej 
w Grędzicach oraz potrójne utwar-
dzenie drogi w Niestumiu.

W 2020 roku będziemy świę-
towali jubileusz 30-lecia samorzą-
du terytorialnego. To szczególny 
jubileusz, to święto demokracji, to 
święto wszystkich Polaków. Gdyby 
nie reforma samorządowa, to Rzecz-
pospolita – czy miejska, czy wiej-
ska – wyglądałaby zupełnie inaczej. 
Trzydzieści lat sprawnego funkcjo-
nowania samorządu terytorialnego 
to niewątpliwie jeden z największych 
sukcesów. Rok 2020 to nie tylko czas 
świętowania jubileuszu uchwalenia 
ustawy o  samorządzie terytorialnym 
i  pierwszych wolnych wyborów sa-
morządowych, to  również moment, 
kiedy szczególnie mocno należałoby 
podkreślić znaczenie i rolę samorząd-
ności terytorialnej. 

ADAM PIOTR BUDEK
Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek

W 2019 roku przeprowadziliśmy 
wiele inwestycji współfinansowanych 
ze środków zewnętrznych. Były to, 
m.in. remonty: drogi gminnej 
DW.618 – Grochy, budynku po by-
łej zlewni mleka z przeznaczeniem na 
świetlicę wiejską w miejscowości 
Garnowo Duże, remizy Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Nasierowie Gór-
nym.

Kolejne inwestycje to, m.in. bu-
dowy dróg gminnych relacji: Kona-
rzewo-Marcisze – Konarzewo-Skuze, 
Garnowo Duże – Ruszkowo oraz 
drogi wewnętrznej (ul. Młynarska w 
miejscowości Gołymin-Ośrodek).

Zbudowaliśmy zewnętrzną si-
łownię w Gołyminie–Ośrodku w 
ramach programu Otwarte Strefy 
Aktywności 2019. Przebudowaliśmy 
drogę gminną w miejscowości Nowy 
Gołymin (wykonanie nawierzchni z 
mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych na powierzchni 2.370 m2 
i długości 448,79 m).

Zakupiliśmy znaczne ilości wy-
posażenia dla Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu naszej gminy 
oraz niezbędny sprzęt na potrzeby 
Urzędu. Ty tylko niektóre z działań 
inwestycyjnych zrealizowanych w 
2019 roku.

W roku 2020 nie zwalniamy. 
Złożyliśmy wniosek o przyznanie 
pomocy finansowej ze środków wła-
snych budżetu Województwa Mazo-
wieckiego w ramach „Mazowieckie-
go Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
MAZOWSZE 2020” z przeznacze-
niem na dofinansowanie Zadania pn. 
„Remont świetlicy wiejskiej położo-
nej w miejscowości Watkowo gmina 
Gołymin-Ośrodek”. Wnioskowana 
kwota to 10.000,00 zł. Z tego same-
go instrumentu wnioskujemy też o 
dofinansowanie zadania pn. „Remont 
pokrycia dachowego na budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej w miej-
scowości Gołymin-Ośrodek”. Wnio-
skowana kwota to także 10.000,00 zł.

Jest też już złożony wniosek o do-
tację ze środków budżetu Wojewódz-
twa Mazowieckiego w zakresie budo-
wy i modernizacji dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych na zadanie pn. 
„Przebudowa drogi gminnej nr 
120464W relacji Gołymin-Ośrodek 
Zawady Włościańskie, gmina Goły-
min-Ośrodek. Wnioskowana kwota 
to 185.392,57 zł.

22 stycznia br. podpisaliśmy 
umowę na zadanie „Przebudowa 
chodnika w Gołyminie-Ośrodku ul. 
Ks. Michalaka” o przyznanie pomocy 
na operację w ramach 19.2 „Wspar-
cie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność” objęte-
go Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020. Pla-
nowana realizacja zadania – do paź-
dziernika 2020 r. Wartość inwestycji 
wynosi 109.867,54 zł, kwota dofi-
nansowania wynosi 68.084,00 zł.

W 2019 roku złożyliśmy wnio-
sek do Wojewody Mazowieckiego 
o dofinansowanie w ramach Fun-
duszy Dróg Samorządowych na 
zadanie pn.: „Przebudowa drogi 
gminnej nr 120435W Wróblewo- 
Nasierowo Górne od km 0+000,00 
do km 1+103,00”. Planowana re-
alizacja zadania – czerwiec 2020 
r. Wartość inwestycji wynosi 
448.326,86 zł.

MAREK PIOTROWICZ
Wójt Gminy Grudusk

Rok 2019 to pierwszy rok mojej pra-
cy w samorządzie gminnym na sta-
nowisku Wójta. Wcześniej byłem 
przewodniczącym Rady Gminy, to 
jednak wybór na stanowisko Wójta 
oznaczał nowe obowiązki i nowe wy-
zwania. Był to dość trudny rok.

Gmina Grudusk jest gminą ty-
powo rolniczą, a więc bez zakładów 
przemysłowych, które są zawsze naj-
większym źródłem dopływu środ-
ków do budżetu. Budżet 2019 r. 
stanowił kwotę 15.536.147 zł, z tego 
5.126.427 zł to wydatki na oświatę, 
a stan zadłużenia wynosił 7.869.641 
zł. Mimo szeregu bieżących zobowią-
zań, i coraz większych zobowiązań 
zrzucanych na samorządy w wyniku 
zmieniającego się prawa udało, nam 
się przy pomocy środków zewnętrz-
nych zmodernizować pracownię in-
formatyczną w Szkole Podstawowej 
w Grudusku za kwotę 67.682 zł, do-
finansować jednostki OSP w kwocie 
128.880 zł w postaci: zakupionego 
sprzętu ratowniczo–gaśniczego, za-
kupu mundurów galowych, remon-
tów strażnic. Ponadto przy udziale 
funduszu soleckiego zakupiono 
sprzęt nagłośnieniowy dla grup arty-
stycznych związanych z rozwojem lo-
kalnej kultury za kwotę 17.625,90 zł 
(w realizację zadania zaangażowane 
było sołectwo Strzelnia), urządzono 
siłownię zewnętrzną i plac zabaw w 
miejscowości Humięcino-Klary za 
kwotę 18.429 zł, doposażono plac 
zabaw w Stryjewie Wielkim za kwotę 
10.209 zł. 

Jak wcześniej wspomniałem, fi-
nansowe zobowiązania bieżące gminy 
jak i te nakładane na samorządy przez 
rząd tj. zmniejszenie udziału w podat-
ku dochodowym, zwiększenie wydat-
ków na oświatę, brak środków na za-
dania zlecone z zakresu administracji 
rządowej, nie pozwalają zakładać aby 
rok 2020 był dla Gminy Grudusk ła-
twiejszym. Budżet gminy na 2020 rok 
wynosi 17.655.113 zł, z tego wydatki 
na oświatę to kwota 5.472.148 zł, a 
pozostałe zadłużenie gminy stanowi 
kwotę 7.231.602, 87 zł.

Priorytetowymi inwestycjami, 
na które oczekują mieszkańcy gmi-
ny, są przebudowa dróg gminnych i 
rozbudowa kanalizacji sanitarnej. O 
dofinansowanie tych zadań złożone 
zostały wnioski w ramach PROW 
2014-2020 na poziomie 63,63%.

W planie na 2020 rok jest prze-
budowa drogi Humięcino-Mie-

rzanowo o długości 1.807 mb., re-
mont Gminnego Ośrodka Kultury 
i Sportu w Grudusku, złożono także 
wniosek do Lokalnej grupy Działa-
nia, który uzyskał pozytywną opinię 
na zagospodarowanie terenu wokół 
świetlicy wiejskiej w Rąbieżu Grudu-
skim. Ze środków Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji Sołectw 
2020 planowany jest remont strażni-
cy OSP w Żarnowie, wymiana drzwi 
garażowych w OSP Leśniewo Dolne, 
budowa placu zabaw w Przywilczu.

W planie znajduje się również 
rozpoczęcie budowy kanalizacji sa-
nitarnej z przyłączami na odcinku 
Humięcino-Klary – Grudusk. Poza 
tym mieszkańcy gminy mogą liczyć 
na pomoc finansową w usuwaniu 
azbestu ze środków Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Pracownicy Urzędu Gminy udzielają 
porad i pomagają przy wypełnianiu 
wniosków o dofinansowanie w ra-
mach programu „Czyste powietrze”. 
Gmina przystąpiła też do programu 
„Usuwania folii rolniczych”.

Korzystając z okazji chciał-
bym podziękować radnym Gminy 
Grudusk, sołtysom, kierownikom 
jednostek organizacyjnych i pracow-
nikom za pracę w mijającym roku i 
życzyć owocnej współpracy w kolej-
nych latach.

PIOTR CZYŻYK
Wójt Gminy Opinogóra Górna

Rok 2019 dla Gminy Opinogóra 
Górna był intensywny pod wieloma 
względami. Był to czas wielu inwesty-
cji, modernizacji i realizacji nowych 
inicjatyw. Wiele z nich już dziś udało 
się zakończyć, część jest w trakcie re-
alizacji przez co na ostateczne efekty 
trzeba będzie jeszcze poczekać.

Dzięki racjonalnemu wydatko-
waniu, udziałowi środków zewnętrz-
nych oraz wkładowi własnemu 
udało się wykonać, bez poważnego 
zadłużania gminy, inwestycje za 
10.562.492,28 zł, co stanowiło 30% 
wydatków ogółem budżetu. Jednym 
z priorytetów od wielu lat jest prze-
budowa i modernizacja dróg gmin-
nych. W 2019 roku za kwotę 1,76 
mln zł łącznie wyremontowano, 
przebudowano i zmodernizowano 
6,13 km dróg gminnych. Na przebu-
dowę drogi gminnej w miejscowości 
Pomorze pozyskaliśmy dotację w wy-
sokości 102.303,12 zł z Samorządu 
Województwa Mazowieckiego.

Realizowaliśmy projekty z udzia-
łem środków unijnych z RPO WM: 

samorząd

ogłoszenie
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zakończyliśmy termomodernizację 
obiektów gminnych o łącznej warto-
ści 3,3 mln zł, z czego dofinansowa-
nie stanowiła kwota 2,2 mln zł.; w 
partnerstwie z Miastem Ciechanów, 
Gminą Glinojeck i Gminą Strzegowo 
zamontowaliśmy na budynkach u na-
szych mieszkańców z terenu całej gminy 
116 instalacji fotowoltaicznych o łącznej 
wartości 2.141.775,48 zł, z czego dofi-
nansowanie stanowiło 75% kosztów; 
podpisaliśmy umowę o dofinansowanie 
wymiany kotłów oraz montażu odna-
wialnych źródeł energii u mieszkańców. 
W ramach PROW we Władysławowie 
powstało boisko sportowe, natomiast w 
Opinogórze Górnej utworzony został 
teren zieleni przy boisku sportowym. 
Ponadto korzystaliśmy z dotacji z bu-
dżetu województwa mazowieckiego w 
ramach MIAS i MIWIS, z dofinanso-
wania rządowego na Otwarte Strefy 
Aktywności i Program Senior+. Oprócz 
większych inwestycji, realizowane były 
mniejsze, rozproszone zadania, w tym 
finansowane wyłącznie z budżetu gminy 
w ramach tzw. funduszu sołeckiego.

Zdaję sobie sprawę, że potrzeby 
gminy są duże, dlatego podejmujemy 
kolejne zadania. W 2020 roku realizo-
wane będą sukcesywnie projekty i inwe-
stycje, które służyć będą mieszkańcom 
naszej gminy. Przede wszystkim będzie-
my kończyć inwestycje dofinansowane 
z RPO WM, tj. montaż 27 kolektorów 
słonecznych i 17 pomp ciepła do c.w.u. 
u mieszkańców oraz wymianę źródeł cie-
pła w 51 budynkach mieszkalnych wraz 
z montażem instalacji fotowoltaicznych, 
kolektorów słonecznych i powietrznych 
pomp ciepła w 25 budynkach. 

