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Kolejne wydanie 
Magazynu  „PULS” ukaże się 

we wtorek, 12 września

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

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

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

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

ogłoszenie własne wydawcy

reklama

reklama reklama

reklama

Budowa ulicy Sońskiej – wspólna inwestycja miasta i powiatu.
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tel. 23 672 07 99, kom. 501 305 901

autosezam@autosezam.com.pl
www.autosezam.com.pl

autosezam@autosezam.com.pl
www.autosezam.com.pl

CZĘŚCI SAMOCHODOWE

SERWIS

ul. Robotnicza 2, Ciechanów
(róg Mazowieckiej)

tel. 23 674 36 66, kom. 501 605 901

Zapraszamy
na 

wymianę 
opon

Zapraszamy
na 

wymianę 
opon

CIECHANÓW
UL. ARMII KRAJOWEJ 15 

(PASAŻ KAUFLAND)
TEL. 23 674 71 13

CIECHANÓW
UL. ZIELONA ŚCIEŻKA 4A

TEL. 23 673 56 53

OPRAWY

-20%
do TANIEJ!

Wszystkim Klientom życzymy
zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz by Nowy Rok był lepszy niż ten obecny.

Wszystkim Klientom życzymy
zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz by Nowy Rok był lepszy niż ten obecny.

Ciechanów
ul. Mleczarska 9a
tel. 23 673 70 52
domet@home.plwww.e-domet.pl

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

Naszym Klientom

i Sympatykom życzymy

zdrowia na 

Święta Bożego Narodzenia

i Nowy Rok 2021!

Naszym Klientom

i Sympatykom życzymy

zdrowia na 

Święta Bożego Narodzenia

i Nowy Rok 2021!
BROŃ - AMUNICJABROŃ - AMUNICJA

www.radexbron.plwww.radexbron.pl

Krzysztof Kosiński 
odpowiada na 
pytania Pulsu 
Ciechanowa

Mocna i szczera rozmowa naszej 
redakcji. Odpowiedzi udziela 
prezydent Ciechanowa Krzysztof 
Kosiński. O mijającym roku, o 
koronawirusie, o wolności, o mie-
ście, o inwestycjach, o planach na 
przyszły rok, ale i o świętach. 

ZACHĘCAMY DO LEKTURY NA STR. 7

www.akademiadzwieku.edu.pl

Ciechanów, ul. Sienkiewicza 33a
tel. 517 770 082

szkoła muzyczna

NOWY ROK
NOWE WYZWANIA 
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Łukasz Lewandowski
Radny Rady Powiatu Ciechanowskiego

Łukasz Lewandowski
Radny Rady Powiatu Ciechanowskiego

Wszystkim Mieszkańcom Naszego Powiatu, 
Świąt wypełnionych radością i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku, który będzie 

lepszy niż ten mijający.

Wszystkim Mieszkańcom Naszego Powiatu, 
Świąt wypełnionych radością i miłością, 

niosących spokój i odpoczynek.
Nowego Roku, który będzie 

lepszy niż ten mijający.

Niech Nowonarodzone 
Boże Dziecię Błogosławi Państwu 

na czas zbliżających się Świąt 
oraz cały Nowy Rok.

W sposób szczególny życzę zdrowia, 
spokoju i niesłabnącej nadziei 

na lepszą przyszłość.

Niech Nowonarodzone 
Boże Dziecię Błogosławi Państwu 

na czas zbliżających się Świąt 
oraz cały Nowy Rok.

W sposób szczególny życzę zdrowia, 
spokoju i niesłabnącej nadziei 

na lepszą przyszłość.

Rafał Romanowski
Pełnomocnik 

Ministra Aktywów Państwowych 
ds. rolno – spożywczych

Radny 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Rafał Romanowski
Pełnomocnik 

Ministra Aktywów Państwowych 
ds. rolno – spożywczych

Radny 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Święta pomimo pandemii niech niosą nadzieję 
na spokojne, wspólne jutro. 

Trudny czas minie, 
a my z okazji Świąt Bożego Narodzenia 

życzymy Wam, by stało się to jak najszybciej. 
 

Ciepłe myśli i życzenia zdrowia oraz radości przesyłają
Zarząd i Pracownicy

Oddziału w Ciechanowie
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

reklama

Pierwsze słowa tej pięknej kolędy mówią 
o ciszy – towarze dziś niewątpliwie bardzo 
deficytowym. 

Często tak bardzo nam jej brakuje. 
Zewsząd otacza nas zgiełk. Często mam 
wrażenie, że ludzie dookoła hołdują za-
sadzie, iż „kto głośniej krzyczy ten ma 
rację”. Politycy w programach telewi-

zyjnych od dawna już nie dyskutują, 
ale wzajemnie się przekrzykują. Dźwięk 
reklam jest specjalnie „podkręcany” aby 
zwrócić naszą uwagę. Muzyka w skle-
pach ma nas przyciągnąć – a raczej 
przyciągnąć nasze portfele…

Tymczasem ponad dwa tysiące lat 
temu miały miejsce wydarzenia, które 
faktycznie zasługiwały na uwagę i roz-

głos. Działy się jednak w ciszy. W na-
stroju oczekiwania…

Dopiero po tym, gdy Bóg zstąpił na 

ten świat w postaci małego dziecka odezwa-
ły się chóry anielskie… Zachowano właści-
wą kolejność… Pamiętajmy o tym wycisze-

niu w okresie Adwentu, a później radujmy 
się, wspominając że „Bóg się rodzi”…

A.

Świąteczna refleksja

Wśród nocnej ciszy….
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Wiele radości, pokoju 

i nadziei, które przynosi

Nowonarodzony Jezus

oraz

Bożego Błogosławieństwa

w Nowym Roku 2021

Wiele radości, pokoju 

i nadziei, które przynosi

Nowonarodzony Jezus

oraz

Bożego Błogosławieństwa

w Nowym Roku 2021
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Maciej Wąsik
Poseł na Sejm RP
Maciej Wąsik
Poseł na Sejm RP

Jarosław Kalinowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jarosław Kalinowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego www.kalinowski.plwww.kalinowski.pl

Polskie Stronnictwo Ludowe od początku obecności Polski w Unii Europejskiej 
współtworzy Europejską Partię Ludową, którą wyróżniają centroprawicowe poglądy 

głęboko zakorzenione w tradycyjnych chrześcijańskich wartościach.
       www.eppgroup.eu/pl

Grupa EPL to największa i najstarsza grupa polityczna w Parlamencie Europejskim. 

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia!

By mimo lęku, problemów i obaw, 

jakich do tej pory nie znaliśmy,

wigilijna noc przyniosła wszystkim pogodę ducha, 

spokój i radość, poczucie bliskości 

i wzajemnej serdeczności.

Niech Nowy Rok okaże się łaskawszy 

od mijającego i obdaruje wszystkich 

pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia!

By mimo lęku, problemów i obaw, 

jakich do tej pory nie znaliśmy,

wigilijna noc przyniosła wszystkim pogodę ducha, 

spokój i radość, poczucie bliskości 

i wzajemnej serdeczności.

Niech Nowy Rok okaże się łaskawszy 

od mijającego i obdaruje wszystkich 

pomyślnością i szczęściem.

Zdrowych, 
wesołych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz dużo optymizmu, 

radości i miłości 
w Nowym Roku

Zdrowych, 
wesołych i spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia 
oraz dużo optymizmu, 

radości i miłości 
w Nowym Roku

Marcin Kierwiński
Poseł na Sejm RP
Marcin Kierwiński
Poseł na Sejm RP

życzyżyczy

Pieter Coecke van Aelst „Pokłon pasterzy”, Muzeum Narodowe w Warszawie

Życzę, aby ta głęboka prawda 
narodziła się w naszych sercach!
Życzę błogosławionych i pięknych 

Świąt Bożego Narodzenia
oraz 

wszelkiej pomyślności 
w nadchodzącym 2021 roku.

dr Jan Maria Jackowski
Senator RP

Boże Narodzenie A. D. 2020
„Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, 
czynimy to dlatego, aby dać świadectwo, że każdy 
człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym”.

św. Jan Paweł II

Życzę Państwu zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia. Niech ten cudowny czas 

będzie wolny od trosk i niepokoju wypełniony miłością, 
spokojem oraz refleksją.

W Nowym Roku życzę spełnienia marzeń, normalności 
i poczucia bezpieczeństwa. Mam nadzieję, że rok 2021 

będzie bardziej spokojny dla nas wszystkich, 
a wyzwania, którym będziemy musieli stawić czoło, 

dadzą nam wiele satysfakcji.

Elżbieta Gapińska
Poseł na Sejm RP
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tel.: 23 672 28 69
www.stociechanow.pl

www.facebook.com/stociechanow

Gwarantujemy:
- wysoki poziom kształcenia
  ON-LINE I W KLASIE
- indywidualne podejście 
   do każdego ucznia
- wszechstronny rozwój 
   dziecka

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

OGŁASZA DODATKOWY NABÓR DO KLAS IV i V W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

reklama

ogłoszenie

ogłoszenie
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Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia

oraz samych sukcesów 
w Nowym Roku 2021

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia

oraz samych sukcesów 
w Nowym Roku 2021
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Społeczność Akademicka 
Filii w Ciechanowie

Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie

Społeczność Akademicka 
Filii w Ciechanowie

Wyższej Szkoły Menedżerskiej
w Warszawie

Rada i Zarząd Regionalny 

oraz Pracownicy Biura TWP 

Rada i Zarząd Regionalny 

oraz Pracownicy Biura TWP 

życzążyczą

Spokojnych i zdrowych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślnego Nowego Roku 2021

Członkom i Sympatykom

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Spokojnych i zdrowych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślnego Nowego Roku 2021

Członkom i Sympatykom

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

życzy
Społeczność

Dużo zdrowia 
i spokoju na Święta 
Bożego Narodzenia

W najpiękniejszym czasie w roku, u progu 

Bożego Narodzenia i Nowego Roku, 

przyjaciołom, sympatykom, a także 

wszystkim ludziom dobrej woli 

składamy życzenia zdrowia, nadziei, 

pogody ducha i wiary w przyszłość. 

W najpiękniejszym czasie w roku, u progu 

Bożego Narodzenia i Nowego Roku, 

przyjaciołom, sympatykom, a także 

wszystkim ludziom dobrej woli 

składamy życzenia zdrowia, nadziei, 

pogody ducha i wiary w przyszłość. 

Zarząd Samodzielnego Koła 
STO nr 76 w Ciechanowie, 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna 
Społecznej Szkoły Podstawowej STO 

i Niepublicznego Przedszkola STO 
w Ciechanowie

Zarząd Samodzielnego Koła 
STO nr 76 w Ciechanowie, 

Dyrekcja i Rada Pedagogiczna 
Społecznej Szkoły Podstawowej STO 

i Niepublicznego Przedszkola STO 
w Ciechanowie

Jak informowaliśmy w poprzednim wy-
daniu PULSU, poseł ziemi płocko-ciecha-
nowskiej Marcin Kierwiński zwrócił się do 
Wojewody Mazowieckiego z pytaniami do-
tyczącymi funkcjonowania Specjalistyczne-
go Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie 
w okresie pandemii koronawirusa. Otrzy-
mał odpowiedź i… oniemiał.

Przypomnijmy, że posła zaniepo-
koiła sytuacja, iż oddział zakaźny w 
tej placówce, który powstał kosztem 
oddziału internistycznego, zapełnił się 
chorymi na COVID-19 w zaledwie 
dwa dni, a pacjenci z innymi choroba-
mi mają utrudniony dostęp do lecze-
nia.

Wojewoda Konstanty Radziwiłł w 
swej odpowiedzi przytoczył m.in. in-
formację, że „chorzy internistyczni w 
pilnych przypadkach przyjmowani są 
jednostkowo przez oddziały kardiologii 
i nefrologii w Ciechanowie, a pozostali 
przesyłani do innych, które dysponu-
ją wolnymi miejscami”. Jego zdaniem 
ułatwia to aplikacja na stronie www.
szpitale.mazowieckie.pl informująca o 
wolnych łóżkach. 

Poseł Marcin Kierwiński posta-
nowił to sprawdzić. – Po prostu onie-
miałem. Dla zilustrowania problemu 
posłużę się przykładami: psychiatria 
dziecięca minus 18 miejsc na całym 
Mazowszu; kardiochirurgia 26 łóżek 
(wszystkie w Warszawie); anestezjo-
logia i intensywna terapia 25 łóżek. 
Przypomnę, że województwo Ma-
zowieckie zamieszkuje ok. 5,5 mln 
osób. Nie wiem, w czym ma pomóc 
ten portal, ale na pewno nie w szuka-

niu wolnych łóżek, 
bo ich po prostu nie 
ma. Nie sądzę, żeby 
w tej sytuacji cokol-
wiek mógł zadziałać 
także Wojewódzki 
Koordynator Ra-
townictwa Medycz-
nego, na którego po-
wołano się w piśmie. 
Te problemy mógł-
by przynajmniej 
częściowo rozwiązać 
rząd, jeśli zacząłby po-
dejmować przemyślane i racjonalne 
decyzje we współpracy z lekarzami i 
ekspertami. Obawiam się jednak, że 

zbyt szybko to nie nastąpi – mówi po-
seł Kierwiński.

TM

Z pracy parlamentarzystów

Poseł i wojewoda o ciechanowskim szpitalu

reklama

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie.
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www.muzyczny.eu

instrumenty muzyczne * komis * nagłośnienie imprez
sprzęt Hi-Fi * kino domowe * oświetlenie sceniczne
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Na cztery grudniowe dni parking przed budyn-
kiem ciechanowskiego starostwa zamienił się 
w Świąteczny Przystanek. Tuż przed głównym 
wejściem stanęła Szopka Betlejemska, w któ-
rej ostatniego dnia, czyli w niedzielę, 20 grud-
nia zadomowiły się prawdziwe zwierzęta. 

Przez cztery dni na Świątecznym Przy-
stanku można było kupić m.in. bożonaro-
dzeniowe upominki, ozdoby, rękodzieło, 
biżuterię, słodycze, tradycyjne wędliny, 
nabiał i pieczywo oraz regionalne alkohole. 
Można było posmakować specjałów tatar-
skich, góralskich i litewskich. Panie z kół 
gospodyń wiejskich przygotowały smaczne 
przekąski. Na Przystanku można było także 
kupić żywą choinkę, czy też słoik zdrowego 
miodu z regionalnych pasiek. 

Jedno ze stoisk miało szczególny 
charakter. Nie można było przejść obok 

niego obojętnie. Były na nim sprzeda-
wane ozdoby świąteczne, opłatek, sianko 
wigilijne, pierniczki, ciasta i przetwory. 
Cały dochód ze sprzedaży tych produk-
tów przeznaczony został na leczenie Laury 
Paczuły.

Przed budynkiem Starostwa Powiato-
wego ustawiono piękną Szopkę Betlejem-
ską, a wejście zdobiły żywe choinki. 

W niedzielę, 20 grudnia, czyli ostat-
niego dnia funkcjonowania Świąteczne-
go Przystanku w Szopce zadomowiły się 

żywe zwierzęta. A wśród nich kucyki, 
owce i kozy. Była to największa atrak-
cja dla dzieci. Rodziny spacerujące ul. 
17 Stycznia chętnie zatrzymywały się na 
dłuższą chwilę by obejrzeć inscenizację i 
zrobić pamiątkowe zdjęcie. 

Jak się dowiedzieliśmy istnieje szansa, 
że Świąteczny Przystanek będzie corocz-
nym wydarzeniem cyklicznym, być może 
w nieco zmienionej formule. 

PP 

Świąteczny Przystanek przed Starostwem

Żywa Szopka w centrum Ciechanowa 

W pierwszych dniach grudnia kilkadziesiąt miejscowości 
na terenie powiatu ciechanowskiego odwiedził Święty 
Mikołaj wraz z Panią Mikołajową, elfami, reniferami i 
bałwankami. Odwiedziny tej radosnej załogi wywołały 
uśmiech na twarzach tysięcy dzieci z całego powiatu. 

Nie zabrakło wspólnego śpiewania mikołajo-
wych przebojów, słodkich upominków dla najmłod-
szych i dobrej zabawy. 

- Mogliśmy dać dzieciom chociaż odrobię ra-
dości i uśmiechu w tym trudnym czasie. Organi-
zacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez 
wsparcia wielu osób. Dziękujemy: Myjni Ręcznej 
Gor-Trans, sklepowi Farbex, Grupie QL Tomasz 
Wilkowski za słodkie upominki, którymi często-
wał Święty Mikołaj, Krzysztofowi Olszakowi i An-
drzejowi Szwejkowskiemu – komandorom, którzy 
bezpiecznie dowieźli nas do każdego przystanku 
Zaprzęgu, Markowi Szczepańskiemu za dekoracje 
na saniach i świątecznym autobusie, Adamowi Mo-
sakowskiemu – reporterowi, który dzielnie towarzy-
szył nam przez trzy dni, Paniom z Kół Gospodyń 
Wiejskich za ciepłą strawę na trasie, wszystkim 
Mieszkańcom, którzy powitali nas tak ciepło na 
przystankach – dziękujemy Państwu za gościnność. 
Szczególne podziękowania kierujemy do tych, dla 
których Mikołaj wyruszył w trasę – Dzieciaczki by-
łyście najlepsze. Święty Mikołaj powiedział, że już za 
Wami tęskni i nie może się doczekać spotkania za 
rok – relacjonowała Joanna Potocka-Rak – starosta 
ciechanowski, na swoim profilu na Facebooku. 

Na profilu pani Starosty można obejrzeć rów-
nież obszerne fotorelacje z każdego dnia w którym 
Zaprzęg przemierzał ciechanowskie szlaki. 