W bieżącym roku zostanie zmo-
dernizowana droga przed budynkiem 
Urzędu Gminy w Opinogórze Górnej 
wraz z wymianą oświetlenia uliczne-
go, na co pozyskaliśmy środki unijne 
(PROW 2014-2020) w wysokości 68 
tys. zł.

Czekamy na rozpatrzenie złożonych 
wniosków o dofinansowanie w ramach 
MIAS MAZOWSZE 2020 na realizację 
zadań wskazanych przez mieszkańców z 
pięciu sołectw (Sosnowo, Wola Wierz-
bowska i Pałuki to projekty świetlico-
we; Kołaki – Kwasy i Władysławowo 
to wyposażenie placów zabaw i stref 
aktywności) oraz wniosku o dotację na 
przebudowę drogi gminnej z budżetu 
Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego. 

Znaczna kwota budżetu została 
zarezerwowana na poprawę infrastruk-
tury drogowej. Planujemy wykonać 
przebudowę (ostatni III etap) drogi Ko-
łaczków – Kobylin, nawierzchnię na ul. 
Topolowej (ok. 200 m) i przedłużenie 
ul. E. Krasińskiego (ok. 200m) w m. 
Władysławowo. Lista dróg gminnych, 
które muszą zostać zmodernizowane 
jest ciągle długa dlatego jeszcze w tym 
roku będziemy rozpoczynać kolejne in-
westycje. 

Planujemy również szereg zadań ze 
środków funduszu sołeckiego, wskaza-
nych przez mieszkańców jako najpil-
niejsze do wykonania w poszczególnych 
sołectwach. Są to rozproszone niewiel-
kie zadania inwestycyjne, jednak ważne 
dla społeczności lokalnych. Będziemy 
również ubiegać się o dofinansowanie 
innych projektów w ramach ogłasza-
nych naborów wniosków. W trakcie są 
prace przygotowawcze, opracowywana 
jest dokumentacja projektowa.

MARIOLA KOŁAKOWSKA
Wójt Gminy Regimin

Rok 2019 był dla Gminy Regimin 
bardzo korzystny. Udało się zrealizo-
wać większość zaplanowanych inwe-
stycji.

Jedną z takich inwestycji był za-
kup dwóch wozów ratowniczo-gaśni-
czych dla OSP Szulmierz i OSP Le-
kowo. Dzięki środkom zewnętrznym 
z MSWiA, WFOŚIGW, NFOŚIGW 
oraz KSRG otrzymaliśmy dofinanso-
wanie w kwocie 1.192.200zł. Dwa 
samochody dla jednej gminy w ciągu 
roku są naprawdę rzadkością a nam 
się udało! W ramach poprawy bez-
pieczeństwa został też reaktywowany 
posterunek policji w Regiminie.

Wspólnie ze Starostwem Po-
wiatowym udało nam się zmoder-
nizować drogę powiatową w miej-
scowości Szulmierz, która jest w 
newralgicznym miejscu. Była to 
długo oczekiwana inwestycja, która 
spełniła oczekiwania mieszkańców i 
poprawiła znacznie bezpieczeństwo 
dzieci, które uczęszczają do szkoły. 
Gmina Regimin dołożyła na ten cel 
250.000zł.

Zainwestowaliśmy w wymianę 
pokrycia dachowego na hali sporto-
wej i sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Regiminie, które 
było w fatalnym stanie i zagrażało 
bezpieczeństwu dzieci. Koszt inwe-
stycji wyniósł 548.205 zł (262.000 
zł pozyskanych z dofinansowania). 
Sukcesem było wyremontowanie sie-
dziby Klubu Seniora (kwota dofinan-
sowania 137.799 zł). Jest to pierwsze 
miejsce tego typu na terenie całej 
Gminy. Ponadto zostały wyremonto-
wane dachy na stacjach uzdatniania 
wody w Radomce i w Regiminie, 
które wskutek zaniedbań wymagały 
pilnej wymiany (ok. 50.000zł). Po-
wstało także nowe boisko w miej-
scowości Targonie, które kosztowało 
gminę 90.000 zł. Zakupione zostały 
również nowe lampy solarne dla po-
szczególnych miejscowości za kwotę 
85.000 zł.

Jeśli chodzi o aktywizację miesz-
kańców naszej gminy, to przeszła 
ona nasze najśmielsze oczekiwania. 
Powstało siedem kół gospodyń wiej-
skich, które bardzo aktywnie uczest-
niczą w życiu społecznym gminy 
Regiminy.

W bieżącym roku zamierzamy 
kontynuować rozpoczęte zadania 
i starać się o kolejne dofinansowa-
nia. Jedną z ważniejszych inwestycji 
będzie budowa rurociągu tłoczne-
go kanalizacji sanitarnej z m. Re-

gimin do m. Klice dzięki środkom 
pozyskanym z Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa (do 947.402 
zł), czyli około 90% całkowitej war-
tości inwestycji. Zgodnie z oczeki-
waniami mieszkańców planujemy 
zakończenie planu miejscowego za-
gospodarowania przestrzennego w 
miejscowościach Karniewo, Kozdro-
je, Jarluty Duże i Pawłowo (130.000 
zł). Inwestujemy w wymianę oświe-
tlenia ulicznego. Na stacji Regimin 
zostaną wymienione lampy z sodo-
wych na ledowe (150.000 zł), dzięki 
czemu zmniejszy się zużycie energii 
elektrycznej. Gmina planuje zakup 
ciągnika wraz z osprzętem w celu 
sprawniejszego wykonywania zadań 
własnych gminy (360.000 zł).

W związku z otrzymanym do-
finansowaniem z LGD zostanie 
utworzone miejsce pamięci Adasia 
Rzewuskiego. Jest to zadanie, o które 
mieszkańcy zabiegali wiele lat. Za-
planowano również modernizację 
małej sali gimnastycznej przy Szkole 
Podstawowej w Regiminie, aby dzie-
ci w pełni wykorzystywały możliwo-
ści, jakie daje im szkoła. Sala wsku-
tek zaniedbań została zamknięta 
przez Sanepid, co uniemożliwiało to 
prowadzenie zajęć szkolnych (kwota 
100.000zł).

W 2020 roku zostanie odtworzo-
na droga transportu rolnego w Kozi-
czynie, która wskutek braku dbałości 
w latach ubiegłych porosła skupi-
skiem drzew i krzewów (200.000 zł). 
W budżecie na rok bieżący znajduje 
się również inwestycja pod nazwą 
budowa drogi o dł. 800 m w Pniewie 
Wielkim która będzie realizowana 
za kwotę 110.000zł. Rada Gminy w 
Regiminie zaplanowała również wy-
mianę pokrycia dachowego na świe-
tlicy wiejskiej w Karniewie na kwotę 
50.000 zł i wiele innych zadań inwe-
stycyjnych niezbędnych dla dobra 
gminy. Ponadto gmina Regimin w 
2019 roku napisała wiele projektów i 
wniosków do konkursów, na których 
rozstrzygnięcie czeka w roku bieżą-
cym. Oczywiście będziemy Państwa 
na bieżąco informować o werdykcie.

W roku 2019 udało się wykonać 
naprawdę wiele zadań, działań i in-
westycji. Udało się to dzięki wzoro-
wej współpracy z Radnymi Gminy 
Regimin i Sołtysami poszczególnych 
sołectw, którzy aktywnie uczestniczy-
li we wszystkich przedsięwzięciach, 
jak również dzięki bezpośrednim 
kontaktom z mieszkańcami gminy.

JAROSŁAW MUCHOWSKI
Wójt Gminy Sońsk

Miniony rok był dla nas czasem wy-
tężonej pracy, która nie była darem-
na. Skutkiem dobrej organizacji 
pracy Wójta oraz wszystkich pra-
cowników Urzędu Gminy jest po-
prawa jakości w obsłudze mieszkań-
ców. Dodatkowo interesanci mają 
do dyspozycji więcej miejsc parkin-
gowych, a wnętrza budynku zostały 
odnowione.

W 2019 roku przeprowadzi-
liśmy wiele inwestycji, których 
wyczekiwali mieszkańcy. Wybudo-
waliśmy 3 kilometry dróg asfalto-
wych, ulicę Zacisze w Gąsocinie a 7 
kilometrów dróg zostało utwardzo-
nych destruktem, by poprawić ich 
przejezdność. Odnowiliśmy świe-
tlice wiejskie oraz strażnice OSP; 
w Szkole Podstawowej w Gąsocinie 
dokonaliśmy niezbędnych remon-
tów oraz dostosowaliśmy budynek 
do potrzeb uczniów niepełnospraw-
nych, a na terenie mieszczącym się 
nieopodal powstał plac zabaw z 
elementami siłowni napowietrznej. 
Mieszkańcy gminy mogą też korzy-
stać z nowo powstałego boiska do 
piłki nożnej wraz z bieżnią okólną 
znajdującego się przy Szkole Podsta-
wowej w Sońsku. 

2020 rok powitał nas pozy-
tywnymi informacjami odnośnie 
projektów jakie składaliśmy do 
Samorządu Województwa Mazo-
wieckiego. Na poprawę gospodarki 
wodnej i ściekowej pozyskaliśmy 
609.341,00 zł. Wybudujemy sieć 
kanalizacyjną w Gołotczyźnie oraz 
kilka odcinków wodociągów na te-
renie gminy.

Zorganizujemy, na początku 
kalendarzowego lata, Regionalny 
Przegląd Kół Gospodyń Wiejskich. 
Wiemy jak ważne jest wzmacnianie 
tożsamości lokalnej, a także upa-
miętnianie polskiego dziedzictwa 
historycznego, dlatego z okazji stu-
lecia Bitwy pod Sarnową Górą przy-
gotowujemy piknik rodzinny połą-
czony z rekonstrukcją historyczną.

Staramy się dbać o bezpieczeń-
stwo naszych mieszkańców, dlatego 
zabiegaliśmy o przywrócenie poste-
runku Policji na terenie naszej gmi-
ny i w tym roku postulat ten będzie 
zrealizowany. W najbliższym czasie 
będziemy przygotowywali lokal na 
potrzeby reaktywowania posterun-
ku.

Na terenie naszej gminy, w Koź-
niewie Wielkim, znajduje się zabyt-
kowy Modrzewiowy Dwór, który 
jest własnością gminy i wymaga pil-
nego remontu. Jesteśmy na etapie 
składania wniosku do Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków na 
wykonanie dokumentacji projekto-
wo-technicznej tego budynku. Jest 
ona niezbędna do podjęcia działań 
remontowych.

Nie zwalniamy też tempa in-
westycji w infrastrukturę drogową. 
Tak jak w roku ubiegłym będziemy 
starali się wykonać jak najwięcej 
modernizacji dróg. Planujemy rów-
nież budowę boiska do piłki nożnej 
przy Szkole Podstawowej w Gąsoci-
nie. W tym przypadku rozważamy 
wystąpienie o środki zewnętrzne do 
Ministerstwa Sportu. Modernizacji 
wymaga też budynek Gminnego 
Ośrodka Kultury. Czekamy na roz-
strzygnięcie programu dotacyjnego 
prowadzonego przez Narodowe 
Centrum Kultury, aby móc popra-
wić wizerunek budynku.

Niestety, zmiany legislacyjne 
wprowadzone w ostatnim czasie 
negatywnie wpływają na finanse nie 
tylko naszej gminy, ale wszystkich 
gmin wiejskich, głównie poprzez 
niedoszacowanie kosztów subwencji 
oświatowej. Jest to duże obciążenie 
dla naszego budżetu i trudniej jest 
przez to prowadzić inwestycje na 
terenie gminy, jednak staramy się 
prowadzić rozsądną politykę inwe-
stycyjną przy maksymalnym wyko-
rzystaniu środków zewnętrznych, a 
wszystko to z korzyścią dla miesz-
kańców.

samorząd

ogłoszenie
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Studniówki

ogłoszenie

Radość na twarzach maturzystów, moc 
życzeń, pięknie udekorowana sala i jesz-
cze piękniejsze kreacje maturzystów oraz 
zabawa do rana przy dobrej muzyce – to 
tylko niektóre słowa, jakimi można opisać 
imprezę studniówkową uczniów I Liceum 
Ogólnokształcącego PUL w Ciechanowie.

W pierwszą sobotę lutego na swo-
jej studniówce bawili się abiturienci 
liceum PUL. Zatańczyli tradycyjne-
go poloneza, a następnie walca na 
parkiecie sali bankietowej w Dworku 
Polanka. 

Nie zabrakło podziękowań skierowa-
nych do nauczycieli i wychowawców, ale 
także życzeń od nauczycieli i rodziców.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia na  
www.pulsciechanowa.pl 

PP 

Uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkól nr 2 w Cie-
chanowie bawili się na balu studniówkowym w „Rezy-
dencji Diamentowe Wzgórza” w Nużewie.

Zanim maturzyści zatańczyli poloneza, były 
podziękowania ze strony uczniów dla dyrekcji, 
nauczycieli i wychowawców. Dyrektor „Dwójki” 
Tomasz Gumulak także złożył życzenia tegorocz-
nym maturzystom.

- Ten wieczór jest szczególny, dlatego, że 
zdarza się raz w życiu, w życiu przyszłego matu-
rzysty. Za sto dni będą zmagania, za sto dni będą 
egzaminy, za sto dni będzie trud pracy i nauki, 
ale dzisiaj w ten magiczny sobotni wieczór za-
bawa, zabawa do białego rana w szaleństwie, ra-
dości w pięknej w cudownej atmosferze tej sali i 
także wspaniałym poczuciu i nastroju przyjaźni 
i radości. Chciałbym Wam życzyć na ten dzi-

siejszy wieczór właśnie takiej zabawy, wspaniałej 
i niezapomnianej, magicznej i szalonej, która 
pozostanie w waszej pamięci do końca życia. 
Chciałbym abyście po maturze mogli cieszyć się 
otrzymując świadectwa dojrzałości – powiedział 
Tomasz Gumulak – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 
w Ciechanowie.

Po wszystkich podziękowaniach i życze-
niach maturzyści zatańczyli poloneza. Później 
było pozowanie do zdjęć, uroczysta kolacja, tort i 
zabawa do białego rana.

Na balu bawili się uczniowie z siedmiu klas 
maturalnych wraz ze swoimi osobami towarzy-
szącymi, łącznie około 300-stu osób. W Zespole 
Szkół nr 2 w Ciechanowie jest obecnie około 200 
maturzystów.

Wszystkim uczniom życzymy miłych wspo-
mnień ze studniówki i zdanej matury w maju! 

Więcej zdjęć znajdziecie na  www.pulscie-
chanowa.pl

TOMASZ JURCZAK

Uczniowie z ośmiu klas, którzy przystąpią w 
tym roku do egzaminu dojrzałości w I Liceum 
Ogólnokształcącym w Ciechanowie, zrobili 
swój pierwszy krok w dorosłość. Bal stud-
niówkowy był sprawdzianem ich dojrzałości, 
ale też wspaniałą okazją do dobrej zabawy.

Zgodnie z wieloletnią tradycją 
studniówka rozpoczęła się polonezem. 
Dziesiątki par tańczyło w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 3, na ten jeden 
wieczór przemienionej w wytworną salę 
balową. W kąt poszły trampki i wytarte 
jeansy. Zastąpiły je wytworne kreacje. W 
pierwszej parze tańczyła Marzanna Zmy-
słowska – dyrektor szkoły wraz z Mariu-
szem Stawickim – wicedyrektorem. 

Maturzystom towarzyszyli tego 
dnia rodzice, którzy przygotowali to 
wspaniałe wydarzenie, nauczyciele, 
zaproszeni goście i dyrekcja szkoły. 
Wszyscy, publicznie lub osobiście, 
składali moc życzeń abiturientom, w 
szczególności powodzenia podczas eg-
zaminu dojrzałości.

Uczniowie przygotowali dla swoich 
wychowawców wierszyki pełne humoru, 
które odczytali konferansjerzy. Zagrał 

również szkolny zespół – Krach Band. 
Wystąpili także utalentowani i posiada-
jący liczne laury artystyczne uczniowie 
Krasiniaka, m.in. Alicja Szemplińska 
oraz Alicja Stypik. 

Maturzyści mogli choć na jedną noc 
zapomnieć o czekającym ich egzaminie 
dojrzałości.

Redakcja PULSU życzy wszystkim 
tegorocznym maturzystom powodzenia 
podczas egzaminu maturalnego oraz 
spełnienia marzeń o dalszej drodze edu-
kacyjnej.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia znaj-
dziecie na  www.pulsciechanowa.pl 

PP

Bal studniówkowy w I LO PUL w Ciechanowie

Niezapomniany wieczór 
maturzystów z ZS nr 2

Studniówka maturzystów z Krasiniaka
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W Klubie Senior+ w Gumowie zorganizowa-
no Bal Maskowy dla Seniorów uczestniczą-
cych w projekcie pn. „Rozwój usług społecz-
nych w Gminie Ciechanów”, ich znajomych, 
sąsiadów oraz osób współpracujących z 
Klubem. 

W imprezie integracyjnej wzięło 
udział ponad 60 osób. Wszyscy uczest-
nicy postarali się o efektowne przebra-
nia karnawałowe. 

Bal Maskowy był doskonałą okazją 
do podsumowania rocznej działalności 
Klubu Senior+. O zadaniach zrealizo-
wanych w 2019 r. opowiadały Aneta 
Maruszewska i Joanna Makijonko-Oz-
darska. Z kolei przedsięwzięcia zapla-
nowane na 2020 r. przedstawiła Iwona 

Łukaszewska - kierownik Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Z okazji pierwszej rocznicy działal-
ności Klubu na ręce kierownik Anety 
Maruszewskiej i najstarszej Seniorki 
została przekazana okolicznościowa 
statuetka wraz z najlepszymi życzenia-
mi dalszych sukcesów i rozwijania dzia-
łalności.

Uczestnicy Balu Maskowego 
brali udział w licznych konkursach 
przygotowanych przez organizato-
rów i bawili się przy muzyce zna-
komicie dobranej przez klubowego 
didżeja. Był też oczywiście wspaniały 
tort urodzinowy.

GOPS/TM

Z Gminy Ciechanów

Bal dla Seniorów w Gumowie
Dzieci z grupy „Wesołe Nutki” (Miejskie 
Przedszkole nr 3) odwiedziły Uczestni-
ków Dziennego Domu „Senior +” (funk-
cjonującego w strukturach Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciecha-
nowie) oraz Mieszkańców Domu Pomocy 
Społecznej „Kombatant”, by z okazji Dnia 
Babci i Dziadka zaprezentować Senio-
rom wspaniały program artystyczny.

Przygotowały go pod kierun-
kiem dyrektor Ewy Kaczyńskiej 
i nauczycielki Viery Pazyrovej. 
Przedszkolaki recytowały, śpiewały i 
tańczyły – a wszytko to w przepięk-
nych strojach ludowych (góralskich, 
łowickich i krakowskich). W obu 
placówkach występ dzieci wywołał 
wiele radości i wzruszeń, a młodzi 
artyści zostali nagrodzeni brawami i 
łakociami.

Wizyta przedszkolaków u Senio-
rów to element programu integracji 
międzypokoleniowej realizowanego 
przez Dzienny Dom „Senior +”. – 
Współpracujemy z Miejskim Przed-

szkolem nr 3 i nr 4. Nasi Seniorzy 
odwiedzają te placówki i czytają 
dzieciom bajki. Przygotowują też 
ozdoby świąteczne na kiermasz or-
ganizowany przez Miejskie Przed-
szkole nr 3. Z kolei dzieci odwie-
dzają nas przy różnych okazjach, 
prezentując program artystyczny. 
Nasza współpraca świetnie integruje 
pokolenia – powiedziała nam Elż-
bieta Adamiak – kierownik Dzien-
nego Domu „Senior +”, działającego 
przy ciechanowskim MOPS.

- Zawsze z radością witamy dzie-
ci i wszystkich innych, którzy chcą 
talentem, rozmową czy choćby swo-
im czasem podzielić się z naszymi 
Mieszkańcami – podkreśla z kolei 
Dariusz Marchlewski – dyrektor 
DPS „Kombatant”.

TM

Miejskie Przedszkole nr 3 w Ciechanowie

Przedszkolaki u Seniorów

W Zespole Szkół nr 1 im. gen. Józefa 
Bema w Ciechanowie uroczyście urucho-
miono nową pracownię informatyczną.

Jej utworzenie zostało wspar-
te przez Samorząd Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazo-
wieckiego Programu Dofinanso-
wania Pracowni Informatycznych 
i Językowych”. Całkowity koszt 
to 67.867,14 zł. Środki z budżetu 
Województwa Mazowieckiego to 
47.500,00 zł (70%), a środki wła-
sne Beneficjenta, tj. Starostwa Po-
wiatowego w Ciechanowie (organ 

prowadzący ZS nr 1)  to 20.367,14 
zł (30%).

Nowa pracownia informatyczna 
została utworzona w istniejącym na 
korytarzu pierwszego piętra pomiesz-
czeniu klasowym, gdzie przeprowa-
dzono prace remontowo-budowlane, 
elektryczne, teleinformatyczne. Wy-
posażono ją w niezbędne meble oraz 
sprzęt komputerowy i informatyczny. 
W nowoczesnej pracowni znajduje 
się 16 stanowisk komputerowych dla 
uczniów i jedno dla nauczyciela.

TM

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

Nowa pracownia 
informatyczna w „Bemie”

Od lewej: Maciej Wojciechowski – wicedyrektor ZS nr 1; Marek Marcinkowski - kierownik Wy-
działu Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ciechanowie, Krystyna Ślubowska 
– dyrektor ZS nr 1; Stanisław Kęsik – Wicestarosta Ciechanowski; ks. Michał Podgórski – ka-
techeta oraz Piotr Kaczmarczyk – kierownik kształcenia praktycznego w ZS nr 1.
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Uczestnicy Balu Maskowego w Klubie Senior+ w Gumowie.
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… i w Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”

Przedszkolaki z grupy „Wesołe Nutki” w Dziennym Domu „Senior +”…
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej otwo-
rzyło swoje drzwi dla dzieci z ciechanow-
skich podstawówek. Na gości czekało wiele 
atrakcji o wymiarze edukacyjnym. Dowie-
działy się m.in. jak wielkim zagrożeniem 
jest smog oraz jak z nim skutecznie walczyć. 

Do miejskiej ciepłowni przy ul. Ty-
siąclecia przyszli uczniowie klas czwar-
tych i piątych ze szkół podstawowych 
nr 3, 4, 5, 6 i 7 w Ciechanowie. 

Spotkanie podzielone było na trzy 
części. Gości powitały: Małgorzata 
Niestępska – prezes zarządu PEC oraz 
Kaja Murzyńska - pracownik zakładu, 
które opowiadały jaki będzie temat 
przewodni Dnia Otwartego. 

Dzieci obejrzały scenki sytuacyjne 
przygotowane przez uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 7 o zagrożeniach zwią-
zanych ze smogiem i o tym, jak z nimi 
walczyć.

Kolejnym punktem spotkania 
była lekcja pokazowa przygotowana 
przez Martę Radomską z Parku Nauki 
Torus w Ciechanowie. Dzieci mogły 

zobaczyć jak ciepło wpływa na różne 
reakcje chemiczne. Następnie prezes 
Niestępska zaprezentowała dzieciom 
jak działa system ciepłowniczy miasta. 
Na koniec uczniowie wraz z pracow-
nikami PEC-u: Piotrem Rogozińskim 
i Jerzym Więckowskim zwiedza-
li Centralną Ciepłownię. Oglądali 
maszyny i urządzenia ciepłownicze, 
dowiedzieli się jak przebiega proces 
wytwarzania ciepła i energii elektrycz-
nej. Uczniowie byli zafascynowani 
wycieczką do PEC-u.

TOMASZ JURCZAK

Pouczające spotkanie w ciepłowni 

Dzień otwarty w ciechanowskim PEC-u

Dzieci z przyjemnością oglądały wnętrza ciechanowskiej ciepłowni. 