PC

Powiatowy Zaprzęg Świętego Mikołaja

Uśmiech dzieci z całego powiatu 
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Przed budynkiem ciechanowskiego starostwa 
stanęła Szopka Betlejemska, w której w nie-
dzielę zadomowiły się prawdziwe zwierzęta. 

Na Świątecznym Przystanku odbywała się 
również kwesta na rzecz chorej Laury. 

Od lewej: Stanisław Kęsik – wicestarosta 
ciechanowski, Anna Bartołd – kierownik 
Wydziału Promocji i Polityki Społecznej 
ciechanowskiego starostwa, Joanna Po-
tocka-Rak – starosta ciechanowski oraz 
Waldemar Nowakowski – jeden z wystaw-
ców (Rzeczy z Rzeczy).

Szopka Betlejemska była jedną z głównych atrakcji Świątecznego Przystanku.

Fo
t. 

Po
wi

at
 Ci

ec
ha

no
ws

ki

Fo
t. 

Pio
tr 

Ps
zc

zó
łko

ws
ki 

Fo
t. 

An
dr

ze
j B

ay
er

Fo
t. 

Pio
tr 

Ps
zc

zó
łko

ws
ki 

W ciechanowskim starostwie rozstrzygnię-
to konkurs plastyczny pt. EKOLOGICZNA 
OZDOBA CHOINKOWA. Konkurs zaadreso-
wany był do przedszkolaków, uczniów szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych z 
terenu powiatu ciechanowskiego. Należało 
wykonać ozdobę choinkową z surowców 
wtórnych. Oceniono 113 prac.

W kategorii przedszkolaków 
pierwsze miejsce zajęła Patrycja Sta-
wicka ze Szkoły Podstawowej nr 4 w 
Ciechanowie (klasa 0). Kolejne miejsca 
na podium zajęli: Szymon Sadowski z 
Niepublicznej Szkoły Terapeutycznej 
Oddział Przedszkolny oraz Mateusz 
Włodkowski ze Szkoły Podstawowej w 
Opinogórze Górnej (klasa 0). 

Spośród uczniów klas 1-4 szkół 
podstawowych najwyżej oceniona zo-
stała praca Martyny Kołakowskiej ze 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechano-
wie. Drugie miejsce w tej kategorii zajęła 

Alicja Sarnowska ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Ciechanowie, natomiast trzecie 
Krzysztof Wino ze Szkoły Podstawowej 
im. M. Konopnickiej w Glinojecku. 

Wyniki w kategorii klas 5-8 szkół 
podstawowych wyglądały następująco: 
I miejsce: Nikola Gadomska ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Ciechanowie, II 
miejsce: Bartosz Moczulak ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Ciechanowie, III 
miejsce: Bartosz Ostrowski ze Szkoły 
Podstawowej TWP w Ciechanowie. 

Zwycięzcą konkursu w katego-
rii szkół podstawowych był Mateusz 
Matuszewski z Hufca Pracy w Cie-
chanowie. Kolejne miejsca przypadły: 
Klaudii Melewskiej oraz Katarzynie 
Kuźmińskiej z Hufca Pracy w Ciecha-
nowie. 

Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz 
nagrody rzeczowe. 

PP 

Wręczono nagrody 

Najpiękniejsze ekologiczne ozdoby
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ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie
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ogłoszenie

ogłoszenie
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Przewodniczący 
Rady Gminy Regimin

Józef  Mysiakowski

Przewodniczący 
Rady Gminy Regimin

Józef  Mysiakowski

Wójt Gminy Regimin
Mariola Kołakowska
Wójt Gminy Regimin
Mariola Kołakowska

To także czas zadumy nad światem, naszymi uczynkami oraz 
chwila wytchnienia, którą poświęcamy rodzinie i przyjaciołom.

W tym pięknym a zarazem trudnym czasie życzymy, 
by Święta Bożego Narodzenia były okresem pojednania, 

spokoju a także wszelkich Łask Bożych.
Niech pod świąteczną choinką każdy z Nas znajdzie 

szczęście, życzliwość i wzajemne zrozumienie.
Nowy Rok 2021 niech przyniesie zdrowie, 

pomyślność i sukcesy a także 
pogodę ducha i spełnienie wszystkich marzeń.

Z wyrazami przyjaźni, szacunku i wielkiej sympatii.

Mieszkańcom oraz Gościom Gminy Regimin 
składamy najserdeczniejsze życzenia.

Święta Bożego Narodzenia to czas niezwykły, 
pełen uroku i podsumowań.

    Burmistrz Miasta 
i Gminy Glinojeck
Ł      ukasz Kapczyński

wraz z pracownikami Urzędu

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Sikorski

wraz z Radnymi oraz Sołtysami

Zbliża się najbardziej magiczny okres w roku, okres dzielenia się opłatkiem, 

kolędowania, dekorowania choinki, wspólnego zasiadania przy wigilijnym stole, 

ale przede wszystkim okres miłości, radości oraz przebywania w rodzinnym 

gronie - zbliża się okres świąt Bożego Narodzenia.

Wszystkiego, co najlepsze!

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Glinojeck,

Niech Boże Narodzenie przyniesie Państwu wszystko to o czym najbardziej 

marzycie, a nowo narodzony Pan niech Wam błogosławi. 

To nie będą takie same święta jakie znamy, dlatego z tej okazji  chcielibyśmy 

Państwu życzyć przede wszystkim zdrowia, pogody ducha, zrozumienia i otuchy. 

Niech ten stół przy którym zasiądzie mniej kochanych nam osób będzie 

przepełniony miłością i  optymistycznym spojrzeniem w przyszłość. 

Przewodniczący
Rady Gminy Ojrzeń
Grzegorz Lejman
wraz z radnymi

Wójt Gminy Ojrzeń
Zdzisław Mierzejewski 
wraz z pracownikami 

Urzędu Gminy

Szanowni Państwo,

z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia składamy 

najserdeczniejsze życzenia spokoju, radości, wzajemnego zrozumienia 

oraz wielu radosnych chwil spędzonych w gronie rodzinnym.

Niech te szczególne dni będą wolne od codziennego 

pośpiechu i niepokoju.  

Życzymy Świąt, które wypełnią rodzinne domy 

zapachem choinki, a serca pokojem i wzajemną życzliwością.

Nadchodzący zaś 2021 rok niechaj będzie wolny od trosk 

i przyniesie tylko wyjątkowe i szczęśliwe dni pełne 

zdrowia, odważnych marzeń i mądrych decyzji.

Szanowni Państwo,

z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia składamy 

najserdeczniejsze życzenia spokoju, radości, wzajemnego zrozumienia 

oraz wielu radosnych chwil spędzonych w gronie rodzinnym.

Niech te szczególne dni będą wolne od codziennego 

pośpiechu i niepokoju.  

Życzymy Świąt, które wypełnią rodzinne domy 

zapachem choinki, a serca pokojem i wzajemną życzliwością.

Nadchodzący zaś 2021 rok niechaj będzie wolny od trosk 

i przyniesie tylko wyjątkowe i szczęśliwe dni pełne 

zdrowia, odważnych marzeń i mądrych decyzji.

życzą

Świąt Bożego Narodzenia 
wypełnionych radością i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek  

oraz Nowego Roku
 spełniającego wszystkie marzenia, 
pełnego optymizmu i powodzenia

Świąt Bożego Narodzenia 
wypełnionych radością i miłością, 
niosących spokój i odpoczynek  

oraz Nowego Roku
 spełniającego wszystkie marzenia, 
pełnego optymizmu i powodzenia

Przewodniczący 
Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

Tadeusz Radulski

Wójt 
Gminy Gołymin-Ośrodek

Adam Budek

Radni Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

Pracownicy Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek

Zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności
w Nowym 2021 Roku

K.	I.	GałczyńskiK.	I.	Gałczyński

Aby	Święta	Bożego	Narodzenia	
były	bliskością	i	spokojem,	
a	Nowy	Rok	
-	dobrym	czasem.

Aby	Święta	Bożego	Narodzenia	
były	bliskością	i	spokojem,	
a	Nowy	Rok	
-	dobrym	czasem.

życzą

Wójt Gminy Sońsk 

 Jarosław Muchowski

Przewodniczący Rady Gminy Sońsk

Waldemar Gebert
Radni Rady Gminy Sońsk

Pracownicy Urzędu Gminy Sońsk

Drodzy Mieszkańcy Gminy Ciechanów!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 

życzymy Państwu cudownych chwil, przepełnionych zdrowiem i szczęściem.
Niech Dobra Nowina z tradycją staropolską 

i melodią kolęd daleko się niesie i spełnia życzenia.
Życzymy Państwu:

radości, nawet wtedy gdy wydaje się niemożliwa;
miłości co nie przemija; dobroci co zawsze zwycięża.

Niech ten magiczny czas przyniesie Państwu spokój i ludzką życzliwość.
Na nadchodzący rok 2021 

życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia i spełnienia marzeń.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Ciechanów!
Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, 

życzymy Państwu cudownych chwil, przepełnionych zdrowiem i szczęściem.
Niech Dobra Nowina z tradycją staropolską 

i melodią kolęd daleko się niesie i spełnia życzenia.
Życzymy Państwu:

radości, nawet wtedy gdy wydaje się niemożliwa;
miłości co nie przemija; dobroci co zawsze zwycięża.

Niech ten magiczny czas przyniesie Państwu spokój i ludzką życzliwość.
Na nadchodzący rok 2021 

życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia i spełnienia marzeń.

Przewodniczący 
Rady Gminy Ciechanów
Eugeniusz Olszewski

Wójt Gminy 
Ciechanów

Marek Kiwit 

Życzenia zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz niesłabnącej nadziei na to, że Nowy Rok 
będzie lepszy od tego mijającego

Życzenia zdrowych
Świąt Bożego Narodzenia

oraz niesłabnącej nadziei na to, że Nowy Rok 
będzie lepszy od tego mijającego

składają

Wójt Gminy Opinogóra Górna

Piotr Czyżyk
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

i gminnych jednostek organizacyjnych

Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Grochowska

wraz z Radnymi
Rady Gminy Opinogóra Górna

składają

Wójt Gminy Opinogóra Górna

Piotr Czyżyk
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

i gminnych jednostek organizacyjnych

Przewodnicząca Rady Gminy
Jolanta Grochowska

wraz z Radnymi
Rady Gminy Opinogóra Górna

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Grudusk

z okazji Świąt Bożego Narodzenia

oraz nadchodzącego Nowego Roku

życzymy zdrowia, wzajemnej życzliwości

i rodzinnego ciepła.

Niech każda chwila tych Świąt będzie wyjątkowa,

a Nowy Rok obdaruje Państwa pomyślnością,

szczęściem i nadzieją na lepsze jutro.

Przewodniczący 

Rady Gminy

Michał Zakrzewski

Wójt Gminy

Marek Piotrowicz
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Dziwny rok? 
Chory rok w chorym państwie.

Liczba zgonów w skali kraju i w skali miasta 
może przerażać? 

Chaos w zarządzaniu służbą zdro-
wia, kolejne miliardy złotych na pro-
pagandę w telewizji publicznej zamiast 
na szpitale, decyzje wojewodów o prze-
kształcaniu oddziałów szpitali w te co-
vidowe, trudność w dostaniu się do le-
karzy specjalistów, odwoływane zabiegi 
i operacje, porady lekarskie na telefon. 
To wszystko musiało doprowadzić do 
tak wielu tragedii. Także z Ciechanowa 
odeszły osoby, które mogły jeszcze żyć.

Rozbudujecie cmentarz komunalny, bo bra-
kuje miejsc? 

Jak dostałem dane, które pokazują, 
że mamy obecnie tyle pochówków w ty-
dzień, co wcześniej w miesiąc to decyzja 
mogła być tylko jedna. Trzeba rozbudo-
wać cmentarz. 

W przyszłości pojawi się też kolumbarium na 
cmentarzu.

Tak. Ta forma pochówków jest 
zarówno mniej kosztowna dla rodzin 
zmarłych, jak i zajmuje znacznie mniej 
miejsca. Poza tym wiele osób już wcze-
śniej zgłaszało do mnie taką propozycję. 
To jednak perspektywa kilku lat. Jeste-
śmy teraz w fazie koncepcji architekto-
nicznej.

Przyjemniejszym tematem do rozmów bę-
dzie pewnie budowa nowego miejskiego 
przedszkola?

Jako miasto musimy zmagać się nie 
tylko z przyjemnymi tematami. Trzeba 
rozwiązywać także trudne problemy. 
Choć na stan służby zdrowia akurat 
wpływu żadnego nie mamy. Ponosimy 
jednak konsekwencje zaniedbań pań-
stwa.

To kiedy dzieci pójdą do nowo wybudowane-
go przedszkola?

Proces budowy powinien zająć 
12 miesięcy. Jeśli zaczniemy zgodnie z 
planem wiosną przyszłego roku to we 
wrześniu 2022 roku najmłodsi ciecha-
nowianie będą mogli już korzystać z 
modułowego niskoemisyjnego obiektu.

Żaden z prezydentów Ciechanowa po 1989 
roku przedszkola miejskiego jeszcze nie wy-
budował.

Zawsze ktoś musi być tym pierw-
szym (śmiech). Widzę potrzeby ze stro-
ny rodziców. Rekrutacje do przedszkoli 
w kolejnych latach pokazują, że powin-
niśmy mieć więcej miejsc, ale i całkiem 
nowy obiekt, bo większość z tych istnie-
jących budynków przedszkoli została 
wybudowana z myślą, że będą funkcjo-
nowały do 25-30 lat. Okazuje się, że są 
już starsze ode mnie.

Szkoły też ucierpiały w tym roku z powodu 
pandemii.

Najbardziej ucierpiały dzieci i mło-
dzież, bo nie oszukujmy się – nauka 
zdalna nie zastąpi tej stacjonarnej w 
szkole. To jest zupełnie inny poziom 
skupienia przed ekranem komputera 
niż fizycznie w szkolnej ławce. To także 
przekreślenie równości szans w dostępie 
do edukacji. Jeśli jest kilkoro dzieci w 
domu i jeden komputer, to nie sposób 
uczyć się zdalnie. Zakupiliśmy laptopy 
dla potrzebujących dzieci, przekazali-
śmy ten sprzęt, ale potrzeby są znacznie 
większe niż możliwości.

Inwestycyjnie 2020 rok dla miasta był jednak 
całkiem udany.

Już w marcu, czyli w momencie, 
kiedy pojawił się pierwszy lockdown za-
deklarowałem jedno – mimo wszelkich 
trudności nie odpuścimy zaplanowa-
nych inwestycji. Chcieliśmy zrealizować 
każdy projekt. To się udało. Planowane 
na ten rok inwestycje albo zrealizowa-
liśmy już w całości albo jeszcze trwają 
albo mamy podpisane umowy i wyko-
nawcy będą wchodzili wkrótce na place 
budowy.

W dużym skrócie, co zostało zrobione? 
Zakończyła się modernizacja ul. Le-

śnej wraz z budową ścieżki rowerowej. 
Podobnie z ul. Gruduską. Analogiczną 
inwestycję rozpoczęliśmy w ul. Gra-
nicznej i Widnej. Termomodernizacja 
5 budynków komunalnych na osiedlu 
„Bloki” jest na ukończeniu. Pojawiły się 
instalacje odnawialnych źródeł energii 
na wielu budynkach. Wystartował pro-
ces tworzenia nowego miejskiego parku 
przy ul. Augustiańskiej. Zrealizowaliśmy 
kilkanaście zadań w ramach budżetu 
obywatelskiego. Na ukończeniu są do-
kumentacje techniczne dla rewitalizacji 
Młyna przy ul. Nadrzecznej, odnowie-
nia budynku przy ul. Fabrycznej czy 
zagospodarowania obszaru „Kanałów”. 
Podpisaliśmy ważną umowę, która po-
zwoli nam wybudować w kolejnych 
latach wiadukt pieszo-rowerowy nad 
torami kolejowymi na Krubinku. Nie 

sposób wymienić wszystkich zadań in-
westycyjno-remontowych, bo było ich 
ponad 100 w tym roku.

A prezydent Ciechanowa został sklasyfiko-
wany na trzecim miejscu w rankingu prezy-
dentów polskich miast… 

To jest efekt podejmowanych dzia-
łań w mieście. Konsekwentnie realizuje-
my zadania w odpowiedzi na potrzeby 
mieszkańców. Są zauważalne nie tylko 
przez mieszkańców, ale i szerzej w Pol-
sce. Nie powiem, że jest to dla mnie 
obojętne. 

Obojętni nie byliście też wobec przedsiębior-
ców, którym państwo zafundowało istny rol-
lercoaster z zakazami i ograniczeniami.

Takiego braku logiki we wdrażaniu 
obostrzeń nie było nigdzie na świecie. 
Na kilkanaście godzin przed weeken-
dem Wszystkich Świętych zamknięto 
cmentarze. Zamknięto muzea i obiek-
ty kultury, ale pozwolono, aby dzia-
łały kasyna. Jednego dnia zamykano 
lasy, żeby chwilę później przy większej 
liczbie zakażeń je otwierać. Hotele raz 
nie mogły działać w ogóle, a potem 
je otwarto na podróże służbowe, więc 
sprytni Polacy zaczęli wyjeżdżać w 
delegacje. Nie było w tym wszystkim 
rozsądku, tylko chaos. Tam, gdzie mo-
gliśmy to uruchomiliśmy pomoc dla 
przedsiębiorców. Jednak to trochę tak 
jakby ciężko poszkodowany pomagał 
drugiemu ciężko poszkodowanemu. 

Samorządy mocno finansowo odczuły 
skutki ograniczeń w gospodarce. 

To porozmawiajmy o konkretnych kwotach. 
O jakich stratach mówimy dla miasta?