Małgorzata Niestępska (prezes PEC) i 
Kaja Murzyńska powitały dzieci przybyłe na 
Dzień Otwarty w ciechanowskiej ciepłowni.
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seniorzy

Pod patronatem wójta Zdzisława Mierze-
jewskiego, uroczyście obchodzono „Drugie 
Urodziny” Dziennego Domu „Senior +” w 
Ojrzeniu. Z tej okazji w Centrum Konferen-
cyjno-Bankietowym „Panorama” w Kałkach 
odbył się koncert pt. „Galimatias czyli Show 
Seniora”.

Była multimedialna prezentacja 
dotychczasowej działalności Domu, 
gratulacje i życzenia. W wystąpieniach 
organizatorów i gości wielokrotnie 
podkreślano życzliwość ze strony wójta 
Mierzejewskiego, który wspiera akty-
wizację Seniorów czy Kół Gospodyń 
Wiejskich.

Seniorzy zaprezentowali wspa-
niały program artystyczny, który 
przygotowali pod kierunkiem zna-
nego muzyka Jana Nowotki. Reper-
tuar był bardzo zróżnicowany – od 
świątecznego (słuchacze byli szcze-
gólnie wzruszeni utworem „Maleń-
ka miłość” z repertuaru Eleni), przez 
polski folklor, utwory patriotyczne 
(piękne wykonanie żołnierskiej pie-
śni „Z młodej piersi się wyrwało”), 
aż po muzykę rozrywkową (głównie 
utwory o miłości i kobietach). Pu-
bliczność podziękowała artystom 
brawami na stojąco. Nie obeszło się 
bez bisu.

Po części oficjalnej Seniorzy i go-
ście długo rozmawiali przy poczęstun-
ku, którego sponsorem była Firma 
Cedrob. Raczono się też wyśmienitym 
tortem urodzinowym.

TM

Dzienny Dom „Senior +” w Ojrzeniu.

Wójt Mierzejewski dba o Seniorów

Niezwykle miło przebiegła lutowa uroczy-
stość otwarcia Klubu Seniora w Lekowie z 
udziałem licznych gości, którą zorganizo-
wali Wójt Gminy Regimin wraz z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

Internetem do Mieszkańców

„Nowy rok… nowe wyzwania… 
Serdecznie zapraszam :) ”  – skierowała 
do mieszkańców gminy za pośrednic-
twem Internetu wójt Mariola Koła-
kowska, zapraszając na otwarcie Klubu 
Seniora, którego siedzibą jest budynek 
tuż przy świątyni Parafii Św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w Lekowie.

Kierownik GOPS na starcie

– Klub powstał dzięki dofinanso-
waniu rządowego Programu Wielolet-
niego „Senior+” na lata 2015-2020. W 

ramach tych środków budynek został 
adoptowany i wyremontowany, dzięki 
uprzejmości Kurii w Płocku oraz ks. 
proboszcza parafii Lekowo Franciszka 
Tuszyńskiego – na wstępie spotkania 
przedstawiał kierownik GOPS Tadeusz 
Lewandowski.

Pani Wójt o genezie Klubu

– Od pewnego czasu priorytetem 
dla mnie było stworzenie miejsca, któ-
re by było lekiem na jesień życia. Ana-
lizując demografię gminy, wspólnie z 
Radą Gminy Regimin stwierdziliśmy, 
że nasze społeczeństwo się starzeje. (…) 
Stąd zrodził się pomysł aplikowania o 
środki do ministerstwa rodziny, pracy i 
polityki społecznej. Ponieważ gmina nie 
dysponowała żadnym swoim lokalem, 
zwróciliśmy się do księdza proboszcza 
Franciszka Tuszyńskiego, czy możliwe 

byłoby zaadoptowanie budynku przy 
kościele. Dzięki życzliwości biskupa 
płockiego Piotra Libery, a także ks. kan. 
Romana Bagińskiego (ekonoma die-
cezjalnego – przyp. red.), jak również 
księdza proboszcza parafii Lekowo mo-
gliśmy przystąpić do procedury pozwa-
lającej nam na stworzenie tego miejsca 
– informowała wójt Mariola Kołakow-
ska. – Otrzymaliśmy na ten cel dotację 
z programu „Senior+” w kwocie 137 tys. 
zł. Natomiast gmina Regimin dołożyła 
ze środków własnych ok. 70 tys. zł. (…) 
Oddajemy dzisiaj to miejsce dla Was 
Drodzy Seniorzy, ponieważ troska o Was 
to nasza wspólna sprawa.  (…) Dzięku-
ję bardzo przedstawicielom Rządu RP, 
parlamentarzystom, za to, że działania 
rządu zmierzają w kierunku polityki 
prospołecznej. (…) Dziękuję radnym 
gminy Regimin z Panem Przewodniczą-

cym Józefem Mysiakowskim na czele, za 
poparcie idei utworzenia Klubu – m.in. 
mówiła wójt Kołakowska.

Parlamentarzyści o polityce 
prospołecznej

– Dziękuję duchowieństwu za po-
dejście takie pozytywne do spraw na-
szych Seniorów, zarówno w Lekowie 
jak też i w naszej diecezji płockiej. (…) 
Rząd Zjednoczonej Prawicy wychodzi 
naprzeciw oczekiwaniom społecznym. 
Coraz więcej wprowadzamy projektów 
prospołecznych, dlatego cieszę się, że 
to w mojej gminie zarówno Pani Wójt, 
Pani Sekretarz, jak też Radni chętnie 
korzystają z tych projektów – m.in. 
przekazała poseł Anna Cicholska.

– To wielki dzień, ten dom został 
otwarty. Chciałbym powiedzieć, że to 

jest przykład wręcz modelowy współ-
pracy władz świeckich cywilnych z wła-
dzami kościelnymi. (…) Przyjechałem 
tutaj niemalże prosto z nocnego posie-
dzenia Senatu, m.in. na tej sesji przy-
jęliśmy ustawę o trzynastej emeryturze, 
która niedługo będzie wypłacona. (…) 
Na rok 2021 jest zapowiedziane trzy-
naste, a dla tych którzy mają najniższe 
uposażenia, także czternaste świadcze-
nie emerytalne. (…)  To jest element 
prospołecznej polityki obecnego rządu 
– m.in. skierował do obecnych senator 
dr Jan Maria Jackowski.

*****

Były też kolejne przemówienia, 
przecięto wstęgę i poświęcono lokal, 
artystycznie wystąpiły dzieci i dorośli, 
częstowano się smakołykami. Dla spo-
łeczności gminnej był to ważny dzień, 
także jakby na zamówienie Pani Wójt 
(co w tę zimę wprost dziwne) - bardzo 
pogodny i słoneczny.

KAROL PODGÓRNY

W gospodarnej gminie Regimin

Klub Seniora z prospołeczną polityką rządu w tle

Marianna Jeskie – Przewodnicząca Rady 
Seniorów w Dziennym Domu „Senior +” w 
Ojrzeniu.Seniorzy wspaniały program artystyczny przygotowali pod kierunkiem znanego muzyka Jana Nowotki.

Zdzisław Mierzejewski – Wójt Gminy Ojrzeń. Od lewej: instruktor Jan Nowotka wraz z muzycznie uzdolnionymi Seniorami – Panami: Stanisławem, Romanem i Markiem.
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Przemawia dr Jan Maria Jackowski – Sena-
tor RP.

 Doniosłym punktem uroczystości było poświęcenie obiektu.

Seniorzy wypełnili klubową salę.
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W sali widowiskowej Powiatowego Centrum Kul-
tury i Sztuki spotkały się trzy pokolenia ciecha-
nowskich artystów, by wspólnie grać i śpiewać 
kolędy, pastorałki oraz karnawałowe przeboje.

Wystąpili uczniowie Szkoły Podstawo-
wej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w 
Ciechanowie, czyli zespół wokalny „Skrzaty 
Dominika” w składzie: Daria Nitowska, Ma-
rysia Tetkowska, Antosia Puczyńska, Paulina 
Pawłowska, Paulina Jasińska, Alicja Żbikow-
ska, Kornelia Kuklak, Marcysia Gałązka, 
Oliwia Jarczewska, Marcel Pawłowski, An-
toś Konwerski, Oscar Grzybowski, Gabryś 
Pszczółkowski oraz Bartek Ostrowski.

Na scenie pojawił się także zespół Braacia z parafii 
św. Józefa (Fara) w Ciechanowie w składzie: Grzegorz 
Szymańczyk – gitara, Jan Szymańczyk – gitara elek-
tryczna, Robert Szniter – gitara basowa, Krzysztof Kle-
pański – perkusja, perkusjonalia oraz Chór „Victoria” 
i scholka “Anioły” z Parafii św. Józefa w Ciechanowie.

Sala wypełniona była śpiewem i dźwię-
kami instrumentów. Nie brakowało wzru-
szeń i pozytywnych emocji. 

Głównym pomysłodawcą i reżyserem 
całego przedsięwzięcia był Dominik Molew-
ski – organista, pedagog, nauczyciel muzyki. 

Więcej zdjęć na stronie www.pulscie-
chanowa.pl

TOMASZ JURCZAK

Koncert kolęd i nie tylko dla Babci i Dziadka

Niezwykły koncert dla babć, 
dziadków i nie tylko...

Artyści wypełnili całą scenę.
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Każdy ciechanowianin zna imprezę „Wrzuć na luz i 
jeszcze plus”. W tym roku tuż przed wakacjami od-
będzie się jej dziesiąta - jubileuszowa edycja. Zanim 
jednak przez miasto przejdzie kolejny korowód 
organizatorzy przygotowali wystawę fotografii z 
ubiegłorocznego wydarzenia. 

Na wystawie w Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej przy ul. Warszawskiej możemy zobaczyć m.in. 
zdjęcia konkursowe, zarówno zawodowych foto-
grafów, jak i amatorów. Na ponad 90 fotografiach 
obejrzymy chwile uchwycone w kadrze, emocje 
oraz dokumentację fotograficzną tego wydarzenia.

Pojawiły się zdjęcia sześciorga ciechanow-
skich fotografików, którzy udostępnili swoje 
prace poza konkursem. Są nimi: Bolek Prus, 

Kazik Kosmala, Andrzej Bayer, Roman Nadaj, 
Tomasz Wenda i Michał Kondracki. Znalazły 
się również zdjęcia pięciorga uczestników te-
gorocznego konkursu fotograficznego: Teresy 
Sokołowskiej, Elżbiety Nowak, Przemysława 
Wesołowskiego, Martyny Tomaszewskiej i 
Grzegorza Małkowskiego.

Wernisaż wystawy był okazją do wręczenia 
dyplomów „Przyjaciel Imprezy” zarówno auto-
rom zdjęć, jak i wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji, współtworzenia i promocji 
„Wrzuć na luz...”.

Wśród wyróżnionych byli: sponsorzy impre-
zy, szkoły, przedszkola, żłobki, samorząd lokalny 
– w tym Miasto Ciechanów, służby bezpieczeń-
stwa, harcerze oraz inne firmy i instytucje, które 

wspierały wydarzenie. Pamiątkowe dyplomy i po-
dziękowania otrzymała również redakcja PULSU, 
która jest patronem medialnym tego wydarzenia. 

Spotkanie prowadziła Alicja Gąsiorowska – 
pomysłodawczyni i szefowa komitetu organizacyj-
nego „Wrzuć na luz i jeszcze plus”.

5 czerwca zapraszamy na kolejną edycję 
„Wrzuć na Luz i jeszcze plus”. W tym roku te-
matem przewodnim spotkania będzie „Bajkowo, 
filmowo, kolorowo”. Jednym z głównych punk-
tów tego wydarzenia, poza barwnym korowodem 
maszerującym przez Ciechanów, będzie koncert 
Majki Jeżowskiej.

Więcej zdjęć znajdziecie na stronie www.pul-
sciechanowa.pl

TOMASZ JURCZAK 

Wystawa „Wrzuć na luz i jeszcze plus”

Jak Ciechanów wrzucał na luz... w ubiegłym roku...