Zarówno mówimy o utraconych 
dochodach, jak i o nowych wydatkach. 
Można wskazać 2,8 mln zł mniej z tytułu 
podatku dochodowego od osób fizycz-
nych. Ponad 150 tys. mniej z podatku 
od nieruchomości, bo zastosowaliśmy 
zwolnienia dla przedsiębiorców najbar-
dziej dotkniętych zakazami. Około 150 
tys. mniej wpływów z dzierżawy lokali, 
ponieważ także tu wsparliśmy lokalny 
biznes. Do tego strona wydatkowa – te 
wszystkie zabezpieczenia w skali całego 
miasta czy pomoc finansowa dla szpitala 
to blisko milion złotych wydatków, któ-
rych nie planowaliśmy wcześniej.

Któryś z posłów z okręgu płocko-ciechanow-
skiego zadzwonił i zapytał, czy w czymś pomóc? 

Tak naprawdę to rozmawiał ze 
mną tylko poseł Iwaniak, który wyka-
zał zainteresowanie sytuacją samorzą-
dów. Parlamentarzyści rządzącej partii 
są oderwani od rzeczywistości. Można 
mieć wrażenie, że biorą pieniążki za 
jednomyślne głosowanie zgodnie z wolą 
swojego prezesa. Dla miasta nie robią 
nic dobrego, nie obchodzi ich nawet to, 
że wnioskujemy o realizację ważnych 
dla mieszkańców inwestycji. Pandemia 
spowodowała, że muszą się teraz mocno 
nudzić, bo nie ma wydarzeń, na których 

zwykle mogli zajmować się składaniem 
kwiatów, przemowami i robieniem so-
bie zdjęć.

Za chwilę 2020 rok będzie już przeszłością. Co 
przed nami w mieście oprócz wspomnianej 
już budowy nowego przedszkola czy rozbu-
dowy cmentarza?

Nadal będziemy stawiać na nowe 
inwestycje. Czekają nas kolejne moder-
nizacje dróg, kanalizacja sanitarna po-
jawi się w 20 ulicach. Będą zadania w 
obszarze zieleni miejskiej, dalszy rozwój 
monitoringu. Mocno liczymy na nowe 
fundusze unijne. Kiedy ruszy perspek-
tywa UE na lata 2021-2027 będziemy 
w pełni gotowi, aby składać wnioski i 
realizować kolejne wielkie rzeczy.

Święta u Pana prezydenta w kameralnym 
gronie czy powyżej 5 osób i groźba odwiedzin 
policji (śmiech)?

Pozwoli Pan redaktor, że nie będę 
publicznie na siebie donosił. Święta to 
rodzina.

Życzymy w takim razie dużo spokoju, więcej 
stabilności i pomyślności dla miasta oraz 
mieszkańców w Nowym Roku. 

Dziękuję. Ja życzę wszystkim 
ZDROWIA. Napiszmy to dużymi lite-
rami w wywiadzie. W tym roku wszyscy 
się przekonaliśmy jak bardzo jest ono 
ważne. 

ROZMAWIAŁ
PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI

Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński - w rozmowie z PULSEM

Chory rok w chorym państwie 
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reklama

ogłoszenie

reklama

reklama

ogłoszenie

06-400 Ciechanów
ul. Wojska Polskiego 1/5 (I Piętro)

www.multirach.com www.multirach.com

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy serdecznie podziękować 

za dotychczasową współpracę
oraz złożyć Naszym Klientom 

moc gorących życzeń
zdrowia, szczęścia 

i wszelkiej pomyślności.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy serdecznie podziękować 

za dotychczasową współpracę
oraz złożyć Naszym Klientom 

moc gorących życzeń
zdrowia, szczęścia 

i wszelkiej pomyślności.

Zdrowych i spokojnych

Świąt Bożego Natrodzenia

oraz

bezpiecznego

Nowego Roku

Zdrowych i spokojnych

Świąt Bożego Natrodzenia

oraz

bezpiecznego

Nowego Roku

Mariusz Bartołowicz
BARTON  AGENCJA  OCHRONY

Mariusz Bartołowicz
BARTON  AGENCJA  OCHRONY

życzyżyczy

Wiary, która odmieni nasze serca,
Nadziei, że jutro będzie lepsze,

Miłości, która przetrwa najgorsze 
momenty w życiu.

I zdrowia, którego wszyscy potrzebujemy.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Członek Zarządu 
Powiatu Ciechanowskiego

Członek Zarządu 
Powiatu Ciechanowskiego

Adam KrzemińskiAdam Krzemiński
życzyżyczy

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

Wszystkim Mieszkańcom 
Powiatu Ciechanowskiego, 

a w szczególności 
Gmin Gołymin Ośrodek 

i Opinogóra Górna życzę zdrowych 
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszystkiego co najlepsze
w Nowym Roku 2021

Wszystkim Mieszkańcom 
Powiatu Ciechanowskiego, 

a w szczególności 
Gmin Gołymin Ośrodek 

i Opinogóra Górna życzę zdrowych 
i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszystkiego co najlepsze
w Nowym Roku 2021

Janusz Kowalski
Agent Ubezpieczeniowy

Janusz Kowalski
Agent Ubezpieczeniowy

ZAMKI * KLUCZE * KODOWANIE * PIECZĄTKI * GRAWEROWANIE

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

tel. 23 673 54 02 
kom. 508 270 950 

Artur BugajskiArtur Bugajski

Wszystkim obecnym i przyszłym Klientom życzę 

zdrowych, spokojnych i bezpiecznych

Świąt Bożego Narodzenia.

W Nowym Roku niech zaś nic nas już nie ogranicza 

w uroczystym obchodzeniu Świąt zgodnie 

z narodową tradycją - w szerokim rodzinnym gronie 

- bez obaw o bezpieczeństwo własne i naszych Bliskich.

Wszystkim obecnym i przyszłym Klientom życzę 

zdrowych, spokojnych i bezpiecznych

Świąt Bożego Narodzenia.

W Nowym Roku niech zaś nic nas już nie ogranicza 

w uroczystym obchodzeniu Świąt zgodnie 

z narodową tradycją - w szerokim rodzinnym gronie 

- bez obaw o bezpieczeństwo własne i naszych Bliskich.

Marcin Wierzchowski
I Trener

Wszystkim Członkom, Sympatykom,

Sponsorom i Partnerom Społecznym

Ciechanowskiego Klubu Bokserskiego

życzymy, aby tegoroczne 

Święta Bożego Narodzenia

choć obchodzone w trudnym okresie, 

przyniosły radość i wytchnienie.

Niech indywidualna aktywność 

sportowa poprawi Państwa 

samopoczucie

i wprowadzi w Nowy Rok

w dobrym nastroju.

Michał Garstka
Prezes

Przy ul. Szwanke 7A trwają końcowe prace 
przy budowie drugiego budynku wielorodzin-
nego z 36 mieszkaniami oraz parkingiem na 
54 samochody. To inwestycja Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego, realizowana przy 
partycypacji w kosztach przez przyszłych na-
jemców i dzięki uzyskaniu kredytu z Banku 
Gospodarstwa Krajowego. Oddanie budynku 
do użytku planowane jest na I kwartał 2021 
roku.

Wielorodzinny budynek ma cztery 
kondygnacje naziemne i podpiwnicze-
nie. TBS podkreśla, że jest to obiekt za-
projektowany w nowoczesny i funkcjo-
nalny sposób, jednocześnie nawiązujący 
wyglądem do pierwszego budynku odda-
nego lokatorom w grudniu 2019 roku.

Wykonawcą prac jest Konsorcjum 
Firm CYBER-TECH PPA Nałęcz S.C. 

i Wiesław Biliński „BILIBUD”. – Jeste-
śmy już na etapie końcowym, a zaanga-
żowanie prac jest na poziomie 90%. W 
chwili obecnej trwają prace wykończe-
niowe w mieszkaniach, na ukończeniu 
jest również zagospodarowanie terenu 
wokół budynku. Terminowość prac jest 
zgodna z harmonogramem. Od rozpo-
częcia budowy nie mieliśmy ani jednego 
dnia przerwy mimo pandemicznej sytu-
acji w kraju - mówi nam Łukasz Lewan-
dowski – prezes TBS.

Tegoroczne inwestycje TBS to 
oczywiście nie tylko budowa kolejnego 

budynku wielorodzinnego. - Spółka re-
alizuje też prace w budynkach mieszkal-
nych będących jej własnością. Rok 2020 
w zasobach własnych to wymiana okien, 
remonty balkonów i elewacji. TBS ad-
ministruje także mieniem komunalnym 
i socjalnym - gdzie wartość remontów 
w 2020 roku to 815 tys. złotych, jak 
również wspólnotami mieszkaniowymi - 
podkreśla prezes Lewandowski.

W 2021 roku TBS złoży wniosek 
o udzielenie finansowania zwrotnego w 
ramach realizacji przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego rządowego programu 

popierania budownictwa mieszkaniowe-
go na dwa kolejne budynki przy ul. Po-
wstańców Wielkopolskich. Spółka otrzy-
mała działki w tym roku w formie aportu 
od Gminy Miejskiej Ciechanów. - Roz-
poczęcie budowy jest planowane na IV 
kwartał 2021 roku, oczywiście po pozy-
tywnej ocenie wniosku i przyznaniu kre-
dytu z Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Korzystając z okazji, za pośrednictwem 
PULSU, dziękuję pracownikom Spółki 
za ich solidną pracę dla dobra mieszkań-
ców. Wszystkim Najemcom, Lokatorom 
i Członkom Wspólnot Mieszkaniowych 

życzę zdrowych i spokojnych Świąt Bo-
żego Narodzenia oraz pomyślności w 
Nowym Roku– mówi prezes Łukasz Le-
wandowski.

TM

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Kończy się budowa kolejnego bloku

Prezes TBS Łukasz Lewandowski przed no-
wym blokiem przy ul. Szwanke 7A.

Fo
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życzenia

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

Wspominania Pamiątki 

Narodzenia Pańskiego 

w zdrowiu i spokoju 

oraz obfitości Łask Bożych 

w Nowym Roku 2021

Wspominania Pamiątki 

Narodzenia Pańskiego 

w zdrowiu i spokoju 

oraz obfitości Łask Bożych 

w Nowym Roku 2021

życzy

Karol Makijonko

Radny 

Rady Miasta Ciechanów

życzy

Karol Makijonko

Radny 

Rady Miasta Ciechanów

Michał JeziółkowskiMichał Jeziółkowski
Wiceprzewodniczący

Rady Miasta 
Ciechanów

Wszystkim Mieszkańcom 
Ciechanowa życzę 

zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszystkiego, 
co najlepsze 

w Nowym Roku 2021.

Wszystkim Mieszkańcom 
Ciechanowa życzę 

zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszystkiego, 
co najlepsze 

w Nowym Roku 2021.

Mieszkańcom Ciechanowa 
życzę zdrowych

Świąt Bożego Narodzenia.

Nowy Rok niech przyniesie Państwu 
 przede wszystkim powrót 

do normalności oraz
same sukcesy – zarówno 
w wymiarze osobistym, 

jak i dla naszej 
lokalnej społeczności.

Mieszkańcom Ciechanowa 
życzę zdrowych

Świąt Bożego Narodzenia.

Nowy Rok niech przyniesie Państwu 
 przede wszystkim powrót 

do normalności oraz
same sukcesy – zarówno 
w wymiarze osobistym, 

jak i dla naszej 
lokalnej społeczności.

Wiesław Brzozowski
Radny Rady Miasta Ciechanów

Wiesław Brzozowski
Radny Rady Miasta Ciechanów

Wszystkim Mieszkańcom Ciechanowa 

życzę zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.

Nowy Rok niech będzie wolny 

od problemów i niepokojów, które 

miały miejsce w tym mijającym

Wszystkim Mieszkańcom Ciechanowa 

życzę zdrowych Świąt Bożego Narodzenia.

Nowy Rok niech będzie wolny 

od problemów i niepokojów, które 

miały miejsce w tym mijającym

Michał Rząsiński
Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Ciechanów 

Michał Rząsiński
Wiceprzewodniczący

Rady Miasta Ciechanów 

W ten magiczny czas 

Świąt Bożego Narodzenia 
życzę zdrowia 

i wielu radosnych chwil, 
a w nadchodzącym 

Nowym Roku 
pasma sukcesów i spełnienia 

wszystkich marzeń.

W ten magiczny czas 

Świąt Bożego Narodzenia 
życzę zdrowia 

i wielu radosnych chwil, 
a w nadchodzącym 

Nowym Roku 
pasma sukcesów i spełnienia 

wszystkich marzeń.

Agnieszka Kuźma
Radna Rady Miasta Ciechanów

Agnieszka Kuźma
Radna Rady Miasta Ciechanów

Wszystkim Mieszkańcom Ciechanowa 

życzę, aby wspominanie 

Pamiątki Narodzenia Pańskiego 

stało się w tych trudnych czasach 

źródłem realnej pociechy i nadziei 

na lepszą przyszłość 

w Nowym Roku 2021.

Wszystkim Mieszkańcom Ciechanowa 

życzę, aby wspominanie 

Pamiątki Narodzenia Pańskiego 

stało się w tych trudnych czasach 

źródłem realnej pociechy i nadziei 

na lepszą przyszłość 

w Nowym Roku 2021.

Stanisław Jankowski

Radny Rady Miasta Ciechanów

Stanisław Jankowski

Radny Rady Miasta Ciechanów

Tegoroczne Święta Narodzenia Pańskiego przeżywać nam przyszło w szczególnie trudnych okolicznościach pandemii oraz niepokojów w sferze społecznej i politycznej.

Niech ten świąteczny czas stanie się dla nas wszystkich okazją do pogłębionej reeksji nad tym, co w naszym życiu jest najważniejsze – Rodziną i zdrowiem.

Okazujmy sobie w tym ciężkim okresie zwyczajną ludzką życzliwość i pomoc – niech będą one 

dowodem naszej wiary w to, że faktycznie ponad 2000 lat temu na świat przyszedł Zbawiciel.

Życzymy wszystkim Mieszkańcom naszego Miasta, by Nowy Rok 2021 przyniósł 

mniej trosk, więcej powodów do indywidualnego 

i wspólnotowego zadowolenia, a przede wszystkim dużo zdrowia.

Tegoroczne Święta Narodzenia Pańskiego przeżywać nam przyszło w szczególnie trudnych okolicznościach pandemii oraz niepokojów w sferze społecznej i politycznej.

Niech ten świąteczny czas stanie się dla nas wszystkich okazją do pogłębionej reeksji nad tym, co w naszym życiu jest najważniejsze – Rodziną i zdrowiem.

Okazujmy sobie w tym ciężkim okresie zwyczajną ludzką życzliwość i pomoc – niech będą one 

dowodem naszej wiary w to, że faktycznie ponad 2000 lat temu na świat przyszedł Zbawiciel.

Życzymy wszystkim Mieszkańcom naszego Miasta, by Nowy Rok 2021 przyniósł 

mniej trosk, więcej powodów do indywidualnego 

i wspólnotowego zadowolenia, a przede wszystkim dużo zdrowia.
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Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,

oraz wspaniałego Nowego Roku 2021
życzy

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,

oraz wspaniałego Nowego Roku 2021
życzy

Paweł LitnerPaweł Litner

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

tel. 784 008 401tel. 784 008 401

------

reklama

reklama

reklama

reklama

Niech magiczna moc wigilijnego wieczoru

przyniesie spokój i radość.

Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia

żyje własnym pięknem,

a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia 

życzy 

Anna Kocięcka

Dyrektor

Niepublicznego 

Przedszkola 

Tęcza

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ    
WIZUALIZACJA     WYKONAWSTWO PROJEKTU
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ    
WIZUALIZACJA     WYKONAWSTWO PROJEKTU
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

DRZWI   ŻALUZJE    ROLETY    PLISYDRZWI   ŻALUZJE    ROLETY    PLISY

Wszystkim naszym  Klientom 

życzę Wesołych Świąt 

i Szczęśliwego Nowego Roku!

Wszystkim naszym  Klientom 

życzę Wesołych Świąt 

i Szczęśliwego Nowego Roku!

ul. Pułtuska 20 C lok. 18 
06-400 Ciechanów

tel. 695 163 476
dekorciechanow@interia.pl
www.dekorciechanow.pl

ul. Pułtuska 20 C lok. 18 
06-400 Ciechanów

tel. 695 163 476
dekorciechanow@interia.pl
www.dekorciechanow.pl

Marta BończakMarta Bończak

Świąt Bożego Narodzenia pełnych ciepła 
i radości, oraz realizacji wszelkich 

zamierzeń i planów na Nowy Rok 2021 
życzą właściciele Firmy

Świąt Bożego Narodzenia pełnych ciepła 
i radości, oraz realizacji wszelkich 

zamierzeń i planów na Nowy Rok 2021 
życzą właściciele Firmy

Fundacja Siepomaga.pl 
uruchomiła możliwość 
prowadzenia SMS-owej 
zbiórki na sfinansowa-
nie kolejnych operacji i 
rehabilitacji 5-letniego 
Filipka Bugajewskiego z 
Ciechanowa, chorego na 
artrogrypozę.

Na początku wrze-
śnia Filipek przeszedł 
pierwszą z cyklu opera-
cji, która się udała. Na 
trzy kolejne potrzeba 
jeszcze ponad pół mi-
liona złotych. 

Aby wesprzeć le-
czenie chłopca należy 
wysłać SMS o treści 
0056952 na numer 
72365. Koszt to 2,46 zł (w tym VAT).

Można też dokonać wpłaty poprzez 
Fundację „Siepomaga”: https://www.
siepomaga.pl/filip-bugajewski

Warto przypomnieć, że do końca 

grudnia na leczenie Filipka zbierane są 
nakrętki do pojemnika w kształcie ser-
ca ustawionego przed Urzędem Gminy 
Ciechanów (ul. Fabryczna 8).