Podczas wernisażu wręczono dziesiątki podziękowań dla instytucji, firm, organizacji oraz osób prywatnych wspierających imprezę. 
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publicystyka :: edukacja :: religia

Dieta vs Post 
Odkąd otyłość stała się problemem cywilizacyjnym, 
ludzie szukają sposobu, jak sobie z nią radzić. Są 
różne diety: cud (cud, jak schudnę), podwójna (bo 
na jednej człowiek chodzi głodny), BCHP (bierz, 
chamie, połowę) itd. Rekordy popularności bije w 
ostatnich latach bardzo rygorystyczna dieta dr Ewy 
Dąbrowskiej zwana wymiennie (mylnie zresztą) 
postem Daniela. 

Biorąc pod uwagę założenia żywienio-
we, można zauważyć, że nie ma między nimi 
różnicy. Opierają się na spożywaniu warzyw 
(wybranych), niskocukrowych owoców oraz 
piciu dużej ilości wody. Czemu więc ów styl 
odżywiania figuruje pod dwiema nazwami? 
Wspólny mianownik stanowi Pismo Świę-
te. Nie od dziś wiadomo, że księgi Starego i 
Nowego Testamentu poruszają niemal każdy 
temat dotyczący ludzkiej egzystencji. To pod-

ręcznik do historii, ekonomii, psychologii, 
kultury, a także… poradnik zdrowia. Jeśli post 
Daniela potraktujemy jako inspirację do diety, 
to okazuje się, że nawet ten właśnie wątek tam 
odnajdziemy. Zupełnie jakby Stwórca zostawił 
dla swoich stworzeń wskazówkę na wypadek, 
gdyby świat zaczął zmierzać w szkodliwą stro-
nę. Dla tych, którzy nie wierzą w księgi na-
tchnione, historia proroka Daniela może stać 
się wskazówką do zmiany nawyków żywienio-
wych. Dla wierzących będzie czymś znacznie 
więcej…

Warto sięgnąć do samego źródła, czyli 
księgi proroka Daniela, aby lepiej zrozumieć 
sens wybranego przez niego sposobu odży-
wiania. Otóż Daniel i jego towarzysze, to 
młodzieńcy ze znamienitych rodów, którzy 
w czasie niewoli babilońskiej mieli pobierać 
nauki na dworze króla Nabuchodonozora. 
Po trzech latach intensywnego wysiłku oraz 
pomyślnym zdaniu sprawdzianu zdobytych 
umiejętności  otrzymywali szansę na objęcie 
wysokich stanowisk państwowych. Aby tak 
się stało nie wystarczyła jednak wyłącznie 
zdobyta wiedza, ale również zdrowy i piękny 
wygląd. Król nie skąpił adeptom wyszuka-
nych, bogatych w różnorodne składniki 
posiłków. Pojawił się jednak problem zwią-
zany z koszernością serwowanych na dworze 
potraw. Żydzi nie mogą bowiem, zgodnie ze 
swoją religią, łączyć mięsa z nabiałem. Stąd 
decyzja Daniela, aby uzyskać zgodę nadzo-
rującego ich urzędnika na żywienie się jarzy-
nami i owocami. Dzięki temu mogliby po-

zostać wierni swojemu Bogu. Próba trwała 
10 dni. Zakończyła się pomyślnie. Dieta jar-
ska, znajdująca swe źródło w tym, czym Bóg 
karmił w Raju Adama i Ewę, miała na celu 
osiągnięcie maksymalnego potencjału ciała 
i intelektu. Nasi bohaterowie wyróżniali się 
siłą i zdrowiem spośród reszty młodzieńców. 
Kilka lat później Daniel raz jeszcze zastoso-
wał swój post do rozjaśnienia umysłu, kiedy 
pełnił funkcję znamienitego urzędnika pań-
stwowego. Zaniepokojony wydłużającym 
się dla Izraela okresem niewoli babilońskiej, 
przez 21 dni oczekiwał od Boga znaku, ma-
jącego wskazać, kiedy ona się zakończy. Po 
tym czasie dane mu było poznać przyszłość, 
a Bóg uczynił z niego proroka.

Tu właśnie wyłania się różnica między 
dietą, a postem. Dieta koncentruje się wokół 
zdrowia fizycznego, planowania jadłospisu, 
przepisach, nieustannym ważeniu i mierzeniu 
ciała. Post natomiast poprzez ciało dociera do 
ducha, a więc skupia się na zdrowiu psychicz-
nym. Jeśli wzorem postaci biblijnych połączy 
się go z modlitwą, efekty mogą być zdumie-
wające. Wyciszone ciało poddaje się duchowi, 
powodując ich wzajemną harmonię. Tak przy-
najmniej podają osoby, które podjęły wyzwa-
nie. Czy to rzeczywiście ma sens? Może warto 
samemu się przekonać… Ja podjęłam próbę 2 
lata temu. Niestety nie wytrwałam aż 21 dni, 
a zaledwie 12. Zasady okazały się zbyt restryk-
cyjne, a może wola za słaba?

JOWITA RUTKOWSKA

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

W Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ciechano-
wie, we wszystkich grupach, świętowano 
Dzień Babci i Dziadka. My gościliśmy na 
uroczystości zorganizowanej przez „Wesołe 
Nutki”.

Dzieci z tej grupy, pod kierunkiem 
dyrektor Ewy Kaczyńskiej i nauczy-
cielki Viery Pazyrovej, przygotowały 
dla swych Babć i Dziadków wspaniały 
program artystyczny. Były recytacje, 
śpiew i taniec. Przedszkolaki wystąpi-
ły w przepięknych strojach ludowych. 
Dziewczynki miały na sobie stroje gó-

ralskie, łowickie i krakowskie. Więk-
szość chłopców wystąpiła w strojach 
góralskich - ich taniec z ciupagami zo-
stał nagrodzony wielkimi brawami.

Wielkie wzruszenie było widać na 
twarzach Babć i Dziadków, gdy dzieci 
śpiewały piosenkę o małych serdusz-
kach, które biją dla nich.

Na koniec Babcie i Dziadkowie od 
swych wnucząt otrzymali upominki, po 
czym wspólnie delektowano się przygo-
towanymi smakołykami.

TM

Miejskie Przedszkole nr 3 w Ciechanowie

Dzień Babci i Dziadka

Przedszkolaki z grupy „Wesołe Nutki” wraz z dyrektor Ewą Kaczyńską (z lewej) i nauczy-
cielką Vierą Pazyrową.
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24 stycznia zakończyły się obchody Tygodnia 
Modlitw o Jedność Chrześcijan, które w tym roku 
odbywały się pod hasłem: „Życzliwymi bądźmy”. 
Grupa ciechanowian wzięła udział w wieńczącej 
ekumeniczny tydzień Mszy Świętej w Katedrze 
Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku.

Przewodniczył jej bp Marek Maria Ka-
rol Babi - Biskup Naczelny Kościoła Staro-
katolickiego Mariawitów, a homilię wygłosił 
pochodzący z Ciechanowa ks. bp dr Miro-
sław Milewski – Biskup Pomocniczy Diece-
zji Płockiej.

Na Mszy Świętej byli obecni duchow-
ni Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, 
Kościoła Rzymskokatolickiego – m.in. ks. 
Emil Parafiniuk – dyrektor Krajowego Biura 
Organizacyjnego Światowych Dni Młodzie-
ży oraz pochodzący z naszego miasta ks. red. 
dr Włodzimierz Piętka – kierujący redakcją 
„Gościa Płockiego”, a także ks. mitrat Eliasz 
Tarasiewicz – proboszcz płockiej parafii 
Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra-
wosławnego. Byli także klerycy z Wyższego 
Seminarium Duchownego w Płocku. Świą-
tynię Miłosierdzia i Miłości wypełnili licznie 
przybyli wierni wspomnianych Kościołów, a 
także członkowie Kościołów protestanckich.

W swej homilii bp Mirosław Milewski 
odnosił się do współczesnych wyzwań stoją-
cych przed Kościołami i wspólnotami chrze-
ścijańskimi. - Kiedy dzisiaj niektórzy pró-
bują na nowo pisać historię Polski, Europy, 
dzieje II wojny światowej, kiedy słyszymy, 
jak pojawiają się coraz to nowi badacze prze-
szłości, którzy odwracają pojęcia kata i ofia-
ry, napastnika i broniącego się, jako chrze-
ścijanie nie powinniśmy milczeć. Wszystkie 
nasze wspólnoty chrześcijańskie w bolesny 
sposób dotknęły wydarzenia totalitaryzmów 
XX w., zwłaszcza czasu II wojny światowej 
i okrutnych obozów koncentracyjnych, ła-
grów i wygnania. Krew męczenników obficie 

broczyła z ran zadawanych na tej ziemi przez 
niemieckich i rosyjskich okupantów polskim 
duchownym, siostrom zakonnym, świec-
kim, młodzieży wszystkich naszych Kościo-
łów i wspólnot chrześcijańskich. Patrząc na 
Chrystusa, na narzędzie Jego męki, śmierci 
i zmartwychwstania, przywracajmy pamięć 
i prawdę tamtych strasznych wydarzeń. Nie 
pozwólmy, aby „ludzie przewrotni i źli” (por. 
2 Tes 3,2) poniewierali pamięć męczenników 
XX w., naszych wiernych, którzy byli zabija-
ni za miłość do Boga i Polski! Taki właśnie 
może być dobry owoc naszej ekumenicznej 
wędrówki - przywracanie i utrwalanie pa-
mięci o męczennikach i prawdzie historii 
XX wieku. Niech Krzyż Chrystusowy, na 
który codziennie patrzymy, nie pozwala nam 
spać spokojnie, gdy będzie zakłamywana pa-

mięć o przeszłości naszego narodu i naszych 
wspólnot - mówił bp Milewski.

- Dzisiaj zatem, w tej świątyni, która 
jest znakiem obecności Boga na ziemi, pra-
gnę wszystkich zaprosić do refleksji, co po-
winniśmy zrobić, aby wieże naszych katedr, 
kościołów i dzwonnic nie stały się jedynie 
miejscami umieszczania anten dla nowych 
technologii, ale pozostały strzelistymi znaka-
mi Bożej obecności na ziemi. Modlę się tutaj 
do Miłosierdzia Bożego, aby Chrystusowy 
Krzyż, znak zwycięstwa i chwały pozostał 
czytelnym symbolem ludzi wiary i nigdy nie 
przegrał ze świeckimi znakami triumfu i eg-
zystencjalnej pustki. Proszę Was wszystkich, 
Bracia i Siostry w Chrystusie, nie pozwólmy, 
by Bóg, prawdziwy Bóg, który stał się czło-
wiekiem, został wypchnięty na margines w 
nowej epoce dziejów, rodzącej się na naszych 
oczach. Nie traćmy z oczu Boga! Nie zosta-
wiajmy przyszłym pokoleniom katolików, 
prawosławnych, ewangelików, mariawitów 
i innych chrześcijan świata bez Boga, ale 
próbujmy sercami i umysłami przekonać 
innych, że „kto wierzy, kto wierzy w Boga, 
nigdy nie jest sam”. Amen – zakończył bp 
Mirosław Milewski.

Z kolei bp Marek Maria Karol Babi 
podkreślił, że Kościół Starokatolicki Ma-
riawitów od początku swego istnienia szedł 
drogą ekumenizmu. W tym kontekście przy-
pomniał słowa założycielki mariawityzmu 
- Mateczki Marii Franciszki Kozłowskiej: 
„Każdy Kościół niech zachowuje zwycza-
je, modły i nabożeństwa i niech drugiemu 
swoich praktyk religijnych nie narzuca. We 
wszystkim niech będzie miłość, w rzeczach 
niekoniecznych do zbawienia – wolność, a w 
koniecznych – jedność”.