TM

SMS dla Filipka

Fo
t. T

M

Miasto zakończyło kolejny etap rozbudo-
wy miejskiego monitoringu. W budynku 
ratusza powstało Centrum Nadzoru Wi-
zyjnego. Pozwoli to na szybsze reakcje 
Straży Miejskiej m.in. na akty wandali-
zmu. W 2021 roku monitoringiem zosta-
ną objęte kolejne miejsca publiczne, wy-
mienione będą też przestarzałe kamery. 

Centrum Nadzoru Systemu 
Monitoringu Wizyjnego, w którym 
pracują operatorzy kamer monitoru-
jących bezpieczeństwo w miejscach 
publicznych w Ciechanowie zostało 
utworzone w budynku Urzędu Mia-
sta przy placu Jana Pawła II, w wy-
dzielonej strefie budynku. Wstęp do 
strefy monitoringu mają wyłącznie 
upoważnione osoby.

W przystosowanych do tego celu 
pomieszczeniach wykonano remont. 
Zainstalowane zostało okablowanie, 
kurtyna powietrzna, elektroniczny 
system dostępu, urządzenia siecio-
we, systemy i serwery informacyjne 
oraz urządzenia do nadzoru wideo. 
Zakupiono też kontroler rozdziela-
jący sygnał oraz bezdotykowy pulpit 
sterowania. Pomieszczenia wyposa-
żono w meble i klimatyzację.

Do końca listopada nadzór nad 
kamerami miejskiego monitoringu 
był prowadzony przez operatorów 
na Stanowisku Obserwacji systemu 
– w pomieszczeniu znajdującym się 
w budynku Komendy Powiatowej 
Policji przy ul. 11 Pułku Ułanów 
Legionowych 25. 

Rozbudowa monitoringu miej-
skiego w 2020 roku objęła też zakup 
i montaż nowych kamer. Celem ich 
funkcjonowania jest poprawa kom-
fortu i bezpieczeństwa mieszkańców 
oraz zapobieganie aktom wanda-
lizmu. Wszystkie lokalizacje urzą-
dzeń w mieście zostały wytypowane 
na podstawie wniosków i zgłoszeń 
mieszkańców oraz służb munduro-
wych.

W styczniu zamontowano 10 
nowych kamer. Monitoringiem ob-
jęto błonia zamkowe, teren rekre-
acyjny przy ul. Marii Dąbrowskiej 
ze skateparkiem i pumptrackiem, 

teren nowopowstałego parku miej-
skiego na Jeziorku wraz z sąsiadu-
jącym z nim placem zabaw przy 
ul. Harcerskiej oraz skwer, na któ-
rym umiejscowiony jest parowóz. 
Wcześniej kamery pojawiły się tak-
że wokół budynku Parku Nauki To-
rus oraz wieży ciśnień. W sierpniu 
br. kamery miejskiego monitoringu 
zamontowano też przy fontannie 
na ul. Warszawskiej. Monitorin-
giem objęty zostanie także teren 
zrewitalizowanego kąpieliska Kru-
bin, gdzie miasto wybuduje rów-
nież oświetlenie.

UM/TM

Inwestycja w bezpieczeństwo

Nowa centrala i więcej kamer miejskiego monitoringu

Centrum Nadzoru Wizyjnego mieści się w Urzędzie Miasta Ciechanów.
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życzenia

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

Wspaniałych 

Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych sukcesów 

w Nowym Roku

Wspaniałych 

Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych sukcesów 

w Nowym Roku

życzy

 Eugeniusz Nowak
Przewodniczący Rady Miejskiej
Nowej Lewicy w Ciechanowie

życzy

 Eugeniusz Nowak
Przewodniczący Rady Miejskiej
Nowej Lewicy w Ciechanowie

Spędźmy je w zdrowiu i życzliwym gronie.Spędźmy je w zdrowiu i życzliwym gronie.

Edyta Rzeplińska-Filipowicz
Radna Rady Miasta Ciechanów

Edyta Rzeplińska-Filipowicz
Radna Rady Miasta Ciechanów

Niech nadchodzące 

Święta Narodzenia Pańskiego

przyniosą nam pogodę ducha

i wytchnienie od codziennych trosk. 

Niech nadchodzące 

Święta Narodzenia Pańskiego

przyniosą nam pogodę ducha

i wytchnienie od codziennych trosk. 

A w Nowy 2021 Rok wejdźmy

z nadzieją na lepsze jutro

obdarzeni wszelkimi łaskami.

A w Nowy 2021 Rok wejdźmy

z nadzieją na lepsze jutro

obdarzeni wszelkimi łaskami.

Ciechanowska Lewica Samorządowa - wierni ideałom i przyjaźni ludziom

Zdrowych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia,

a w Nowym 2021 Roku
zgodnej pracy na rzecz 
Ziemi Ciechanowskiej

życzy w imieniu

Prezes Zarządu
Cezary Szeski

Zdrowych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia,

a w Nowym 2021 Roku
zgodnej pracy na rzecz 
Ziemi Ciechanowskiej

życzy w imieniu

Prezes Zarządu
Cezary Szeski

CIECHANOWSKIEJ
LEWICY 

SAMORZĄDOWEJ

CIECHANOWSKIEJ
LEWICY 

SAMORZĄDOWEJ

WWsszzyyssttkkiimm  MMiieesszzkkaańńccoomm  CCiieecchhaannoowwaa  żżyycczzęę,,  
aabbyy  tteeggoorroocczznnee  ŚŚwwiięęttaa  BBoożżeeggoo  NNaarrooddzzeenniiaa,,  

cchhooćć  pprrzzyyppaaddaajjąąccee  ww  ttrruuddnnyymm  ookkrreessiiee,,  
ppoozzwwoolliiłłyy  cchhooćć  nnaa  cchhwwiillęę  ooddeerrwwaaćć  ssiięę  

oodd  ttrroosskk  ddnniiaa  ccooddzziieennnneeggoo..  

WW  ttyymm  nnoowwyymm,,  22002211  rrookkuu,,  żżyycczzęę  aabbyy  
wwsszzyyssttkkiiee  PPaańńssttwwaa  ppllaannyy,,  mmaarrzzeenniiaa  

ii  oocczzeekkiiwwaanniiaa  ssiięę  ssppeełłnniiłłyy..  
NNiieecchh  tteenn  NNoowwyy  RRookk  pprrzzyynniieessiiee  

wwyyttcchhnniieenniiee  ii  ssppookkóójj  dduucchhaa..

W tym trudnym czasie życzę Państwu, 
by świętowanie Pamiątki Narodzenia Pańskiego, 

stanowiło źródło optymizmu i nadziei.
Wykorzystajmy obecną sytuację 

do szczególnego wzbudzenia w nas otwartości, 
empatii i życzliwości dla drugiego człowieka.

W tym trudnym czasie życzę Państwu, 
by świętowanie Pamiątki Narodzenia Pańskiego, 

stanowiło źródło optymizmu i nadziei.
Wykorzystajmy obecną sytuację 

do szczególnego wzbudzenia w nas otwartości, 
empatii i życzliwości dla drugiego człowieka.

Sebastian Andrzejczak
Asystent Społeczny

Posła na Sejm RP – Arkadiusza Iwaniaka

Sebastian Andrzejczak
Asystent Społeczny

Posła na Sejm RP – Arkadiusza Iwaniaka

Wszystkim Mieszkańcom Ziemi Ciechanowskiej 

życzę zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Niech kultywowanie naszych narodowych 

i religijnych tradycji będzie dla Państwa źródłem 

radości w trudnej sytuacji 

w jakiej się aktualnie znajdujemy. 

Nowy Rok 2021 niech jak najszybciej pozwoli 

wrócić nam do normalnego funkcjonowania, 

z dala od obecnych trosk.

Wszystkim Mieszkańcom Ziemi Ciechanowskiej 

życzę zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.

Niech kultywowanie naszych narodowych 

i religijnych tradycji będzie dla Państwa źródłem 

radości w trudnej sytuacji 

w jakiej się aktualnie znajdujemy. 

Nowy Rok 2021 niech jak najszybciej pozwoli 

wrócić nam do normalnego funkcjonowania, 

z dala od obecnych trosk.

Elżbieta Szymanik
Prezes Zarządu 
Miejskiego PSL 
w Ciechanowie

Elżbieta Szymanik
Prezes Zarządu 
Miejskiego PSL 
w Ciechanowie

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
pragnę życzyć Mieszkańcom Ciechanowa,

aby świąteczny czas przepełniony był radością,
ciepłem i rodzinną atmosferą.

Niech przyniesie odpoczynek i chwilę wytchnienia
od codziennych obowiązków

oraz energię i pomyślność na cały następny rok.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia
pragnę życzyć Mieszkańcom Ciechanowa,

aby świąteczny czas przepełniony był radością,
ciepłem i rodzinną atmosferą.

Niech przyniesie odpoczynek i chwilę wytchnienia
od codziennych obowiązków

oraz energię i pomyślność na cały następny rok.

Marcin Żebrowski
Radny Rady Miasta Ciechanów

Marcin Żebrowski
Radny Rady Miasta Ciechanów



www.pulsciechanowa.pl
12
na tapecie

reklama

ogłoszenie

reklama

reklama

reklama

ogłoszenie

Wszystkim naszym obecnym 

i przyszłym Klientom 

życzymy, aby nadchodzące 

Święta Bożego Narodzenia 

wypełniły Wasze serca radością, 

a każdy dzień Nowego Roku 2021 

przynosił same sukcesy 

Wszystkim naszym obecnym 

i przyszłym Klientom 

życzymy, aby nadchodzące 

Święta Bożego Narodzenia 

wypełniły Wasze serca radością, 

a każdy dzień Nowego Roku 2021 

przynosił same sukcesy 

Właściciele 

i Pracownicy Firmy

Właściciele 

i Pracownicy Firmy

Zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia

przepełnionych miłością, pełnych 
niezapomnianych chwil i wzruszeń.

Niech świąteczny czas przyniesie 
wytchnienie od codziennych zmagań,

trosk oraz doda sił i odwagi  
do realizacji planów w nadchodzącym 

Nowym 2021 Roku.

Zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia

przepełnionych miłością, pełnych 
niezapomnianych chwil i wzruszeń.

Niech świąteczny czas przyniesie 
wytchnienie od codziennych zmagań,

trosk oraz doda sił i odwagi  
do realizacji planów w nadchodzącym 

Nowym 2021 Roku.

Klub Senior+
w Gumowie

Klub Senior+
w Gumowie

Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej

w Ciechanowie

Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej

w Ciechanowie

Zespół Niepublicznej Specjalistycznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

TĘCZOWA KRAINA
oraz 

Niepublicznej Terapeutycznej
Szkoły Podstawowej "Bajeczna"

Zespół Niepublicznej Specjalistycznej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

TĘCZOWA KRAINA
oraz 

Niepublicznej Terapeutycznej
Szkoły Podstawowej "Bajeczna"

życzyżyczy

Miłych, zdrowych i pogodnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszystkiego najlepszego

w Nowym Roku 2021 wszystkim 

naszym Podopiecznym, Uczniom 

i ich Rodzicom

życzą 

Dyrekcja i Pracownicy
Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego 
w Ciechanowie 

życzą 

Dyrekcja i Pracownicy
Wojewódzkiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego 
w Ciechanowie 

Pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 

pełnych radości i odpoczynku 
oraz bezpiecznego 

Nowego Roku

Pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia, 

pełnych radości i odpoczynku 
oraz bezpiecznego 

Nowego Roku

Europosłowie PO-PSL należą do Grupy 
Europejskiej Partii Ludowej - najwięk-
szej i najstarszej frakcji w Parlamencie 
Europejskim. Grupa EPL zrzesza 186 
posłów ze wszystkich państw człon-
kowskich UE. Wpisując się w tradycję 
chrześcijańskiej demokracji Grupa EPL 
na pierwszym miejscu stawia dobro i 
ochronę obywateli, a jednym z najważ-
niejszych priorytetów frakcji jest walka 
z rakiem.

Jak podkreśla poseł Jarosław 
Kalinowski (PSL – Grupa EPL) 
choroby nowotworowe są drugą, po 

chorobach serca, przyczyną zgonów 
i zachorowalności w Europie. Każ-
dego roku na raka umiera 1,9 milio-
na osób, a u kolejnych 3,7 milionów 
stwierdza się chorobę. Gdyby aktu-
alna wiedza na temat czynników ry-
zyka była lepiej przetłumaczona na 
strategie zapobiegawcze, to szacun-
kowo zachorowalność na choroby 
nowotworowe można by zreduko-
wać o 40%.

- Właśnie dlatego potrzebujemy 
wspólnej europejskiej strategii pre-
wencyjnej, opartej na inicjatywach 

już wcześniej prowadzonych przez 
UE. Chociaż polityka zdrowotna 
pozostaje przede wszystkim w rękach 
państw członkowskich, wspólne eu-
ropejskie działania mogą odnieść 
niesamowity skutek. Aby osiągnąć 
rozwój nowoczesnych technologii i 
przełom w leczeniu raka, konieczne 
jest połączenie wszystkich europej-
skich zdolności badawczych i zaso-
bów finansowych. Tylko to sprawi, 
że wiedza przełoży się na działanie. 
Chcemy, aby Europa została liderem 
w leczeniu chorób nowotworowych, 

nasze szpitale dysponowały najbar-
dziej zaawansowaną infrastrukturą 
medyczną, a laboratoria sprzętem i 
technologią pozwalającą na kolejne 
przełomy w badaniach pozwalają-
cych na walkę z rakiem. Z inicjaty-
wy polskiej delegacji w Grupie EPL, 
w Parlamencie Europejskim powoła-
no specjalną Komisję do walki z ra-
kiem. Jej działanie przyczyni się do 
szybkiego opracowania wytycznych 
w obszarze dostępności do metod 
wczesnej diagnostyki, profilaktyki 
oraz opieki paliatywnej i terminal-

nej leczenia. Razem zbudujemy Plan 
Walki z Rakiem w Europie – zapo-
wiada poseł Jarosław Kalinowski.

TM

Kampania społeczna Grupy EPL

Wygrajmy z rakiem. Ocalmy MARZENIA.

Jarosław Kalinowski – Poseł do Parlamen-
tu Europejskiego.
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Wszystkim obecnym i przyszłym klientom życzymy, aby te Święta 

były pełne miłości, szczęścia i wzajemnego szacunku.

Niech Nowy Rok spełni wszystkie oczekiwania i wyznaczone cele.

Niech poczucie szczęścia i satysfakcji 

towarzyszy Państwu każdego dnia.

Wszystkim obecnym i przyszłym klientom życzymy, aby te Święta 

były pełne miłości, szczęścia i wzajemnego szacunku.

Niech Nowy Rok spełni wszystkie oczekiwania i wyznaczone cele.

Niech poczucie szczęścia i satysfakcji 

towarzyszy Państwu każdego dnia.

Pracownikom, Współpracownikom

i wszystkim Klientom życzę 

zdrowych Świąt Narodzenia Pańskiego. 

Niech będą one dla Państwa 

czasem refleksji i odpoczynku. 

Nowy Rok 2021 

niech będzie lepszy od mijającego

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

 Miłych i spokojnych,
a przede wszystkim zdrowych,

Świąt Bożego Narodzenia
oraz pogody ducha

na każdy dzień Nowego Roku
naszym obecnym i przyszłym

Pacjentom
życzą

Dyrekcja i Pracownicy

              /centrumpieknegocialafigura

pl. Jana Pawła II 15 / II piętro 
(Rynek), Ciechanów

730 39 49 49

Bożego Narodzenia w zdrowiu 

i radości, ale także wytrwałości.

Kolejnego roku bez maseczki na twarzy 

i spełnienia tego, cokolwiek 

wam się zamarzy.

Bożego Narodzenia w zdrowiu 

i radości, ale także wytrwałości.

Kolejnego roku bez maseczki na twarzy 

i spełnienia tego, cokolwiek 

wam się zamarzy.
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MAZOWIECKA IZBA
GOSPODARCZA

MAZOWIECKA IZBA
GOSPODARCZA

życzyżyczy

Niech nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia

będą pełne ciepła, 
miłości i radości z przyjścia 
na świat Dzieciątka Jezus.

Aby przy świątecznym stole 
nie zabrakło zrozumienia,

wzajemnej życzliwości 
i rodzinnej atmosfery,

a Nowy Rok 2021 
przyniósł ze sobą 

szczęście i pomyślność.

Niech nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia

będą pełne ciepła, 
miłości i radości z przyjścia 
na świat Dzieciątka Jezus.

Aby przy świątecznym stole 
nie zabrakło zrozumienia,

wzajemnej życzliwości 
i rodzinnej atmosfery,

a Nowy Rok 2021 
przyniósł ze sobą 

szczęście i pomyślność.

BIURO 
Ciechanów, ul. 17 stycznia 7 

(IV pięto, pokój 404)

Masz dość samotnego żeglowania po 

niespokojnych wodach oceanu gospodarczego?

Dołącz do nas!

w Ciechanowiew Ciechanowie

Radosnych, pogodnych i bezpiecznych
Świąt Bożego Narodzenia,

spędzonych w miłej atmosferze
i wspaniałym nastroju

obecnym i przyszłym Klientom
żżyycczzyy

wwłłaaśścciicciieell  ii  pprraaccoowwnniiccyy  ffiirrmmyy
STOL-TRAK

tel. 506 16 45 16

* usługi koparko-ładowarką 
wycinki drzew, usługi rębakiem
odśnieżanie dachów i parkingów
wynajem podnośnika (26 metrów)

SARNOWSKI

P.P.H.U.

 

*
*
*

znajdź 
nas na

reklama

Łukasz Rudnicki
Kierownik Oddziału 

Regionalny Kierownik ds. Sprzedaży

Siedziba DOMU UBEZPIECZENIOWEGO
SPECTRUM Oddziału w Ciechanowie

Łukasz Rudnicki

ubezpieczenia

Oddział w Ciechanowie, ul. Dolna 9
tel. 23 673 57 17, kom. 607 265 576

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne 
- kogo dotyczy i co obejmuje

DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM znajdującej się 

w Ciechanowie przy ulicy Dolnej 9.

Po więcej szczegółów zapraszamy do placówki 

Rolnik, który pobiera dopłaty bezpośrednie, ma obowiązek 
wykupienia ubezpieczenia upraw od takich ryzyk jak: 
powódź, grad, susza, ujemne skutki przezimowania lub 
przymrozki wiosenne. Obowiązkowe ubezpieczenie upraw 
rolnych, może być zawarte od pojedynczych ryzyk (np. od 
gradu) lub w specjalnie przygotowanych pakietach. Brak 
obowiązkowego ubezpieczenia upraw rolnych skutkuje karą 
w wysokości 2 euro za każdy nieubezpieczony hektar.

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia losowe takie jak: pożar, 
huragan, podtopienie, deszcz nawalny, powódź, grad, opady 
śniegu, czy też wyładowania atmosferyczne.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników 

z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego

Ubezpieczenie OC z tytułu posiadania gospodarstwa 
rolnego, jest ubezpieczeniem bardzo ważnym dla rolnika. 

Według ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran-
cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, 
rolnicy są zobowiązani do wykupienia polisy odpo-
wiedzialności cywilnej oraz do ubezpieczenia budynków 
zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego. 

Obowiązek ten musi spełnić osoba fizyczna prowadząca 
działalność rolniczą, z której odprowadza podatek oraz ma 
areał rolny przekraczający 1 ha. Według ustawy z dnia 7 lipca 
2005 roku o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospo-
darskich, rolnicy którzy korzystają z dopłat bezpośrednich, są 
zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia na co najmniej 50% 
powierzchni upraw rolnych pod warunkiem, że takie uprawy 
objęte są dofinansowaniem.

w gospodarstwie rolnym

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków 

Ubezpieczenie budynków rolnych pozwoli rolnikowi 
uzyskać odszkodowanie, jeśli np. w wyniku powodzi, 
pożaru czy gradu zniszczeniu ulegną budynki 
składające się na gospodarstwo rolne. Obowiązkowi 
ubezpieczenia podlegają zarówno budynki miesz-
kalne gospodarstwa, jak i budynki gospodarcze np.: 
obory czy stodoły.

W momencie spowodowania szkody – uszkodzenia mienia, 
uszczerbku na zdrowiu czy śmierci osoby trzeciej – sprawca 
nie musi wypłacać odszkodowania z własnej kieszeni, 
ponieważ zrobi to ubezpieczyciel, z którym zawarta została 
umowa OC. W przypadku rolników jest to szczególnie ważne, 
ponieważ OC chroni ich przed koniecznością ponoszenia 
kosztów spraw, spowodowanych na innych osobach. 
Ubezpieczenie przyda się także, gdy w wypadku przy pracy 
ucierpi rolnik lub osoba pomagająca w gospodarstwie. Taka 
polisa OC obejmuje również szkody, które powstały podczas 
prowadzenia kombajnu, opryskiwacza i innych pojazdów 
wolnobieżnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie upraw rolnych
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ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek
Tel./Fax 23 671 60 20, 23 671 60 93

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

Urząd Gminy Gołymin - Ośrodek

ADMINISTRACJA

Urząd Gminy Ojrzeń

www.ojrzen.pl

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

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

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

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

Urząd Gminy 
w Opinogórze Górnej

06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7

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

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

Starostwo Powiatowe 
w Ciechanowie

BIURA PARLAMENTARZYSTÓW

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

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

Urząd Miasta i Gminy
Glinojeck

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

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Ciechanowie

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

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

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

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

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

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

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

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

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

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

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

Urząd Gminy w Sońsku

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

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

Biuro	Poselskie
Posła	na	Sejm	RP	

Macieja	Wąsika

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

Czynne w poniedziałki w godz. 16-18.

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP

Arkadiusza Iwaniaka

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

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

ZAREKLAMUJ SIĘ NA: 

Ciechanowa.plwww.

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

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

www.regimin.pl
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06-400 Ciechanów, ul. Gostkowska 81 
Tel. 23 672 29 60, Fax 23 672 29 61, całodobowy 994
zwik@zwikciechanow.pl   www.zwikciechanow.pl

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 
W CIECHANOWIE Sp. z o.o. 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 
I KANALIZACJI 
W CIECHANOWIE Sp. z o.o. 

OCHRONA

BARTON AGENCJA OCHRONYBARTON AGENCJA OCHRONY

Biuro: Ciechanów, ul. Mławska 1, tel. 884 03 03 04, 500 42 46 26
www.barton-ochrona.pl      e-mail: barton.ochrona@gmail.com

-   Ochrona stacjonarna, posterunki stałe na obiektach
-   Ochrona imprez masowych, rodzinnych, firmowych, 
     akcji promocyjnych, itp.
-   Grupa Ochrony Bezpośredniej VIP

Zakład�Komunikacji�Miejskiej�Sp.�z�o.o.�
Wynajem�autobusów,�sprzedaż�i�serwis�opon,�sprzedaż�paliw.
STACJA�DIAGNOSTYCZNA:�przeglądy�rejestracyjne�i�okresowe

Ciechanów,�ul.�Gostkowska�83
Tel.�23�672�32�94���www.zkmciechanow.pl

PUK Sp. z o.o. oferuje usługi:

ul. Gostkowska 83
Tel. 23 672 23 05, 23 672 22 42
e-mail: puk@pukciechanow.pl   
www.pukciechanow.pl

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych 
Sp. z o.o. w Ciechanowie

wywóz i unieszkodliwianie odpadów
letnie i zimowe oczyszczanie dróg i placów
administracja cmentarzem komunalnym
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt
zakładanie i pielęgnacja terenów zieleni
wycinka drzew w warunkach miejskich

PRZEDSZKOLA

www.krasnoludki-ciechanow.pl

* polski * angielski * hiszpański* polski * angielski * hiszpański
ul. F. Rajkowskiego 6 (os. Zachód)ul. F. Rajkowskiego 6 (os. Zachód)

698 679 312698 679 312
ZAPISY:ZAPISY:

USŁUGI KOMUNALNE

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
W CIECHANOWIE SPÓŁKA Z O.O.

ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów 
tel. 23 672 33 58, biuro@pecciechanow.pl

 

www.pecciechanow.pl

telefony alarmowe 23 672 27 32 (24h) lub 23 672 38 51 (22.00-7.00)

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

Bezpłatn
e	

zajęcia	

wczesnego
	

wspomagania

rozwoju	

dziecka

Bezpłatn
e	

zajęcia	

wczesnego
	

wspomagania

rozwoju	

dziecka

tel. 696 467 329tel. 696 467 329

* * * * Pedagog   Logopeda   Psycholog   Fizjoterapeuta
 Terapeuta Integracji Sensorycznej   Ortoptystyka * *

Ciechanów, ul. Składowa 2

ODDZIAŁ REGIONALNY TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W CIECHANOWIE

PROWADZI: 

- SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ Z KLASAMI „0”
  REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 
  JUŻ ROZPOCZĘTA!
- ATRAKCYJNE KURSY I SZKOLENIA RÓŻNEGO TYPU

 • Liceum	Ogólnokształcące
• Szkoła	Policealna																
• Kwalifikacyjne	Kursy	Zawodowe

B	E	Z	P	Ł	A	T	N	E		

 06-400 Ciechanów, ul. Kopernika 7, tel. 23 672 25 06, fax 23  672 81 71
www.cku-ciechanow.pl e-mail: sekretariat@cku-ciechanow.pl

oraz	Kurs	pedagogiczny	dla	instruktorów	praktycznej	nauki	zawodu

SZKOŁY	DLA	DOROSŁYCH

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Spis telefonów: (+48 23)

www.tbsciechanow.pl

      672 52 76 - Centrala    672 59-80 - Centrala    672 38 18 - Fax
ul. Okrzei 14, 06-400 Ciechanów

BEZPIECZEŃSTWO

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszego salonu :

W ciągłej sprzedaży produkty najlepszych firm:
 CZ, GLOCK, MARLIN, MOSSBERG, REMINGTON, S&W, SIG-SAUERBROŃ:

 FEDERAL, GECO, LAPUA, NORMA, RWS, SAKO, S&BAMUNICJA:
oraz najnowsza broń z Izraela firmy BUL

W ciągłej sprzedaży produkty najlepszych firm:
 CZ, GLOCK, MARLIN, MOSSBERG, REMINGTON, S&W, SIG-SAUERBROŃ:

 FEDERAL, GECO, LAPUA, NORMA, RWS, SAKO, S&BAMUNICJA:
oraz najnowsza broń z Izraela firmy BUL- kierowców wykonujących transport drogowy

- kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
- osób w zakresie kierowania ruchem drogowym
- kierowców przewożących towary niebezpieczne /ADR/ 
- kierowców w zakresie profilaktyki
  przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

- kierowców wykonujących transport drogowy
- kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
- osób w zakresie kierowania ruchem drogowym
- kierowców przewożących towary niebezpieczne /ADR/ 
- kierowców w zakresie profilaktyki
  przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

Rektorat: 
06-400 Ciechanów

ul. Narutowicza 9

Tel. 23 672 20 50
rektorat@puzim.edu.pl
www.puzim.edu.pl

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA 
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

BEZPŁATNIE
BLISKO

SOLIDNIE

EDUKACJA

Wyższa Szkoła Menedżerska 
w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska 
w Warszawie

www.wsmciechanow.edu.pl

Filia w Ciechanowie
ul. Żórawskiego 5

Tel. 23 672 50 61Tel. 23 672 50 61

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

ul.�Krasińskiego�32,��Ciechanów,� �tel.�23��672�48�30,�22��201�21�24(wjazd�od�ul.�Gostkowskiej)

ul. Kraszewskiego 8A, tel. 23  672 82 14, kom. 668  537 144 ul. Warszawska 10, Tel. 23  672 50 07

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

ZAPRASZA NA:

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

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

HOTELE – RESTAURACJE

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

Kompleks hotelowo-gastronomiczny "OLIMPIJSKI"

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

Restauracja organizuje:    imprezy okolicznościowe  
       usługi cateringowe obiady abonamentowe i inne

ZDROWIE

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

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

PROMOCJA!

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

UBEZPIECZENIA

ubezpieczenia

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

KLUCZE - PIECZĄTKI

ZAMKI * KLUCZE * KODOWANIE * PIECZĄTKI * GRAWEROWANIE

kom. 508 270 950

Ciechanów, 
ul. Śląska 2
(wejście od 

Pl. Jana Pawła II 14)

tel. 23 673 54 02

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

AGENT UBEZPIECZENIOWY JANUSZ KOWALSKI
W ofercie polisy 20 wiodących towarzystw ubezpieczeniowych

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

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

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

PIELĘGNACJA CIAŁA 

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

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

Poradnia dla Dzieci
tel. 23  673 22 34

PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH

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

POMOC SPOŁECZNA 

Pizza    BenBurger    BenKura    Sałaty    Quesadilla

                 
ul. Sienkiewicza 8

23 683 17 07
507 51 10 10

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

* * * *

Ciechanów

 tel. 23 672 55 01
23 673 24 72

fax 23 673 24 84  
e-mail: 

mosir@mosirciech.pl

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

www. mosirciech.pl

SPORT I REKREACJA

tel. kom. 508 462 484
krzysztof.szczepanski@notus.pl

06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 53

tel. kom. 508 462 484
krzysztof.szczepanski@notus.pl

06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 53

KREDYTY 
HIPOTECZNE

FINANSE

SZKOLENIA ARTYSTYCZNE

Pogotowie
prezentowe

504 496 939

     730 39 49 49         

* ODNOWA 
  BIOLOGICZNA  
  CIAŁA I TWARZY

STACJE * 
  TRENINGOWE 

SAUNA, MASAŻ* 

* ODNOWA 
  BIOLOGICZNA  
  CIAŁA I TWARZY

STACJE * 
  TRENINGOWE 

SAUNA, MASAŻ* 

Jana Pawła II 15 / II piętro, Ciechanów

SUPER PROMOCJE!

centrumpieknegocialafigura

Duże i smaczne porcje
Duże i smaczne porcje

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

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

pn.-sob. 9-21, niedz. 11-20

Ciechanów, ul. Płońska 26

Kucharze z Wietnamu 

zapraszają!Kucharze z Wietnamu 

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

Rafał Żurawski
WYNAJEM 

AGREGATÓW 
PRĄDOTWÓRCZYCH 

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

HADESHADES Zakład Usług Pogrzebowych 

USŁUGI POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

ul. Gostkowska 69
06-400 Ciechanów

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

TADEUSZ ANTOSIK

DOM POGRZEBOWY
- CALVARIA -

SIECI	ZEWNĘTRZNE
Ciechanów, ul. Bielińska 2

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

WODNYCH, GAZOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, 

TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ DROGOWYCH

www.plast-bud.com

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

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

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

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

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

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

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

CMENTARZ KOMUNALNY

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE

06-400 Ciechanów
ul. Zagumienna 35

tel. kom. 502 482 423

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

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

BUDOWLANE

MOTORYZACJA I MASZYNY ROLNICZE 

BUDOWA DRÓG
TRANSPORT 

KRUSZYWA BUDOWLANE
  WYKOPY ROZBIÓRKI|

TRANSPORT 
NISKOPODWOZIOWY

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

kom. 608 737 451
koptrans@koptrans.pl    

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

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

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

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

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

STOWARZYSZENIE 
INICJATYW 
GOSPODARCZYCH 
Oddział w Ciechanowie 

STOWARZYSZENIE 
INICJATYW 
GOSPODARCZYCH 

RÓŻNE

Ciechanów, ul. Pułtuska 116 
(za stacją benzynową)

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

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

Wystawiamy faktury VAT

USŁUGI KAMIENIARSKIE

POMNIKI  * UKŁADANIE KOSTKI BETONOWEJ
CZYSZCZENIE I MYCIE POMNIKÓW

PODNOSZENIE ZAPADNIĘTYCH NAGROBKÓW 

Ciechanów, ul. Gostkowska 77A         798  273 949

PIECZARY BETONOWE 
REALIZACJA W 24 GODZ. 

DEKOR Marta Bończak   

ul. Pułtuska 20 C lok. 18

06-400 Ciechanów

tel.: 695 163 476

dekorciechanow@interia.pl

www.dekorciechanow.pl

DEKOR Marta Bończak   

ul. Pułtuska 20 C lok. 18

06-400 Ciechanów

tel.: 695 163 476

dekorciechanow@interia.pl

www.dekorciechanow.pl

DRZWI       ŻALUZJE 
ROLETY       PLISY

DRZWI       ŻALUZJE 
ROLETY       PLISY

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ            WIZUALIZACJA      
WYKONAWSTWO PROJEKTU     USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ            WIZUALIZACJA      
WYKONAWSTWO PROJEKTU     USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNEINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

REKUPERACJAREKUPERACJA

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

tel. 572 279 727 tel. 572 279 727 

AGROAP  SERWISAGROAP  SERWIS MASZYN ROLNICZYCH 
I SAMOCHODÓW 

WSZYSTKICH MAREK

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

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

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

*GITARA *PIANINO

*PERKUSJA *ŚPIEW

*AKORDEON i inne

ź LEKCJE INDYWIDUALNE

ź ZAPEWNIAMY ŚRODKI DO 
DEZYNFEKCJI RĄK

ź ZAJĘCIA STACJONARNE LUB 
ON-LINE

ź DUŻE SALE LEKCYJNE 

Ciechanów
ul. Sienkiewicza 33a

tel. 517 770 082 

Troszczymy się o zdrowie naszych uczniów!

VOUCHER
PODARUNKOWY

VOUCHER
PODARUNKOWY

NA LEKCJE 
GRY LUB ŚPIEWU

NA LEKCJE 
GRY LUB ŚPIEWU
TO WSPANIAŁY 

POMYSŁ 
NA PREZENT! 

ZAPRASZAMY

adciechanow

szkoła m
uzyczna

www.akademiadzwieku.edu.pl

ogłoszenie własne wydawcy 

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



MAGAZYN OPINII

ZIEMI CIECHANOWSKIEJ
19

satyrycznie

ogłoszenie ogłoszenie

SPRZEDAM
DOM W 

CIECHANOWIE
BLISKO CENTRUM

TEL. 532 067 734 

ogłoszenie ogłoszenie

Sprzedam atrakcyjny 

dom w Ciechanowie.

Powierzchnia - 250 m2 

tel. 604 513 071

 lub 606 251 393

Wynajmę lub sprzedam 

umeblowaną, małą 

1-osobową kawalerkę.