Biskup Babi w swym wystąpieniu 
zapowiedział, że przy wyjściu ze Świątyni 
uczestnicy Mszy Świętej otrzymają chleb 

upieczony według tradycyjnej receptury 
Sióstr Mariawitek Nieustającej Adoracji 
Ubłagania. - Nawet w czasach prześlado-
wania, ten mariawicki chleb nie dzielił lu-
dzi różnych wyznań i poglądów, ale posilał 
tak samo wszystkich, którzy byli głodni i 
spotykali się przy wspólnym stole. Do dzi-
siaj, na myśl o mariawickiej piekarni i sio-
strach, płocczanie pamiętający dawne cza-
sy mają uśmiech na twarzy. Słowa jednej 
ze znanych nam pieśni brzmią: „Jak ten 
chleb, co złączył złote ziarna, Tak niech 
miłość łączy nas ofiarna. Jak ten kielich łą-
czy kropel wiele, Tak nas, Chryste, w swo-

im złącz Kościele”. Módlmy się więc dalej 
i róbmy to, co w naszej mocy, by mogła 
wypełnić się modlitwa naszego Zbawiciela, 
który prosił Ojca w niebie, „Aby byli jedno”. 
A w każdej sytuacji, „Życzliwymi bądźmy” 
dla siebie nawzajem – zakończył bp Marek 
Maria Karol Babi

***
W marcowym wydaniu PULSU opu-

blikujemy wywiad na temat ekumenizmu, 
który po Mszy Świętej naszemu Magazyno-
wi udzielili wspólnie bp Marek Maria Karol 
Babi i bp Mirosław Milewski.

TM

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Płocki ekumenizm z udziałem ciechanowian

Msza Święta w Katedrze Kościoła Staro-
katolickiego Mariawitów w Płocku, która 
zwieńczyła tegoroczne obchody Tygodnia 
Ekumenicznego.
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Grupa „Eko-Biegaczy-Pomagaczy”, we współpra-
cy z Nadleśnictwem Ciechanów, zorganizowała 
akcję sprzątania lasu w Pniewie Czeruchach (gm. 
Regimin). 

- Wzięło w niej udział ponad dwa-
dzieścia osób. Byli to zarówno dorośli, jak i 
dzieci. W ciągu półtorej godziny zebraliśmy 
ponad 30 worków śmieci – powiedział nam 
Przemysław Traczyk – jeden ze współorgani-
zatorów akcji.

W przedsięwzięcie włączyli się głów-
nie biegacze. – Często zdarza mi się wraz ze 
znajomymi biegać w lesie w Pniewie Czeru-
chach. Śmieci na trasie to nie jest miły wi-
dok. Dlatego chętnie wzięłam udział w akcji 
sprzątania lasu. Jej organizatorom gratuluję 
świetnego pomysłu – mówi jedna z uczestni-
czek Ewelina Jabłońska z Ciechanowa.

Z inicjatywy „Eko-Biegaczy-Pomaga-
czy” cieszy się nadleśniczy Tomasz Dróżdż. 
– Lasy to nasz wspólny skarb. Niestety, nie 
wszyscy to rozumieją… Po ich wizytach w le-
sie zostaje masa śmieci. Dlatego zawsze z ra-
dością witamy wszelkie społeczne inicjatywy 

pomagające nam utrzymać porządek w pod-
legających Nadleśnictwu Ciechanów lasach. 
Ze swej strony zapewniamy wsparcie organi-
zacyjne, worki, rękawiczki itd. Dziękuję gru-
pie biegaczy za zorganizowanie akcji w Pnie-
wie Czeruchach. Sportowcy to środowisko, 
które w sposób szczególny docenia piękno 
przyrody. Właśnie zgłosiła się do nas kolejna 
grupa, tym razem uprawiająca nordic wal-
king (Team NW Ciechanów – przyp. red.), 
która 15 lutego organizuje akcję sprzątania 
lasu w Ościsłowie. Zbiórka o godz. 10:00 na 
parkingu przy cmentarzu wojennym. Zapra-
szamy – powiedział nam nadleśniczy Dróżdż.

TM

Sportowcy kochający las

„Eko-Biegacze-Pomagacze” 
posprzątali las

Worki na śmieci zapewniło Nadleśnictwo 
Ciechanów.

Pamiątkowa fotografia uczestników akcji 
sprzątania lasu w Pniewie Czeruchach.
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Sempai Krzysztof Szczepański - trener a za-
razek zawodnik Ciechanowskiego Klubu Ka-
rate Kyokushin – został srebrnym medalistą 
XXXVI Pucharu Polski Seniorów, który odbył 
się we Włocławku.

- Po ciężkich walkach udało mi się 
zdobyć srebrny medal, z czego jestem 
bardzo zadowolony. Jest to duży sukces 
wieńczący cały rok solidnych trenin-
gów. Dodatkowych sił do walki dawała 
mi świadomość, że wśród publiczności 
dopinguje mnie mój syn Janek - powie-
dział Krzysztof Szczepański.

TM

Ciechanowski Klub Karate Kyokushin

Kolejny sukces 
ciechanowskiego karateki 

Krzysztof Szczepański z synem Jankiem.
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Po piątej kolejce rozgrywek Ciechanowskiej 
Ligi Bowlingowej na prowadzeniu jeszcze 
bardziej umocniła się drużyna Wyższej 
Szkoły Menedżerskiej (2.778 pkt.). Drugie 
miejsce zajmuje drużyna 5. Mazowieckiej 
Brygady Obrony Terytorialnej (2.289 pkt.), 
a trzecie - Opinogórski Team (2.278 pkt.).

Kolejne miejsca zajmują: 4 - Ma-
zovia ProActiv Ciechanów „A” (2.251 
pkt.), 5 - Morsy TKKF Promyk Cie-
chanów (2.250 pkt.), 6 - Karate Cie-
chanów (2.238 pkt.), 7 - Mazovia 
ProActiv Ciechanów „B” (1.937 pkt.), 
8 - Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki 
(1.932 pkt.).

- Na początku zawodnicy trak-
towali udział w rozgrywkach jako 

zabawę, ale już po pierwszych ko-
lejkach pojawiła się rywalizacja. 
I zapewne tak będzie do samego 
końca. Pozostały nam do rozegrania 
jeszcze trzy kolejki, a już pojawiają 
się pytania czy będzie druga edycja 
– powiedział nam Jarosław Zieliński 
– sekretarz zarządu Stowarzyszenia 
Mazovia ProActiv Ciechanów, który 
od strony organizacyjnej koordynuje 
rozgrywki Ligi.

Organizatorami Ciechanowskiej 
Ligi Bowlingowej są: Stowarzyszenie 
Mazovia ProActiv Ciechanów, Meduza 
Bowling Club oraz Sieć Pizzerii Biesia-
dowo. PULS objął CLB patronatem 
medialnym.

TM

Ciechanowska Liga Bowlingowa

Po półmetku zmagań na kręgielni

Drużyna Opinogórski Team.

Drużyna 5. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.
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Aż 576 morsów i foczek wzięło udział w III Biciu 
Rekordu Ciechanowa w Morsowaniu. Impreza 
odbyła się w pierwszą niedzielę lutego pod 
patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów. 
Pobito ubiegłoroczny rekord, aż o 263 morsu-
jących. Organizatorzy przewidywali około 500 
uczestników, a tu takie zaskoczenie. 

Dla tych osób nie straszna była zimna 
woda oraz deszcz, który padał niemal przez 
całe wydarzenie. Impreza była bardzo do-
brze zorganizowana. Oprócz miejscowych 
morsów wzięli w niej udział goście, m.in. 
z: Pułtuska, Przasnysza, Ostrołęki, War-
szawy, Mławy, Płocka, Tłuszcza i wielu in-
nych miejsc w Polsce. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale. 

Organizatorzy byli zaskoczeni aż 
tak dużą popularnością przedsięwzię-
cia. Frekwencja przerosła ich oczekiwa-
nia. Jak nam powiedzieli, poprzeczka 
na przyszły rok została podniesiona 
bardzo wysoko.

Najliczniejszą grupą morsów byli puł-
tuszczanie, których na bicie rekordu przy-
jechało aż 73. Najmłodszą uczestniczką 
bicia rekordu była Amelka – 5-latka z Pia-
seczna, najstarszą okazała się Pani Elżbieta 
z Pułtuska (73 lata). Najstarszym morsem 
był Pan Jan z Ciechanowa (70 lat), a naj-
młodszym 7-letni Ignacy z Tłuszcza.

Impreza zakończyła się wspólnym 
ogniskiem. Wydarzenie było współfinan-
sowane przez Miasto Ciechanów.

Więcej zdjęć znajdziecie na stronie 
www.pulsciechanowa.pl

TOMASZ JURCZAK

III Bicie Rekordu Ciechanowa w Morsowaniu

Setki morsów na Krubinie - mamy nowy rekord!
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CIECHANÓW NA STARYCH FOTOGRAFIACH

Fotografie 
autorstwa 
Kazimierza 

Kosmali. 

Kazimierz Kosmala – znany 
ciechanowski fotograf, pasjonat 

pszczelarstwa, zawodowo związany 
z Przedsiębiorstwem Energetyki 

Cieplnej w Ciechanowie. 

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

Młyn po pożarze - 22 maja 1982 r.Pożar młyna w Ciechanowie - 21 maja 1982 r.

W pierwszą niedzielę lutego Gąsocin stał się, 
jeśli nie polską, to na pewno mazowiecką 
stolicą tańca. A to wszystko dzięki inicjatywie 
lokalnego środowiska. Mazowieckie Konfron-
tacje o Puchar Wójta Gminy Sońsk „Taneczne 
Marzenia” zorganizowane przez Skorp Dance 
Studio, Wójta Gminy Sońsk Jarosława Mu-
chowskiego, GOK w Gołotczyźnie oraz Radę 
Rodziców przy Szkole Podstawowej w Gąsoci-
nie zgromadziły ponad pół tysiąca gości! 

2 lutego hala sportowa Szkoły 
Podstawowej w Gąsocinie zmie-
niła się w taneczny parkiet, na 
którym wystąpiły młode talenty 
z całego województwa. W pięciu 
kategoriach wiekowych wystąpiło 
blisko 200 uczestników i forma-
cji tanecznych rywalizujących w 
różnych kategoriach. Przed jury 
zaprezentowały się zespoły i so-

liści, m.in. z: Warszawy, Sierpca, 
Płońska, Ostrołęki, Pułtuska, Pia-
seczna, Łomianek oraz gospodarze 
imprezy - Urwisy i Mini Urwisy 
z Gąsocina. Na parkiecie królował 
hip-hop, taniec nowoczesny, bre-
ak dance, gimnastyka artystyczna 
oraz mażoretki. Na scenie wystą-
piły zarówno debiuty taneczne, 
jak i zdobywcy tytułu mistrza 
Europy. W każdej kategorii jury 
w składzie: Piotr Bieniek, Justyna 
Adamska, Marta Kozińska, przy-
znało nagrody za pierwsze, drugie 
i trzecie miejsca oraz wyróżnienia. 
Trud i odwaga zawodników, któ-
rzy nie zajęli miejsca na podium 
zostały nagrodzone medalami i 
dyplomami. 

Atmosfera współzawodnictwa 
ogarnęła nie tylko tancerzy, ale rów-
nież rodziców, którzy bardzo licznie 
przybyli na turniej, by dopingować 
swoje pociechy. O dobry nastrój za-
wodników i gości dbali prowadzący 
imprezę - Hanna Mosakowska oraz 
Igor Kryszyłowicz, nad bezpieczeń-
stwem czuwali strażacy z OSP Gą-
socin. 

Popularność, jaką zyskało wyda-
rzenie pozwala przypuszczać, że nie 
jest to ostatnia tego typu inicjatywa.

OLGA MARUSZEWSKA 

Roztańczona gmina 

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

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

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

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

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

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

O Polakach,
którzy zmienili
świat

ADRES REDAKCJI
ul. Sienkiewicza 33A
06-400 Ciechanów
e-mail: pulsciechanowa@gmail.com
tel. 502 68 48 21

REDAKTOR NACZELNY
Piotr Pszczółkowski

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Dorota Smosarska,
Artur Iniarski, 
Tomasz Jurczak, Rafał Kado, 
Waldemar Nicman, Karol Podgórny,
Mateusz Pszczółkowski,  
Jowita Rutkowska BIURO REKLAMY

tel. 502 68 48 21

WYDAWCA
P’art Studio – Piotr Pszczółkowski
ul. Sienkiewicza 33A,
06-400 Ciechanów

DRUK Agora SA,
ul. Daniszewska 27,
Warszawa

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść
zamieszczanych reklam i ogłoszeń.
Zastrzegamy sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.
Poglądy zawarte w publikowanych materiałach są osobistymi
opiniami ich autorów i niekoniecznie muszą odzwierciedlać
poglądy Redakcji iWydawcy.
Na podstawie art 25. ust. 1 pkt 1b prawa autorskiego 
Wydawca wyraźnie zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie 
materiałów opublikowanych w „Magazynie Opinii Ziemi 
Ciechanowskiej PULS” bez uzyskania pisemnej zgody 
Wydawcy jest zabronione.