Tel. 511 959 650 

reklama reklama

Zdrowych, spokojnych i bezpiecznych 

Świąt Bożego Narodzenia

oraz Nowego Roku wolnego 

od uciążliwości, które przyniósł nam 

ten, który właśnie się kończy

www.bzdz.pl/technikum-mundurowe-ciechanow

Społeczność Szkoły Technicznej 
oraz 

V Liceum Ogólnokształcącego 
w Ciechanowie

Zespołu Szkół Bydgoskiego 
Zakładu Doskonalenia Zawodowego

życzy

Dyrekcja oraz PracownicyDyrekcja oraz Pracownicy

Życzenia zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, 
odpoczynku i spokoju oraz spełnienia najskrytszych marzeń 
w nadchodzącym Nowym Roku dla naszych Podopiecznych 

i ich Rodzin

Życzenia zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, 
odpoczynku i spokoju oraz spełnienia najskrytszych marzeń 
w nadchodzącym Nowym Roku dla naszych Podopiecznych 

i ich Rodzin

Niepublicznego 
Punktu 
Przedszkolnego 
ALPIK

Niepublicznego 
Punktu 
Przedszkolnego 
ALPIK

Niepublicznego 
Przedszkola 

ALPIK

Niepublicznego 
Przedszkola 

ALPIK

składająskładają

Grudzień 2027 roku zaczął się ponuro. Już 
pierwszego dnia miesiąca od strony Zacho-
du nadleciała czerwona kometa z czerwo-
nym ogonem, a nad krajem w zenicie zawi-
sła na niebie czerwona gwiazda. Na ulicach 
szalały okrutne kobiety wznoszące hasła 
przeciw mędrcom i wartościom. – Biada 
nam, biada. Co z nami będzie? – pytały z 
trwogą poczciwe niewiasty serca prosto-
dusznego.

I nadszedł dzień 24 grudnia. Wigi-
lijna radość rozjaśniała nad upiornym 
mrokiem. Korzystając z zaproszenia 
Pani Dyrektor wcześnie przed połu-
dniem udałem się na Wigilię w Biblio-
tece. Byli tam już zacni goście – radni, 
prezesi spółek komunalnych z mał-
żonkami, twórcy kultury, urzędnicy 
miejscy i powiatowi. Potrawy wigilijne 
piętrzyły się na stole. Na ciepło były 
hot-dogi, cheesburgery, hamburgery 
i pizza. Kotlety schabowe i mielone. 
Golonka i pulpety oraz żeberka du-
szone w sosie cebulowym. Na zimno 
serwowano galaretkę z nóżek wieprzo-
wych, szynkę, polędwicę oraz kiełbasę 
i salceson.

Jedzono z ochotą popijając coca- i 
pepsi-colą. Toasty wznoszono whisky i 
brendy oraz wódką z lodówki. Nastrój 
wzmacniały tańce parami i grupo-
wo przy muzyce disco-polo. Miałem 
szczęście, w wigilijnym korowodzie 
tanecznym poszedłem z bibliotekarką 
czarującą jak Maryla Wereszczakówna, 
w drugiej parze zaraz za Panią Dyrek-
tor z Panem Małżonkiem.

Około 15-stej stańcowany skłoni-
łem się Pani Dyrektor i Panu Małżon-
kowi i wyszedłem z Biblioteki udając 
się ku memu autku. Wsiadłem i po-
jechałem do Lasu Bardońskiego, by 
o zmroku zaznać uroków lasu wigi-
lijnego. Tam na skrzyżowaniu dróg w 
cztery strony świata, zagapiłem się i nie 

skręciłem w prawo, tylko niechcący 
pojechałem prosto. Wtedy poczułem 
magnetyczną moc, która sprawiła, że 
droga wigilijna niosła samochodzik ze 
mną prosto przed siebie, aż po trzech 
godzinach pojawił się pierwszy zakręt, 
a przed nim dół pełen błota. Zatrzy-
małem autko i ruszyłem pieszo przez 
ciemność lasu. Słychać było wycie 
wilków, między drzewami połyskiwa-
ły czerwone ślepia leśnej fauny. Gdy 
minąłem zakręt dostrzegłem świateł-
ko przy drodze. Doszedłem, ujrzałem 
karczmę leśną, z jej okienka sączyła się 
ciepła czerwona poświata. Zapukałem. 
– Wchodźta, wchodźta – odpowiedział 
mi głos z wnętrza. Wszedłem. Obecni 
siedzieli przy wigilijnym stole, na któ-
rego rogu było jedno wolne nakrycie 
dla spóźnionego wędrowca. – O, spóź-
niony wędrowiec! Siędnijta se gdzie 
miejsce dla was. Siadłem. – A wy kto 
jesteśta panocku? – usłyszałem od go-
spodyni. Więc przedstawiłem się, po-
wiedziałem, że jestem magistrem, zre-
lacjonowałem o Wigilii w Bibliotece i 
jak się znalazłem u nich w lesie. – A 
ja jestem Beńkowa Szmietankowa, to 
mój mąż Beniek Szmietanek. Tyn stary 
do tyść, tyż Beniek Szmietanek. A tyn 
młody to syn, a jakże inaczej Beniek 
Szmietanek. My tu prowadziem fami-
lijnie karczmę leśną dla ślachciców z 
łokolicy. Najcęściej pzyjezdza ślachta z 
Rzeczków, Grędziców i Mieszków. O 
te z Rzeczków to pikne pany. Zapija-
ją i jedzą trzy dni, a grosza nie żałują, 
szczodre mają trzosy – mówiła Beńko-
wa Szmietankowa.

Jak tego słuchałem nagle naszła 
mnie myśl, że może to jakaś mistyfika-
cja służb dla wplątania mnie w intrygę. 
Więc wpadłem na pomysł żeby zadać 
Beńkom podchwytliwe pytanie, może 
ujawnią się kto oni i co jest grane. – 

A co sądzicie dobrzy ludzie o postawie 
totalnej opozycji wobec ataków kobiet 
na wartości? – wypaliłem spontanicz-
nie. – Że co? – syknął najstarszy Be-
niek. – Jakie wartości? Jakie ataki? Jaka 
tutalna łopuzycja? Cośta się panocku 
blekota nazerli? A możeśta na psieśpie-
gi nasłani przez dziedzica z Grędziców? 
– odpaliła ostro Szmietankowa. Poczu-
łem się nieswojo, coś przedobrzyłem. 
Żeby rozładować zły nastrój rzekłem: 
– Jaki u was piękny ten Las Bardoński.

– Znowu coś blekotacie chłopie 
– usłyszałem od Beńkowej, a oczy 
wszystkich Beńków wbiły się we mnie 
jak sztylety. – Toć mieszkają tu blisko 
stary Bardon ze swoją Bardonową i 
u nich trzy córki Bardonki. Ale mają 
spłachetek lasa taki sam jak i my Beń-
ki Szmietanki. To jaki Las Bardoński? 
Miesza się wam w głowinie. Idźta na 
ławę spać na skórach wilczych – rzekła 
Beńkowa.

Zaraz więc ległem, spałem twar-
do, że nie usłyszałem pierwszego ani 
drugiego piania koguta. Obudziłem 
się w pierwszy dzień świąt gdy słońce 
było wysoko. Ukłoniłem się gospo-
darzom i poszedłem ku autku. Zapa-
liłem, wywinąłem w tył, ujechałem 
może dwie minuty i dojechałem do 
skrzyżowania dróg na cztery strony. 
Skręciłem w prawo i zaraz dojecha-
łem do asfaltu.

Jadąc nie mogłem pojąć, że choć 
jestem magistrem, nie rozumiem sytu-
acji. Zaraz postanowiłem pojechać do 
starożytnego Regimina, który przed 
naszą erą założyli Rzymianie. Tam jest 
dobra aura, tam wszystko można zro-
zumieć.

Gdy dojechałem zostawiłem autko 
na parkingu i poszedłem nad Łydy-
nię. Oczami wyobraźni patrzyłem na 
rzymską tamę w poprzek rzeki i młyn 

wodny mielący ziarka na chleb dla 
legionistów i ludności. Do dzisiaj w 
mule tkwią resztki dębowych pali, na 
których Rzymianie posadowili młyn 
regimiński.

Z podróży w głąb czasu wyrwał 
mnie kobiecy głos: – Pan nie tutejszy? 
To ja panu powiem jaki tu skandal. 
Teraz po Regiminie krąży jeden gość 
co podgląda czy ktoś ma na regale pu-
char albo samowar. Wszystko zapisuje. 
Chodzi po zmroku, mało kto zasłania 
okna i jak się świeci to przykłada gębę 
do szyby i zerka. Raz jedna kobieta 
spojrzała w okno, zobaczyła oblicze jak 
upiora i wrzasnęła z przerażenia. Mąż 
zaraz wyskoczył z domu ale gościa nie 
złapał, bo szybko uciekł w pole – słu-
chałem relacji. – Jak on może podglą-
dać kobiecie co ma w regale. Ludzie 
mówią, że jak spisze puchary, zaraz 
będzie śledził kto ma w domu termos 
na herbatę!

W pewnym momencie spostrze-
głem, że ja znam tę panią. To przecież 
Beńkowa Szmietankowa z Lasu Bar-
dońskiego, tylko inaczej ubrana. Gdy 
chciałem spytać jak przeskoczyła trzy-
sta lat do Regimina, nagle coś zatrzesz-
czało z tyłu. Odwróciłem się, a gdy 
nakręciłem na powrót już Beńkowej 
nie było. Tylko ujrzałem jej sylwetkę 
jak niknie za mostem po lekowskiej 
stronie.

Wtedy postanowiłem znowu gdy 
się ściemni pojeździć po Lesie Bardoń-
skim, a następnie udać do Regimina. 
Może pojedzie ze mną ta sympatyczna 
pani magister i pomoże mi zinterpre-
tować ewentualne sytuacje w rodzaju 
tych, których doświadczyłem w Wigi-
lię i pierwszy dzień świąt. Może wszyst-
ko znowu się powtórzy.

To tyle w grudniowym czytadełku. 
Wesołych Świąt! Szalom!

IWO „GAGUŚ” GAWLICA

Wspomnienia z przyszłości

Wigilijna opowieść i podglądacz w Regiminie
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„<Wszyscy ludzie pragną wiedzieć>, a wła-
ściwym przedmiotem tego pragnienia jest 
prawda. Nawet w życiu codziennym obser-
wujemy jak bardzo każdy człowiek stara się 
poznać obiektywny stan rzeczy, nie zadawa-
lając się informacjami z drugiej ręki” – Jan 
Paweł II, Encyklika „Fides et ratio”.

Wydaną w mijającym roku książkę 
pt. „Burzliwy romans z „Solidarnością” 
- Wspomnienia samotnego wojownika 
ze STACJI”, Autor Waldemar Nicman 
napisał językiem prawdy. Prawdy świad-
ka wydarzeń, których był uczestnikiem.

To wielki zbiór informacji z pierw-
szej ręki, który by stał się prawdą o „So-
lidarności”, Czytelnik musi przetworzyć 
sam. Gdyż obiektywny świadek Walde-
mar Nicman tej prawdy expressis verbis 
nie wyraził, lecz dał mocne przesłanki 
do osobistego wnioskowania Czytel-
nika. Często tak silne, że Czytelnikowi 
może runąć wbite w głowę przez dzie-
sięciolecia zauroczenie „Solidarnością”, 
fanatyczne uwielbienie budowane przez 
propagandę.

„Nikomu nie może być naprawdę obojętne, 
czy jego wiedza jest prawdziwa. Jeśli czło-
wiek odkryje, że jest fałszywa, odrzuca ją; 
jeśli natomiast może się upewnić o jej praw-
dziwości, doznaje satysfakcji. O tym właśnie 
mówi Św. Augustyn: <Wielu spotkałem 
takich ludzi, którzy chcieliby oszukiwać, ale 
takiego, który by chciał być oszukiwany, nie 
spotkałem>. Słusznie uważa się, że czło-
wiek osiągnął wiek dojrzały, jeśli potrafi o 
własnych siłach odróżnić prawdę od fałszu i 
wyrobić sobie własny osąd o obiektywnym 
stanie rzeczy” – Jan Paweł II, „Fides et ratio”.

Czytając książkę Waldemara 
Nicmana dotychczasowe nastawienie 
do „Solidarności” należy zawiesić na 
haczyku, schować do szuflady. Inaczej 
Czytelnik stanie się cenzorem zeznań 
Autora, a nie obiektywnym sędzią, któ-
ry na ich podstawie chce poznać prawdę 
jaka by nie była, bez względu na dotych-
czasowe mniemania o stanie rzeczy. Na-
leży się więc uczciwie otworzyć na treść 
zeznań, nie zamykając oczu gdy będą 
niemiłe, dążąc do poznania prawdy jako 
wartości podstawowej.

„Człowiek nie znajduje prawdziwych warto-
ści zamykając się w sobie, ale otwierając się i 
poszukując ich także w wymiarach transcen-
dentnych wobec niego samego. Jest to ko-
nieczny warunek, który każdy musi spełnić, 
aby stać się sobą i wzrastać jako osoba doro-
sła i dojrzała” – Jan Paweł II, „Fides et ratio”.

Oto próbki zeznań Autora:

Mierzcie się sami ze swoimi demonami
– Przyjmuję zasadę, że choć wiem 

iż wielu – zbyt wielu moim zdaniem 
dawnych działaczy – okazało się pu-
stymi wydmuszkami, ludźmi małe-
go ducha, a także niestety zwykłymi 
donosicielami, to nie będę ich dzielił 
na dobrych i złych. (…) Wiem, że 
dużo, i nazbyt dużo członków Związ-
ku było w różnoraki sposób „umo-
czonych” we współpracę ze służbami 
specjalnymi Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej, a także przynależało do 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robot-
niczej i jej satelitów. Wielu ukrywało 
to skrzętnie i długo, ale trzy dekady 

wolności oraz Instytut Pamięci Naro-
dowej zrobiły swoje. Są także ludzie, 
którzy po latach przestali się w końcu 
bać i zaczęli mówić prawdę. Uważam 
jednak, że każdy powinien się ze swy-
mi demonami zmierzyć osobiście. 
Ten przydługi być może wstęp jest 
konieczny, bo niektórzy zbudowali i 
nadal próbują budować sobie legen-
dy bohaterów – ze Wstępu Autora do 
książki, str.13-14.

Klapa na starcie
– Inauguracyjna próba zbudowa-

nia silniejszych struktur (NSZZ „Soli-
darność” – przyp. red.) w formule po-
nadzakładowej (na potrzeby rozmów z 
władzami miejskimi i wojewódzkimi), 
miała miejsce 15 listopada 1980 roku 
w Elektromontażu (…) Naprawdę była 
nadzieja na rozwój aktywności Komi-
sji, ale szybko wygasła. Na sku-
tek działania sił odśrodkowych w 
Związku i zewnętrznych (SB, TW 
czyli Tajni Współpracownicy, KO 
czyli Kontakty Operacyjne, PZPR, 
dyrekcje zakładów) ciało rozpadło 
się jeszcze przed końcem roku – ze 
str. 16-17.

Związek nasycony Partią
– (…) zbyt dużo w tamtych 

czasach było we władzach Związ-
ku aktualnych i byłych członków 
PZPR i to wcale nie szeregowych, 
a także ludzi mających powiązania 
rodzinne ze Służbą Bezpieczeństwa 
(co się potwierdziło w znaczącej 
mierze wiele lat później). To wła-
śnie było źródłem największych 
nieporozumień – ze str. 21.

Chamstwa nie brakowało
– (…) rozpatrzono wniosek 

Komisji Rewizyjnej „S” pod prze-
wodnictwem Franciszka Pogorzel-
skiego, szefa Komisji Zakładowej 
przy ciechanowskim oddziale 
RSW „Prasa-Książka-Ruch”, w 
sprawie ponownego Walnego Ze-
brania, na którym rozpatrzono-
by prawdziwe i wyimaginowane 
zarzuty w stosunku do Zarządu 
Oddziału „S”. Ciechanowskie piekiełko 
miało się dobrze, mając za nic to, że de-
cydowały się losy całej „Solidarności” i 
Ojczyzny. (…) Dyskusja jak zawsze była 
ostra i burzliwa. Czasami nawet cham-
ska, obfitująca w osobiste wycieczki. To 
jednak nie było nic nowego – ze str. 28.

Wyp...limy sk...syna
– Czy się bałem kiedy zainteresowa-

ła się mną Służba Bezpieczeństwa?
Oczywiście, że tak. (…) Dwa razy 

miałem potężnego stracha. Pierwszy 
raz, kiedy jechałem z esbekami sa-
mochodem do Mławy. Nie posadzili 
mnie pomiędzy sobą, tylko z tyłu 
przy drzwiach. Na ostrym zakręcie w 
Grudusku szef grupy porucznik Ka-
zimierz Szwejkowski krzyknął do kie-
rowcy: – Przyspiesz. Wyp...limy sk...
syna, będzie jednego mniej! Wtedy na-
gle oblał mnie zimny pot. (…) Drugi 
raz bałem się w nocy, kiedy Wernicki 
wykopał mi stołek spod tyłka – ze str. 
57-58.

Decyzje zapadały na Plebanii
– U nas w Ciechanowie też zaczęło 

się trochę dziać. Na przełomie lutego i 
marca (1989 roku – przyp. red.), o ile 
mnie pamięć nie myli, w słynnej pleba-
nii Parafii Św. Tekli spotkało się około 
trzydziestu osób. Dobrane chyba były 
według jakiegoś dziwnego klucza. (…) 
W spotkaniu uczestniczył liczny zespół 
ludzi, którzy niebawem nie wiedzieć 
po co, utworzą Katolickie Stowarzy-
szenie „Politicus”. Dopiero po ćwierć 
wieku dowiemy się, że roiło się tam od 
Tajnych Współpracowników Służby 
Bezpieczeństwa. (…) Ja o tym spotka-
niu dowiedziałem się zupełnie przy-
padkowo i z drugiej ręki. Poszedłem i 
nie dałem się wyprosić, choć przyjęto 
mnie delikatnie określając chłodno 
i ze zdziwieniem. (…) W pewnym 

momencie ogłoszono, że na posła od 
nas kandydować będzie Stanisław Wę-
głowski, geodeta z wykształcenia, po 
studiach podyplomowych w dziedzinie 
ekonomiki rolnictwa, bankowiec w 
praktyce. (…) Natomiast do Senatu, 
gdzie przewidywano całkowicie wolne 
wybory, wytypowano: doktora nauk 
humanistycznych i emerytowanego sę-
dziego z Mławy – Ryszarda Juszkiewicza 
oraz rolnika po studiach z Pszczółek w 
gminie Grudusk – Benedykta Pszczół-
kowskiego. Nie było żadnego zgłasza-
nia kandydatur, nie przeprowadzono 
żadnych wyborów tych, którzy mieli 
wystartować z Komitetu Obywatelskie-
go pod szyldem „Solidarności”. „Pełna” 
demokracja! – ze str. 65-66.

Rechot esbeków
– A esbecy śmiali się i cieszyli. Wie-

lu przeszło do służby w „nowej” Policji. 
Przyklady? Proszę bardzo. Dwaj moi 
„opiekunowie” z SB: (…) objęli kierow-
nicze stanowiska w Policji i pracowali aż 

do przejścia na odpowiednio wysokie 
emerytury. A kiedy mnie widzieli na 
mieście, ironicznie i bezczelnie śmiali 
mi się w twarz. Tacy oto byliśmy wy-
grani 4 czerwca 1989 roku. Bo takich 
mieliśmy przedstawicieli – ze str. 67.

Ludzie z Plebanii w akcji 
– Nie wiem czy zdążyłem przysnąć. 

Słyszę głos Staśka Kownackiego. Nie 
wiem czy to jawa czy sen. Wpada do 
mnie do pokoju i krzyczy: – Waldek! 
Ubieraj się szybko. Oni wybierają kan-
dydata na prezydenta u Jarzyńskiego w 
domu. I nie jest to Bochnia! Ja jestem 
półprzytomny: - Co? Gdzie? Kiedy? 
– pytam bez składu i ładu. (…) Po kil-
kunastu minutach jesteśmy na miejscu 
zebrania, bo to dosyć blisko. Dzwoni-
my. Otwiera żona gospodarza. Jest zdzi-
wiona, ale nas zna i wpuszcza mówiąc, 

że spotkanie jest w salonie. 
Wchodzimy. Tam kilkanaście 
osób. Na stole kanapki i na-
poje. Na fotelu ksiądz prałat 
Kokosiński. Na krzesłach w 
półkolu cała reszta. Nieco 
przed nimi Andrzej Sikorski. 
Wygląda jakby go przepyty-
wali. Widzę, że postanowili to 
rozegrać za moimi plecami. 
Na twarzach widać zaniepo-
kojenie. U niektórych nawet 
strach. Zaczynam spokojnie: 
– Witam szanowne zgroma-
dzenie. Konspiracja zamiast 
demokracji? Stan wojenny 
dawno się skończył. Zresztą 
większość z was wtedy sie-
działa ze strachem w domu. 
Teraz jesteście odważni. Już 
poczuliście władzę – mówię 
z naciskiem i dalej się nakrę-
cam: – Zapomnieliście kto 
na wasze mandaty pracował. 
Bo nie wy przecież. To ja 
wam dałem znaczek „Soli-
darności” bez którego by-
ście g…no weszli do Rady. 
To ludzie ze Związku na 
was zap…lali! – kieruję do 
zebranych. Nie zważam na 

księdza prałata i kontynuuję: 
– Jak będę chciał to rozp…lę wszystko 
w drobny mak. Znów będziecie nikim. 
Nie podoba się wam szef Oddziału „So-
lidarności”? Nie wy mnie wybieraliście. 
Przyjmijcie to do wiadomości. To ja roz-
daję karty. Do końca – prawie wykrzy-
czałem i zamilkłem. Cisza jak makiem 
zasiał. Konsternacja, strach, niepewność. 
Odezwał się chyba Mietek Węglewicz. 
– Uspokój się. To nie „Solidarność” 
ich wypromowała tylko Komitet Oby-
watelski! Nie wytrzymuję: – Ty to mó-
wisz? Człowiek Związku. Internowany. 
Przestań pier…ć! Przecież wiesz, że w 
ogromnej większości to ci sami ludzie 
– mówię i kieruję jeszcze kilka zdań do 
Andrzeja Wojdyły: – Zrobiłem cię wo-
jewodą. Nadstawiałem du… Narobiłem 
sobie wrogów, a ty grasz za moimi ple-
cami? Jak możesz? – spytałem Wojdyłę. 
Nie odezwał się – ze str. 104-105.

Krecia robota
– Tajne głosowanie. Napięcie. Prze-

rwa. Po kwadransie komisja skrutacyjna 

ogłasza wyniki. Tadeusz Bochnia – osiem-
naście „za”, a Marcin Stryczyński jede-
naście „za”. Trzy osoby nie głosowały. 
Wygrywamy. Jednak to gorzka wygrana. 
Okazuje się bowiem, że coś było nie tak 
z „naszymi” radnymi. Jest ich przecież 
siedemnastu. Dodając czterech radnych 
Pikusa, to powinno być dwadzieścia 
jeden głosów za Bochnią! Jasność! K…
wa, trzech „naszych” albo w ogóle nie 
głosowało albo głosowali na Stryczyń-
skiego! Taka to „Solidarność”! Do tego 
doprowadziły gierki „elit”, powiedzmy 
„inteligenckich”! Kupa gnoju – ze str. 
107-108.

Podziękowania od losu bywają zaskakujące
– Nagle ktoś z tyłu złapał mnie 

mocno za ręce i poderwał do góry. W 
tym samym momencie z góry scho-
dził drugi. (…) Uśmiechnął się zło-
wrogo i wykrzyczał: – Mam cię psie. 
Teraz cię załatwimy. A później żonę i 
dzieci – krzyknął Olszewski (Ryszard 
– przyp. red.). Podszedł blisko i walnął 
mnie pięścią z całej siły prosto w nos. 
Później okaże się, że nos pękł i nastą-
piło przesunięcie przegrody nosowej. 
Upadłem. Ktoś mnie podniósł z tyłu 
i znów złapał pod ręce tak, że nie mo-
głem się ruszać. (…) Byłem w szoku 
i już mocno obolały. Ten co mnie bił 
krzyczał cały czas z furią: – Masz za 
moją krzywdę bydlaku – słyszałem 
w czasie bicia. Dostawałem w twarz, 
żebra i nerki. On był jakby w tran-
sie, później okazało się, że oni wypili 
wcześniej litr wódki – ze str. 109.

Potłuczenie bliźniego to nic takiego
– Odstąpiono od ukarania Olszew-

skiego (Ryszarda – przyp. red.) ze wzglę-
du na „małą szkodliwość czynu”. (…) 
Skutki tego „mało szkodliwego czynu” 
odczuwałem jeszcze przez wiele miesię-
cy. Psychicznie już się nie wyprostowa-
łem. Pewnego dnia, wiele miesięcy po 
zdarzeniu, w kawiarni „Elżbieta” spotka-
łem jednego z uczestników zajścia. (…) 
Rozstaliśmy się podaniem ręki, według 
słów modlitwy „...jako i my odpuszczamy 
naszym winowajcom” – ze str. 111-112.

Summary
Waldemar Nicman napisał książkę 

tak samo jak napisał swoje życie, spój-
nie ze wskazaniami Jana Pawła II o 
prawdzie i maksymą poety Zbigniewa 
Herberta – PŁYNIE SIĘ ZAWSZE DO 
ŹRÓDEŁ, POD PRĄD, Z PRĄDEM 
PŁYNĄ ŚMIECIE.

GRZEGORZ KRAJEWSKI

O „Solidarności” bolesna prawda z pierwszej ręki

Zeznania świadka historii

Książka nie mogłaby się ukazać 
gdyby nie dofinansowanie przy-
znane przez Zarząd CEDROB S.A. 
i osobiste wsparcie ze strony Miro-
sława Koźlakiewicza – Przewodni-
czącego Rady Nadzorczej Spółki. 
Nasz Magazyn jest patronem me-
dialnym tego przedsięwzięcia.
Książka liczy 224 strony (w tym 16 
kolorowych). Zawiera liczne doku-
menty i zdjęcia. Jej cena to 30 zł. 
Można ją zamówić pod numerem 
tel. 664 364 924.
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Ruszyła kolejna odsłona kampanii promują-
cej picie wody z kranu oraz nakłaniającej do 
ograniczania zużycia plastiku. Na terenie 
Ciechanowa pojawiły się plakaty z wize-
runkiem sportowców: Joanny Jóźwik i Szy-
mona Kołeckiego, którzy zachęcają do picia 
„Ciechanowskiej Kranówki”. To kontynuacja 
proekologicznych działań ratusza trwają-
cych od czerwca w przestrzeni miejskiej 
oraz w szkołach.

Miasto podejmuje kolejne działa-
nia, których celem jest ograniczenie 
zużycia plastiku oraz zachęca miesz-
kańców do picia wody z kranu. W 
promocję „Ciechanowskiej Kranów-
ki” włączyło się dwoje znanych spor-
towców. Plakaty z ich wizerunkiem 
pojawiły się w przestrzeni miejskiej na 
wiatach przystankowych.

Joanna Jóźwik jest lekkoatletką 
biegająca na krótkich dystansach. To 
piąta zawodniczka igrzysk olimpij-
skich w Rio de Janeiro i brązowa me-
dalistka mistrzostw Europy z Zury-

chu. Tej jesieni przeprowadziła się do 
Ciechanowa, gdzie kontynuuje swoje 
przygotowania do Igrzysk Olimpij-
skich w Tokio, korzystając m.in. z 
nowej infrastruktury sportowej wybu-
dowanej w mieście.

Szymon Kołecki jest mieszkają-
cym w Ciechanowie sztangistą, zdo-
bywcą srebrnego medalu na Igrzy-
skach Olimpijskich w Sydney w 2000 
oraz złotego na Igrzyskach Olimpij-
skich w Pekinie w 2008, 4-krotnym 
medalistą mistrzostw świata, 6-krot-
nym medalistą mistrzostw Europy. 
Od 2016 jest zawodnikiem MMA.

Do promocji „Ciechanowskiej 
Kranówki” przyłączają się też przed-
stawiciele lokalnego biznesu. Już 
niebawem w Centrum Handlowym 
Mrówka zainstalowane będą specjal-
ne urządzenia do dystrybucji wody. 
Takie same, jakie miasto zamonto-
wało na początku roku szkolnego 
we wszystkich sześciu miejskich 
szkołach. Dyspensery do wody z 
kranu dodatkowo zliczają wszystkie 
niewykorzystane plastikowe butelki. 
We wrześniu z inicjatywy ratusza bli-
sko 4 tys. uczniów otrzymało bidony 
wielokrotnego użytku o dostosowa-
nej do ich potrzeb pojemności. Czy-
stość i zdatność wody do spożycia w 
szkołach została w każdej placówce 
zbadana przez sanepid. 

Pierwsze działania proekologicz-
ne zostały wdrożone w ratuszu przed 
wakacjami. Z Urzędu Miasta znik-
nęły plastikowe, jednorazowe butel-
ki na wodę oraz plastikowe kubki. 
W ratuszu nie ma już plastikowych 
dyspenserów na wodę. Podobne roz-
wiązania, nakierowane na redukcję 
plastiku i promowanie ciechanowskiej 
wody z kranu są sukcesywnie wprowa-

dzane także w jednostkach podległych 
miastu.

W okresie wakacyjnym Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji w Ciecha-
nowie Sp. z o.o. w różnych punktach 
miasta udostępniał kranówkę z mo-
bilnego saturatora. Wszystkie miej-
sca, gdzie woda była udostępniana do 
picia były badane przez służby sani-
tarne. „Ciechanowskiej Kranówki” z 
gazem można było się napić m.in. na 
kąpielisku „Krubin”, na basenie od-
krytym i w centrum miasta.

Ciechanów posiada jeden z naj-

lepszych systemów dezynfekcji wody 
w Polsce, przy użyciu promieni UV. 
Obie Stacje Uzdatniania Wody wy-
posażono w nowoczesne lampy UV 
przeznaczone do dezynfekcji wody. 
Jej oczyszczanie w ten sposób pozwala 
na utrzymanie mikrobiologicznej czy-
stości. Nie ma konieczności dodawa-
nia środków chemicznych w celu jej 
uzdatniania. Woda w mieście wydo-
bywana jest ze studni głębinowych i 
jest uzdatniana tylko w naturalny spo-
sób w celu wytrącenia żelaza i manga-
nu w filtrach żwirowych. Nie zawiera 

bakterii chorobotwórczych, więc nie 
trzeba jej gotować, można pić ją pro-
sto z kranu. Ciechanowska Kranówka 
posiada minerały, w tym biopierwiast-
ki, takie jak wapń i magnez.

Rezygnacja z wody butelkowanej 
pomaga chronić środowisko i ograni-
czać odpady. Woda z kranu jest tańsza 
niż butelkowana. Litr wody butelko-
wanej w sklepie to koszt około 1,50 zł, 
natomiast 1 m3 wody (czyli ok 1.000 
litrów) dostarczonej siecią wodociągo-
wą kosztuje 3,2 zł.

UM/TM

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Sportowcy promują „Ciechanowską Kranówkę”
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Poseł ziemi płocko-ciechanowskiej Arka-
diusz Iwaniak (LEWICA) proponuje zwięk-
szenie wysokości zasiłku pogrzebowego z 
aktualnych 4 do 7 tysięcy złotych. Uważa, że 
obecnie zasiłek nie wystarcza na pokrycie 
kosztów pochówku.

W naszym kraju, w stosunku do 
roku ubiegłego, umieralność wzrosła o 
kilkadziesiąt tysięcy osób. Ma to zwią-
zek zarówno z pandemią COVID-19, 
ale także większą liczbą zgonów na inne 
choroby. Rodziny zmarłych, które i tak 
przeżywają tragedię związaną z utratą 
bliskich, często muszą borykać się jesz-
cze z problemem sfinansowania kosz-
tów pogrzebu. Poseł Arkadiusz Iwaniak 
postuluje w związku z tym zwiększenie 
zasiłku pogrzebowego.

- Wysokość zasiłku nie była walo-
ryzowana od 2011 roku. Kwota 4.000 
złotych jest dzisiaj absolutnie niewy-
starczająca by pokryć koszty pochów-
ku. Od 2011 roku wzrosły  przecież 
wszystkie wydatki związane z organi-
zacją pogrzebu, stąd też nasz projekt 
ustawy zmierzający do podwyższenia 
zasiłku do 7.000 złotych – powiedział 
nam poseł Arkadiusz Iwaniak.

Projekt LEWICY, pilotowany 
przez płocko-ciechanowskiego parla-
mentarzystę, zakłada również corocz-
ną waloryzację świadczenia pogrzebo-
wego w oparciu o wskaźnik dotyczący 

emerytur i rent, aby co roku ustawo-
dawca nie musiał tej kwoty zmieniać. 
- To niezwykle ważne, aby osoby, które 
będą zmuszone pogrzebać swoich bli-
skich, mogły zorganizować ten pochó-
wek godnie. Koszt proponowanych 
zmian to 3,5 mld złotych. Jeżeli rzą-
dzący są w stanie znaleźć 2 mld złotych 
na dofinansowanie telewizji publicz-
nej, to znalezienie 3,5 mld złotych na 
godne pochówki Polaków nie wydaje 
się być rzeczą niemożliwą – mówi po-
seł Iwaniak.

TM

Trzech miejskich radnych – Andrzej Bayer, 
Andrzej Czyżewski i Michał Rząsiński - złoży-
ło do władz miasta interpelację w sprawie 
ułatwienia parkowania samochodów firm 
kurierskich w trakcie doręczania przesyłek.

Właściciele i pracownicy firm ku-
rierskich zgłaszali radnym na piśmie 
problemy z zaparkowaniem aut pod-
czas wyładunku towaru. - Warto pod-
kreślić, iż we wspomnianym piśmie 
jego autorzy nie ograniczają się tylko 
do skarg, ale proponują rozwiązania 
umożliwiające im normalne funkcjo-
nowanie – chociażby dopuszczenie do 
parkowania pojazdów zaopatrzenia na 
określony czas – np. 5 minut. Wska-
zują też miejsca, w których występują 
największe problemy – napisali w swej 
interpelacji radni.

Zgodnie z sugestią Andrzeja Bay-
era, Andrzeja Czyżewskiego i Michała 

Rząsińskiego zorganizowano spotka-
nie przedstawicieli władz miasta i firm 
kurierskich dostarczających przesyłki 
na terenie Ciechanowa. Jego efektem 
jest m.in. wyrażona przez zastępcę pre-
zydenta Iwonę Kowalczuk zgoda na 
zmianę w stałej organizacji ruchu, w 
zakresie wprowadzenia dodatkowego 
miejsca postojowego dla firm kurier-
skich w ciągu ul. Mickiewicza – od 
strony 11-go Listopada.

Nie wszystkie oczekiwania firm ku-
rierskich udało się spełnić. Wiceprezy-
dent Iwona Kowalczuk poinformowała 
autorów interpelacji, że ze względu na 
duże obłożenie ruchem samochodowym 
ulic Zielona Ścieżka i Plac Kościuszki 
nie widzi możliwości wydzielenia tam 
miejsca parkingowego dla samochodów 
użyłkowanych przez firmy kurierskie.

TM

Interpelacja miejskich radnych

Ułatwić pracę kurierom

Z pracy parlamentarzystów

Poseł Iwaniak: Czas podnieść 
zasiłek pogrzebowy!

Ulice czeka kompleksowa przebudowa. 
W ramach inwestycji wymieniona będzie 
nawierzchnia, powstaną chodniki i kolej-
na w mieście ścieżka rowerowa. Wybudo-
wane będzie też rondo, które podniesie 
poziom bezpieczeństwa dzieci uczęszcza-
jących do pobliskiej szkoły. Prace powin-
ny zakończyć się w czwartym kwartale 
przyszłego roku.

Miasto pozyskało na ten cel 4 mi-
liony złotych dofinansowania z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Ma-
zowieckiego w ramach programu „In-
strument wsparcia zadań ważnych dla 
równomiernego rozwoju województwa 
mazowieckiego na rok 2020”.