Przez ostatnich kilka lat napisałem ok. 
siedemdziesięciu recenzji ukazujących 
się książek. W znakomitej większości 
były to pozycje, które odpowiadały moim 
gustom literackim, zainteresowaniom i 
poglądom. Uważam bowiem, że zdecy-
dowanie łatwiej i lepiej pisze się o książ-
kach, które się dobrze rozumie, i które to 
przenikają do wyobraźni oraz poruszają 
serce i duszę czytającego.

Dlatego też recenzowałem po-
zycje: historyczne, biograficzne, 
wojenne. Także te o Kresach mych 
ulubionych, czy też o Żołnierzach 
Wyklętych/Niezłomnych i martyro-
logii naszych przodków. Tym razem 
przychodzi mi się zmierzyć z tema-
tem, który mi nie „leży” i pisarskim 
herosem, którego twórczość słabo 
znam. Nie mogę zrejterować. Kiedyś 
trzeba spróbować czegoś nowego. 
Tym autorem jest Michaił Bułhakow 
(jego najsłynniejsza chyba książka to 
„Mistrz i Małgorzata”).

To jeden z nielicznych pisarzy 
rosyjskich, którym przyszło żyć i 
tworzyć w imperium zła, w czasach 
szalejącego bolszewizmu, a następ-
nie okrutnego stalinizmu, za którego 
to twórczością przepadał, a także ją 
bardzo cenił, twórca tego ostatnie-
go – Wielki Językoznawca. Uważał 
ją bowiem za opłacalną z punktu 
widzenia komunistycznej władzy. Z 
tego też m.in. powodu nie pozwalał 
mu wyjechać, kiedy ten miał już dość 
„doskonałego” systemu. Zamknął go 
jednak, w może nie złotej, ale po so-
wiecku pozłacanej klatce.

Za sprawą nadzwyczaj płodnego 
i solidnego, rodzimego wydawnictwa 
FRONDA (ZONA ZERO) na rynek 
trafiła nowela fantastyczna Bułhako-
wa „Fatalne jaja”. To jedna z trzech 
tworzących „małą” trylogię powstałą 
w latach 1924 – 1925 (w wydanej 
teraz znajduje też pierwsza część – 
„Diaboliada”). Ostatnia zaś to „Psie 
serce”.

Pozycja liczy sobie tylko 208 
stron i jest książką, w głównej mierze 
do czytania, a nie ozdabiania domo-
wej biblioteczki. Ma miękką oprawę. 
Ciekawą, choć nieco diaboliczną 
okładkę, która przyciąga od razu 
oczy ewentualnych nabywców. Nie 
ma zdjęć, gdyż byłoby je niezmier-
nie trudno dopasować do głównego 

jej waloru jaką jest treść. Pełna jest 
ona bowiem fantastycznych aluzji, 
metafor i dwuznaczności. W głów-
nej mierze służą one oszukaniu, bądź 
przechytrzenia bezwzględnej, sowiec-
kiej cenzury. Trzeba ją czytać bardzo 
uważnie, na uruchomionej wyobraźni 
i koncentracji aby wychwycić wszyst-
kie zawoalowane niuanse. Warto 
jednak ze wszech miar poznać dzie-
ło tego znanego i nieco powikłane-
go prozaika, jakim niewątpliwie był 
Bułhakow. Cena książki – 34,90 zł 
nie wydaje się wygórowana. Polecam 
tę pozycję do przeczytania wszystkim 
lubiącym to zajęcie, a nie tylko mi-
łośnikom literatury rosyjskiej. Dla 
mnie osobiście to też nowe przeżycie 
i spore wyzwanie. To bowiem dosko-
nały, satyryczny pastisz na absurdy i 
idiotyzmy komunistycznego „raju”.

Dlaczego sowiecka cenzura ją 
przepuściła

Przez całe lata, króciutkie acz 
znakomite, dzieło Bułhakowa odczy-
tywano w kluczu groteski i gorzkiej 
satyry na rzeczywistość pierwszych 
pięciolatek realnego komunizmu. 
Tymczasem autor, prócz tego, chciał 
przedstawić sytuację kiedy to dzi-
waczny eksperyment naukowy wy-
myka się całkowicie spod kontroli. 
Nowela „Fatalne jaja” stanowi też, a 
może przede wszystkim ostrzeżenie 
przed ludzką interwencją i ingeren-
cją w inżynierię przyrody i ciekawą, 
rozbudowaną wizję futurystyczną. 
Wspaniały wynalazek człowieka – 
„czerwony płomień”, który wbrew 
intencjom twórców przemienia żywe 
i pozytywne organizmy w morder-
cze potwory rządzone krwiożerczym 
instynktem (autor nie może odnieść 
się wprost do ludzi, bo tego cenzura 
by nie przepuściła – przyp. W.N.) i 
nauka oskrobana z moralności to 
wybuchowa mieszanka, która dopro-
wadzi Czytelnika do samozagłady cy-
wilizacji i znad krawędzi prawdziwej 
apokalipsy do… nieoczekiwanego 
zakończenia.

Do tej pory dokładnie nie wiado-
mo, dlaczego sowiecka cenzura prze-
puściła tę książkę, a jej autor nie skoń-
czył z kulą w głowie w bezimiennym 
grobie, bądź łagrze, jak wielu innych? 
Prawdopodobne jest takie oto wyja-
śnienie: „Stalin nie miewał słabości ni 
litości, ale wobec Bułhakowa (tak jak 
napisałem wcześniej) wykazywał się 
opiekuńczą wręcz cierpliwością. Po-
twierdzeniem jego stosunku do tegoż 
pisarza i twórcy teatralnego może być 
to, że na afisze zapowiadające jego 
sztuki, za wstawiennictwem Wiel-

kiego Przywódcy powróciło przed-
stawienie „Dni Turbinów”. Także 
z jego polecenia Bułhakow znalazł 
bezpieczną i niezłą posadę asystenta 
reżysera w moskiewskim Teatrze Ar-
tystycznym. Na koniec tego rozdziału 
uwaga (ostrzeżenie): „Jeśli uważasz, że 
opłakane w skutkach eksperymenty 
naukowe mogły się zdarzyć tylko w 
komunizmie to nie sięgaj po tę książ-
kę”. Bo w dzisiejszym świecie cywi-
lizacji pędzącej ku zagładzie możliwe 
jest to wszędzie!

O czym jest w „Fatalnych 
jajach”…

Jak to w Rosji, w pierwszych 
taktach uwertury słychać już za-
powiedź nadchodzącej katastrofy. 

Wszystkie znaki na niebie wskazu-
ją, że za chwilę zza chmur wyłonią 
się szaleni jeźdźcy apokalipsy albo 
świta Wolanda (bohater „Mistrza i 
Małgorzaty”). A sam Bułhakow jest 
tej apokalipsy koryfeuszem. Choć 
przecież mogłoby się wydawać, że 
zaczyna się niewinnie. Trzeba jed-
nak umieć odczytywać rosyjską gra-
matykę katastrofy. Oto zafrasowany 
własnym odkryciem zoolog, prof. 
Piersikow podąża do swego gabinetu 
w instytucie przy ul. Hercena. „Jako 
początek przerażającej katastrofy na-
leży właściwie uznać ten nieszczęsny 
wieczór” - stwierdza Bułhakow, gdy 
jego bohater począł badać właściwo-
ści wynalezionej przez siebie „czer-
wonej smugi”. Od pierwszego zdania 
noweli czuć powiew anty-kosmosu, 
zagrożenie ostateczną zgubą płyną-
ce z sił irracjonalnych. Oj, lepiej tej 
„smugi” nie było wywoływać… Bo-
wiem dzięki właściwościom „czerwo-

nego promienia”, „szarutkie ameby, 
wypuszczając swe macki, ciągnęły 
się z całej mocy ku czerwonej smu-
dze i w niej (zupełnie jakby w sposób 
czarodziejski) nabierały życia. Jakaś 
dziwna moc tchnęła w nie nowego 
ducha i siły”. Na dodatek „smuga” 
uruchomiła nienasyconą łapczywość 
żywych organizmów, powodowała 
wśród osobników przemoc i kani-
balizm (zawoalowany opis tamtego 
czasu w Sowietach – przyp. W.N.). 
Sprawa zaczęła przybierać charakter 
lawiniasty. Ze względu na ogromny 
pomór kur, postanowiono, wbrew 
woli wynalazcy, użyć „czerwonego 
promienia” do szybkiego wyhodowa-
nia milionów kur. Ktoś bardzo ważny 
z Kremla kazał wypożyczyć aparaturę 
naukową do sowchozu kurzego, pod 
nazwą nomen omen „Czerwony pro-
mień”. Tymczasem następuje pro-
zaiczna pomyłka. Rodzi ona jednak 
horrendalne skutki. Zamawiane w 
Niemczech jajka trafiają w złe miej-
sca. Kurze do instytutu, a gadów do 
sowchozu. W tym ostatnim przy po-
mocy aparatury od „czerwonej smu-
gi” w szybkim tempie miast kur wy-
kluwają się wężowate potwory, które 
nabierają monstrualnych rozmiarów. 
Wyruszają na podbój Sowietów. Za-
grażają Moskwie, gdzie wybucha pa-
nika, która „pożera” wynalazcę prof. 
Piersikowa. Władza wysyła do boju 
oddziały szturmowe Armii Czerwo-
nej (nawiązanie do działań carskiej 
opriczniny i bolszewickiej CzKA, 
Feliksa Dzierżyńskiego, a następnie 
NKWD – przyp. W.N.). Jednak na-
wet te bohaterskie oddziały nie dają 
rady. Surrealistycznie sytuację ratuje 
zupełnie nieoczekiwany, wysoki… 
sierpniowy mróz, który niszczy po-
twory…

Co zaś w „Diaboladzie”

Pierwszą częścią „małej”, nowe-
lowej trylogii Bułhakowa jest wydana 
na początku 1924 roku „Diboliada” 
(dotyczy zdarzeń z… 1928 r.). W 
kilka lat później sam autor określi ją 
lapidarnie: „Opowiadanie głupie. Do 
niczego”. Trudno do dziś powiedzieć 
czemu tak surowo je ocenił? Bo w od-
różnieniu do „Fatalnych jaj” i skądi-
nąd bardzo dobrego „Psiego serca”, to 
właśnie „Diabolida” okazuje się naj-
ciekawsza. Ponadto jest w niej wyraź-
na zapowiedź największego dzieła au-
tora „Mistrza i Małgorzaty”, którego 
to nigdy nie skończył. Dziś „Diaboli-
da” odczytywana jest przede wszyst-
kim jako złośliwa, kąśliwa i depresyj-
na satyra na sowiecką administrację i 
biurokratyzm jako taki. Zresztą takie 

bardzo płytkie traktowanie utworu 
zawdzięczamy niestrudzonym brą-
zownikom Bułhakowa. Niestety jed-
nak na żołnierza wyklętego zupełnie 
on się nie nadawał i nie zmienią tego 
nawet najwięksi miłośnicy roman-
tycznej z ducha wizji prozaika tegoż, 
jako nieprzejednanego przemytnika 
antykomunistycznej reakcji na dwo-
rze, czy może lepiej, w literackiej me-
nażerii Stalina. „Diabolida” nie jest 
też studium psychologicznym. Jest 
na to zbyt krótka i zbyt gęsta fabu-
larnie. Tempo wydarzeń nie pozwala 
wedrzeć się w pełni w umysł i duszę 
biednego Korotkowa. Dzięki temu 
zresztą wiele rzeczy pozostaje satys-
fakcjonująco niejasnych, prawdopo-
dobnych i nie do udowodnienia. Nie 
da się na gruncie rzeczowej analizy 
tekstu dociec, czy główny bohater 
po utracie pracy odchodzi od zmy-
słów, pozbawiony jest też tożsamości 
przez funkcjonariuszy reżimu komu-
nistycznego i stacza się w przepaść 
bezmiaru szaleństwa. Może jednak 
mamy w rzeczywistości do czynienia 
z najprawdziwszą aktywnością osobo-
wości zła i opętania demonicznego. 

Zamiast komentarza

O ile w „Fatalnych jajach” źró-
dłem nieszczęść jest los z wyekspo-
nowaną rolą przypadku, o tyle w 
„Diabolidzie” są nimi moce piekielne 
we własnej osobie. Trylogię zamknie 
„Psie serce”, które na premierę będzie 
musiało poczekać do roku… 1987, 
gdzie winnym nieszczęścia będą eks-
perymenty szalonego naukowca. 
Dopiero po połączeniu ze sobą tych 
trzech opowiadań, po stworzeniu z 
nich trylogii, właściwie tryptyku, wi-
dzimy, że Bułhakow rzeczywiście wy-
stawia komunizmowi schowanemu 
pod różnymi maskami bardzo mocny 
i solidny literacki zarzut.

Trzeba też mieć wiedzę, że sięga-
jąc po Bułhakowa, porywamy się na 
sport skrajnie ekstremalny, bo kiedy 
myślimy o Rosji, musimy uwzględ-
nić jej terytorialny bezmiar. W Ro-
sji bowiem wszystko jest możliwe. 
Trudna do określenia sytuacja tego 
kraju zawsze predestynowała go za-
równo do największych poświęceń, 
jak i największych potworności. 
Może dlatego w rosyjskiej świado-
mości narodowej nie było nigdy 
umiaru, przekonania i zdecydowa-
nia. Zawsze była natomiast histe-
ria i załamania. Tą nieprzeciętną i 
niespotykaną skalę odczuwamy, co 
chwila w prozie Bułhakowa, któ-
ry jest postacią wielowymiarową, a 
także dramatyczną.

Michaił Bułhakow: „Fatalne jaja”

Arcyrosyjski ulubieniec Stalina

WALDEMAR NICMAN
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książki

Wyjątkowo płodny pisarz Wincenty Ła-
szewski napisał kolejną książkę - „Modlitwy 
zatroskanych o Polskę”. To lektura obowiąz-
kowa dla każdego komu na sercu leży dobro 
Ojczyzny. Jest to modlitewnik, w którym 
znajdziemy zbiór wszelakich modlitw w 
intencji Polski. W dwóch częściach autor 
zawarł błagania o jej pomyślność i błogosła-
wieństwo.

Wołanie o ratunek

Już we wstępie Wincenty Łaszewski 
zwraca się do czytelnika słowami „Dro-
gi Bracie i Siostro z rodu Polaków!”. 
Bardzo ważna dla niego jest wspólnota 
oraz powinności jakie mamy względem 
naszej Ojczyny. Niewątpliwie są to wo-
łania do Boga o otwarcie skarbca łask. 
Przypomina w jak trudnych czasach 
żyjemy i w jak zastraszającym tempie 
Polacy ulegają sekularyzacji. Ten czas 
naznaczony jest złem i jako ludzkość 
potrzebujemy gorliwej, skutecznej mo-
dlitwy.

Autor udziela cennych wskazówek 
w jaki sposób się modlić – „módl się 
sercem, nie tylko ustami (…) konieczne 
są dziś nawrócenie, pokuta, porzucenie 
egoizmu i uczenie się miłości”. Z jego 
słów wybrzmiewa wielka troska o na-

ród, o każdego człowieka: „trzeba dziś 
bić na alarm! Bić modlitwą w bramy 
Niebios”. Nie jesteśmy osamotnieni, 
mamy swoich rodaków w Niebie, któ-
rzy czekają na nasze wołania. Wymie-
nia, m.in.: Piotra Skargę, Św. Andrzeja 
Bobolę, Św. Stanisława Papczyńskiego, 
Św. Jana Paweł II, Św. Siostrę Faustynę, 
Sł. Bożą Rozalię Celakównę, św. Woj-
ciecha itd.

Przywołuje słowa z Dzienniczka św. 
Faustyny o zamierzeniach Jezusa wzglę-
dem naszego narodu: „Polskę szczegól-
nie umiłowałem, a jeżeli posłuszna bę-
dzie woli mojej, wywyższę ją w potędze 
i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która 
przygotuje świat na ostateczne przyjście 
moje”. Bóg umiłował naszą Ojczyznę i 
ma dla niej plan. Dlatego też Wincenty 
Łaszewski zachęca do sięgnięcia po bo-
gactwo próśb za Polskę. Jest ich bardzo 

dużo, więc każdy może wybrać tę, która 
będzie mu najbliższa. Przed każdą mo-
dlitwą autor zamieszcza krótką refleksję 
i wyjaśnienie. Stawia też pytania, które 

zmuszają do głębszego zastanowienia 
się nad treścią oraz swoją postawą. 
Każda, nawet najprostsza, modlitwa 
może służyć dobru Polski - np. „Mo-
dlitwa Pańska” która jest najważniejszą 
jaką można skierować do Boga, może 
brzmieć tak: „Ojcze nasz, któryś jest 
w niebie, – bądź w naszej Ojczyźnie, 
święć się imię Twoje; – święć się w 
naszej Ojczyźnie, przyjdź królestwo 
Twoje; – przyjdź w naszej Ojczyźnie, 
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na 
ziemi; – bądź w naszej Ojczyźnie (…) 
Amen”.

Podobnie Pozdrowienie Anielskie 
możemy odmawiać w intencji Ojczy-
zny. W pierwszej części znajdziemy 
ponadto litanie, nowennę do Maryi za 
naród, akty strzeliste, pieśni (Boguro-
dzica), Różaniec za Ojczyznę z polski-
mi rozważaniami oraz wyjątkowy Ró-
żaniec z tajemnicami obecności Boga w 
polskich dziejach.

Lekcje Wiary

W drugiej części książki znajdują 
się akty ślubowań, poświęceń i za-
wierzeń, które zmieniły bieg dziejów. 
Wincenty Łaszewski gorąco zachęca 
do przeczytania ich w duchu modli-
twy a także odnalezienia się w nich. 
Mówi: „uczyń te ślubowania swoimi. 
Przyjmij je w swoje życie i spełnij to, 
co Twoi przodkowie ślubowali Bogu. 
A nasza historia zmieni swój bieg… 
Pamiętaj, że gdy modlisz się do Boga 
jako Polak, zawsze reprezentujesz 
swój naród”.

Modlitewnik zawiera liczne fo-
tografie, które wzbogacają przekaz. 
Przedstawiają polskich świętych, sank-
tuaria oraz różańce wykonane w ła-
grach i obozach. Książka wydana przez 
Wydawnictwo Fronda liczy 204 strony, 
a kosztuje 35 zł.

Wincenty Łaszewski: „Modlitwy zatroskanych o Polskę”

Modlitwy za Ojczyznę

DOROTA SMOSARSKA

Nasz redakcyjny Kolega jest cenionym w 
Polsce ilustratorem, który udziela się na 
wielu polach propagowania kultury. Pierw-
sze, współorganizowane przez niego, spo-
tkanie warsztatowe pt. „Wena na komiks” 
cieszyło się ogromnym zainteresowaniem 
całych rodzin. 

Mali i duzi, rodzice, babcie i dziad-
kowie czynnie brali udział w pierwszo-
rzędnie poprowadzonych warsztatach, 
na których artysta z pietyzmem tłuma-
czył meandry „Sztuki Komiksu”. 

Opowiadał o benedyktyńskiej 
pracy, którą razem z wybitnym sce-
narzystą Dariuszem Cybulskim wy-
konali nad komiksem historycznym 
„1918 Ciechanów”. Rafał Kado zwró-
cił też uwagę na aspekt źródeł histo-
rycznych, przygotowania materiałów 
do komiksu i inne kwestie dotyczące 
jego postprodukcji. Dzielił się swą 
wiedzą, pokazał tajniki tworzenia za-
rysu postaci do komiksu, a także roz-
planowania planszy. 

Sądząc po komentarzach, uśmie-
chach i radości uczestników, warsztaty 

należy uznać za bardzo udane. Ich or-
ganizatorzy to „Kamienica Warszawska 
18” i Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuk. 

PULS objął przedsięwzięcie patrona-
tem medialnym.

SMS/TM

Kamienica Warszawska 18

„Wena na komiks” z Rafałem Kado

Rafał Kado podczas spotkania „Wena na komiks”.
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ogłoszenie

Nowości Wydawnictwa ZYSK I S-KA

„Ziemia nie do życia. Nasza planeta po glo-
balnym ociepleniu”

David Wallace-Wells
Przerażająca podróż do naszej naj-

bliższej przyszłości. W swojej książce 
autor przekonująco przedstawia skutki 
globalnego ocieplenia w niemal każdej 
dziedzinie naszego życia. Pokazuje, jak 
niedobory żywności, klęski żywiołowe, 
epidemie, kryzysy polityczne i gospo-
darcze oraz wynikające z nich kon-
flikty zbrojne już w ciągu najbliższych 
dziesięcioleci zmienią świat nie do 
poznania, wpływając nawet na kształt 

przyszłej kultury, 
stosunek do roz-
woju i technologii 
oraz na sposób, 
w jaki ludzkość 
postrzega swoje 
miejsce na Ziemi.

„Ziemia nie 
do życia” dobitnie 
pokazuje, że staw-

ką kryzysu klimatycznego jest już nie 
ocalenie natury w całej jej różnorodno-
ści, lecz przetrwanie naszego gatunku.

Liczba stron: 344, Cena: 45,00 zł

zaproszenie
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ogłoszenie własne wydawcy

W styczniu odbył się 
kolejny koncert ciecha-
nowskiej szkoły muzycz-
nej „Akademia Dźwię-
ku”, podczas którego 
mogliśmy usłyszeć in-
strumentalne interpre-
tacje najpiękniejszych 
kolęd i pastorałek. Bo-
żonarodzeniowe utwory 
w oryginalnych aran-
żacjach zaprezentowali 
młodzi gitarzyści i piani-
ści, a także wokaliści. 

Młodych arty-
stów wysłuchali rodzice, koledzy i ko-
leżanki oraz społeczność szkolna. Spo-
tkanie odbyło się w gościnnych murach 
Szkoły Podstawowej TWP przy ul. 
Kraszewskiego w Ciechanowie. 

Wydarzenie było przede wszystkim 
okazją do podsumowania kilkumie-
sięcznej pracy uczniów i zaprezentowa-
nia ich talentów. Wystąpiło kilkudzie-
sięciu wykonawców. 

Artyści występowali zarówno in-
dywidualnie w duetach z nauczyciela-
mi, jak też w mini zespołach stworzo-
nych na potrzeby koncertu. Dla wielu 
uczniów nie był to pierwszy publiczny 
występ. Byli jednak tacy, którzy do-
piero zaczynają przygodę z muzyką. 
Mimo to odważyli się zaprezentować 
swoje umiejętności szerszej widowni. 
Uczniom na scenie towarzyszyli na-

uczyciele: Robert Miroński, Robert 
Widacki oraz Piotr Pszczółkowski. 
Muzycy, których połączyła wspólna 
pasja. 

Swobodna atmosfera, która panu-
je na zajęciach w Akademii Dźwięku, 
widoczna była również w trakcie wy-
stępów. 

Wszystkich pragnących rozwijać 
swój muzyczny potencjał zapraszamy 
do Akademii Dźwięku. Lekcje pro-
wadzone są dla wszystkich, zarówno 
dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, 
którzy lubią śpiewać, grać i bawić 
się dźwiękiem. Za pomocą muzyki 
możemy nie tylko rozwijać pasje, czy 

uwrażliwić się na piękno, ale przede 
wszystkim spełniać marzenia. Szkoła 
kształci w kierunkach: gitara, ukulele, 
akordeon, pianino, keyboard, śpiew 
oraz perkusja. 

AM 

Szkoła Muzyczna „Akademia Dźwięku”

Najpiękniejsze kolędy i pastorałki w wykonaniu młodych muzyków 
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