Ul. Graniczna zostanie przebudo-
wana na odcinku od ul. Płockiej do ul. 
Widnej. Ulica Widna – od skrzyżowa-
nia z ul. Graniczną do ul. Przytorowej. 
Powstanie kanalizacja deszczowa, która 

umożliwi odprowadzanie wód opado-
wych.

W ulicy Granicznej pojawi się 
ścieżka dla rowerzystów. Na ul. Gra-
nicznej i fragmencie ul. Widnej po-
wstaną chodniki po obydwu stronach 
jezdni. W ramach zadania zostanie też 
wybudowane nowe oświetlenie.

Istotną zmianą w organizacji ru-
chu, mającą na celu poprawę bezpie-
czeństwa dzieci uczęszczających do po-
bliskiej szkoły i usprawnienie w ruchu 
drogowym, będzie wprowadzenie na 
skrzyżowaniu ul. Granicznej z ul. Czar-
nieckiego ruchu okrężnego.

– Pandemia nie może zatrzymać roz-
woju miasta. Realizujemy kolejne prace 
inwestycyjne, aby nadal podnosić jakość 
życia i bezpieczeństwo mieszkańców. To 
też praca dla osób zaangażowanych w 
realizację robót budowlanych. Budowa 

ronda usprawni komunikacyjnie ten 
obszar, ale przede wszystkim zwiększy 
bezpieczeństwo i komfort wielu dzieci 
oraz rodziców, którzy dziś i w przyszłości 
będą korzystali z pobliskiej szkoły. Po-
większamy też infrastrukturę rowerową, 
z której chętnie korzysta coraz więcej 
ciechanowian – mówi prezydent Krzysz-
tof Kosiński. 

Rozpoczęcie prac na ul. Granicz-
nej wiąże się z utrudnieniami w ruchu. 
Czasowa organizacja ruchu zakłada od-
cinkowe ograniczenia w ruchu pojaz-
dów w miarę postępu prac.

W ramach realizacji zadania miasto 
planuje ponadto budowę ciągu pieszo-
-rowerowego od Szkoły Podstawowej 
nr 7 do Parku Nauki Torus przy wieży 
ciśnień oraz budowę nowych miejsc 
parkingowych w pobliżu szkoły.

UM/TM

Miejskie inwestycje drogowe

Rusza modernizacja ul. Granicznej i Widnej
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Skrzyżowanie ulic Granicznej i Widnej.
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Na Cmentarzu Komunalnym w Ciecha-
nowie przeprowadzono remont głównej 
alei od strony ul. Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego – Prymasa Tysiąclecia (pętla 
miejska). W ubiegłym roku interpelację w 
tej sprawie zgłaszała radna Edyta Rzepliń-
ska-Filipowicz.

O interwencję w tej sprawie zwra-
cali się do niej mieszkańcy miasta. - 
Aleja jest zbudowana ze starych płyt 
chodnikowych. Odchodzą od niej 
nowe alejki, w kierunku niedawno 
rozbudowanej części cmentarza. Na-
tomiast ta główna – reprezentacyjna 
– wygląda fatalnie, z dołami, nierów-
nościami, na których łatwo się po-
tknąć. Po deszczu czy przy roztopach 
zbierają się tam wielkie kałuże znacz-
nie utrudniające przejście. (…) Zbliża 
się Dzień Wszystkich Świętych. Wiele 
osób tylko wtedy odwiedza Ciecha-
nów, a taki obraz na cmentarzu psuje 
w ich oczach wizerunek miasta. (…) 
Naprawa alejek jest jednak konieczna 
przede wszystkim ze względów bez-
pieczeństwa – podkreślała wówczas 
radna Rzeplińska-Filipowicz.

Dziś przytoczony opis wyglą-
du alejki jest tylko wspomnieniem. 
Miasto przeprowadziło wymianę na-
wierzchni. Tę starą, wykonaną z try-
linki i płyt chodnikowych, zastąpiono 
kostką brukową. Została ona ułożona 
na odcinku o powierzchni około 350 
m2, a pochodziła z rozbiórki chodni-
ków na terenach miejskich w trakcie 
realizacji zadań inwestycyjnych.

W 2019 r. miasto powiększyło te-
ren cmentarza o obszar około 5,8 tys. 
m2. Przesunięto istniejące ogrodzenie i 
wybudowano nowe alejki. Na zlecenie 
miasta ZWiK wykonał odwodnienie, 
co pozwoliło na zlikwidowanie istnie-
jącego od lat problemu zalewania gro-
bów. Na 2021 rok zaplanowano kolejne 
prace związane z powiększeniem cmen-
tarza. Ratusz rozstrzygnął też konkurs 
na koncepcję architektoniczną kolum-
barium, w którym znajdą się wnęki na 
ponad tysiąc urn. Rozpoczęcie prac jest 
przewidywane na 2022 rok.

TM

Cmentarz Komunalny

Inwestycje na cmentarzu

Główna alejka cmentarna od strony pętli 
miejskiej zmieniła swe oblicze.
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Wizualizacja kolumbarium na ponad tysiąc urn, którego budowę władze miasta planują 
na 2022 rok.
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święta

Święta w czasach 
zarazy…

Ostatnio z powodu coraz to nowych 
obostrzeń nachodzą mnie różne refleksje 
związane ze świętami Bożego Narodzenia. 
Zastanawiałam się ostatnio, czy będzie 
podobnie, jak na Wielkanoc. Może lepiej? 
Może gorzej? Może inaczej? Ze świąt Wiel-
kiejnocy najbardziej zapamiętałam pusty 
kościół, bo limit wynosił wówczas 5 osób. 
Były również wytyczne odnośnie Grobu 
Pańskiego, aby był skromniejszy, niż zazwy-
czaj. Jestem w swojej parafii w grupie, któ-
ra zajmuje się właśnie przygotowywaniem 
dekoracji świątecznych. Wiosną bardzo 
przejęliśmy się wskazaniami i faktycznie 
zrezygnowaliśmy z wielu elementów, dość 
skrupulatnie stosując się do instrukcji. 
Ostatnio spotkaliśmy się, żeby zaplanować, 
co zrobimy na Boże Narodzenie. No i się 
zaczęło… Najpierw padł pomysł, żeby po-
czekać, bo może i tym razem pojawią się 
wytyczne. Nie wiem, czy kiedyś byliście na 
spotkaniu w gronie, w którym jedna osoba 
jest śmiertelnie poważna, a reszta ma po-
czucie humoru ocierające się o komizm. Je-
śli nie, to bardzo polecam, bo wtedy można 
być w kabarecie na widowni i na scenie 
jednocześnie.

Ta jedna poważna osoba, która zawsze 
przejmuje się przepisami i procedurami, 
wypowiedziała kluczowe zdanie, które 
brzmiało mniej więcej tak: „No dobra, za-
łóżmy, że będą wytyczne. Ciekawe, jakie 
mogłyby być?”. Nie trzeba było powtarzać 
go dwa razy, bo popłynęli wszyscy… Ile 
osób (figur) może być w szopce? Czy Święta 
Rodzina, jako rodzina może stać obok sie-
bie, nie zachowując dystansu? Czy powin-
ny być maseczki? Wiadomo, że stajenka zo-
staje, bo hotele, gospody, zajazdy itp. i tak 
są pozamykane. W domach prywatnych też 

zasadniczo lepiej nie przyjmować zbyt wielu 
gości.  Czy dla pasterzy zastosować godziny 
dla seniorów, jeśli przekroczą wiek 60+, bo 
ci z naszych parafialnych figurek wyglądają 
na seniorów właśnie? Jak są pasterze przed 
16 rokiem życia, to trzeba ich wstawiać 
dopiero po 16.00, bo wcześniej musieliby 
być z rodzicami. Jak w ogóle potraktować 
anioły, w sytuacji, gdy nie wolno robić 
zgromadzeń… liczyć je, czy nie, zakładając, 
iż to istoty jedynie duchowe? Jak rozwiązać 
kwestię dezynfekcji, bo przecież płyn jest 
na bazie alkoholu, a wszędzie pełno siana 
i drewna? Mamy też takiego aniołka, który 
kiwa główką. Może teraz aniołek zamiast 
witać się z dziećmi powinien wykonywać 
testy na obecność wirusa lub chociaż robić 
pomiar temperatury wśród osób chcących 
zobaczyć Dzieciątko? Wreszcie - jak rozwią-
zać kwestię trzech mędrców? Przybywają z 
zagranicy, w dodatku spoza Unii Europej-
skiej, więc  konieczna będzie kwarantanna. 
Jeśli będzie trwała 15 dni, to nie zdążą na 6. 
stycznia dotrzeć do stajenki.

Może ktoś powie, że takie żarty są nie 
na miejscu, jednak przestrzeń, w której 
obecnie się znajdujemy, bywa momenta-
mi tak absurdalna, że budzi również ab-
surdalne skojarzenia. Poza tym odrobina 
humoru jeszcze nikomu nie zaszkodziła. 
Powiem więcej, epidemia stanie się jeszcze 
bardziej niebezpieczna, jeśli tego humoru 
zabraknie.

Wracając do tematu - ja oczywiście 
poddałam się ponuremu nastrojowi, który 
panuje w naszym kraju i optowałam, żeby 
zrobić skromną dekorację. Na szczęście w 
porę zostałam oświecona przez osobę, z 
którą od razu się zgodziłam i przy okazji 
zrozumiałam, jak szybko i bezrefleksyjnie 
uległam presji mediów. Bo w zasadzie dla-
czego miałoby być skromniej? Tylko dlate-
go, że w kościele będą limity?

Wszystko zależy od tego, co w te świę-
ta jest dla Ciebie najważniejsze. Jeśli tylko 
to, co zewnętrzne – będziesz czuł się znie-
wolony i ograniczony obostrzeniami i limi-
tami. Wszystko będzie Cię złościło, a karp 
straci smak. Jeśli jednak liczy się dla Ciebie 
duchowy wymiar tych dni (w końcu Boże 
Narodzenie, jak sama nazwa wskazuje, ma 
konkretną genezę) nie jesteś niczym ogra-
niczony i wzniesiesz się ponad wszystko 
wokół.

JOWITA RUTKOWSKA

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

W liczne atrakcje obfi-
towały „Mikołajki” zor-
ganizowane w Szkole 
Podstawowej nr 4 w 
Ciechanowie.

Święty Mikołaj 
nie zapomniał o naj-
młodszych uczniach. 
Zerówkowicze cały 
czas chodzą do szko-
ły i w ten szczególny 
czas Mikołaj posta-
nowił ich odwiedzić. 
Cóż to była za radość 
i jakie emocje… Dzieci na powitanie 
zaśpiewały gościowi specjalnie przygo-
towane piosenki, a on nagrodził je słod-
kościami. Po krótkiej rozmowie nadeszła 
długo oczekiwana chwila – rozdawanie 
prezentów w postaci ciekawych gier plan-
szowych.

Na koniec Mikołaj zaprosił dzieci 
do wspólnego ubierania choinki przed 
szkołą. Ozdoby na nią przygotowali 
starsi uczniowie, wykorzystując do tego 
materiały wtórne, które przerobili, ude-
korowali i dostarczyli. 

KZ/TM

Mikołajki w „Czwórce”

A jednak Boże Narodzenia będzie. Mimo straj-
ków, mimo wulgaryzmów i hejtów, mimo 
demolowanych świątyń i zakłócanych nabo-
żeństw, mimo haniebnie przerobionych kolęd 
i pandemicznych ograniczeń niepoluzowanych 
nawet na bożonarodzeniowe liturgie, mimo 
rozświetlonych światłem świątecznych świeci-
dełek na wystawach sklepów na długo przed 
świętami i w oknach domów, których mieszkań-
cy nie będą świętować na Eucharystii Narodzin 
Pana, Boże Narodzenia będzie. Dlaczego? 

Dlatego, że Dobra na tym świecie jest 
więcej. Nie jest ono krzykliwe, ani wul-
garne. Nie jest smutne i przygnębione, ale 
niesie nadzieję, że życie nie przygniecie tak 
człowieka, by ten nie poradził sobie z nim. 
Dobro tworzy przestrzeń życia i kulturę ży-
cia. I ostatecznie zawsze wygrywa. Bo ma 
Nieskończone źródło. 

Boże Narodzenie będzie, bo ludzi 
dobrych jest więcej na świecie. (Myślę, że 
przyjdzie taki czas, gdy napiszę, że ludzi 
świętych jest więcej. Sam chciałbym do 
nich należeć.) 

Nie można nie zauważyć powszech-
nej mobilizacji naszego ciechanowskie-
go świata (i nie tylko), by przynieść ulgę 
małej LAURZE. To imię jest tak znane i 
odmieniane przez wszystkie przypadki, że 
nie tylko ośmielam się go tu użyć, ale liczę 
na to, że wszyscy wiemy o kim tu mowa i 
wszyscy stajemy po właściwej stronie. Iluż 
ludzi włączyło się w pomoc temu dziecku? 
Na aukcjach, kiermaszach, internetowej i 
SMS-owej zbiórce. Wspólnota zbudowa-
na w dobrym celu i wierze prowadzi do 
sukcesu. Tak swoją drogą, nie rozumiem 
dlaczego lek dla Laury jest taki drogi. Ja-
kie muszą być w nim składniki, że cena 
jest tak ogromna (delikatnie to określając)? 
Byłoby to niegodne, gdyby ktoś na krzyw-
dzie dziecka robił sobie interes. Wiem, że 

LAURA i jej rodzice (których osobiście nie 
znam) przy wsparciu ludzi dobrej woli po-
dołają tej sytuacji. POWODZENIA!

Takich dzieciaków, którym trzeba 
pomóc jest dużo więcej. W Internecie aż 
się roi od próśb o wsparcie, pomoc. Ob-
razy cierpiących dzieci ściskają za gardło i 
serce. Ogromne wrażenie zrobiło na mnie 
niespreparowane zdjęcie małej lekko umo-
rusanej dziewczynki z Afryki, która piła 
ostatnią kroplę wody sączącą się powoli z 
butelki. Myślami powędrowałem do cie-
chanowskiej parafialnej zbiórki makulatu-
ry, dzięki której zebrano środki na budo-
wę studni w Sudanie Południowym. Gdy 
wielcy tego świata nie potrafią rozwiązać 
wydaje się prostych problemów, przynaj-
mniej tak możemy tym ludziom pomóc. 
Mamy wszystkiego aż nadto. 

Czasami pytam Pana Boga dlaczego 
jest tyle niesprawiedliwości na świecie? 
Dlaczego dzieci muszą chorować, cierpieć, 
głodować. Dlaczego dzieci? Nie znajduję 
odpowiedzi. Jakby Bóg milczał. 

W naszej zeńbockiej wspólnocie, która 
na mapie płockiej diecezji funkcjonuje już 
od 610 lat, też przeżywamy (można po-
wiedzieć) analogiczną (choć trochę inną) 
historię jak Laura. Młody człowiek walczy 
o zdrowie i życie z chorobą nowotworo-
wą. Choroba przyszła niespodziewanie, 
jak zbyt wczesna miłość, o której trudno 
zapomnieć, a przecież trzeba, by żyć. Mo-
dlimy się za niego. Roraty stały się wspól-
nototwórczą przestrzenią wołania ludzi 
młodych: O zdrowie dla K. prosimy Cię 
Panie. Moi parafianie sami z siebie zorga-
nizowali pomoc rodzicom (bo to niełatwy 
czas i pod tym względem). Razem – z 
ministranckiej inicjatywy - tworzymy dla 
niego świąteczną paczkę, która z dnia na 
dzień jest coraz większa. Mamy nadzieję, że 

jak wróci, sprawi mu wiele radości. Wiele 
osób myśli o chorym młodym człowieku i 
wiele osób modli się, by wszystko się uda-
ło i wrócił w pełni sił i - mimo wszystko 
- dobrego zdrowia do domu, do rodziny i 
rówieśników.

A może cierpienie jednych jest po to, 
żeby obudzić serca i wrażliwość innych? 
Może to jest odpowiedź Stwórcy? 

A zatem – jak już napisałem - Boże 
Narodzenie będzie, bo są jeszcze tacy, 
którzy bardziej niż na prezenty wyglądają 
na samego Jezusa. Zamiast z początkiem 
grudnia stroić świątecznie okna, balkony, 
podwórka, stroją swoje serca, by kolęd nie 
fałszowały. Zamiast gadać na innych i pal-
cami wytykać, zaczynają pracę od siebie. 
Bo łatwo jest robić rachunki sumienia in-
nym, a sobie dać w tym względzie spokój. 

Boże Narodzenie będzie, bo są tacy, 
którzy w nędznej szopce upatrują nadziei 
na odrodzenie człowieka. Z betlejemskiego 
ubóstwa rodzi się doniosłość człowieczeń-
stwa i zdolność kochania. 

Tak! Boże Narodzenie będzie mimo 
wszystko. 

Drodzy Czytelnicy! Mam nadzieję, że 
dobrnęliście do tego miejsca. Dziękuję.

U nas, w kościele w Zeńboku, jest 
duży zabytkowy ołtarz św. Józefa. 8 grud-
nia br. rozpoczął się rok św. Józefa. Proszę 
zatem, przyjmijcie od stóp tego ołtarza Bo-
żonarodzeniowe pozdrowienia i serdeczne 
życzenia. Niech św. Józef, najlepszy wzór 
ojcostwa, wyprosi dla wszystkich dar od-
ważnego i pełnego uskrzydlających pasji 
życia. Dobrych i spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia. Wszystkiego najlepszego!

KS. PIOTR MARZEC 
PROBOSZCZ PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA W 

ZEŃBOKU 

PULS Zeńboka 

Boże Narodzenie będzie 

Ciechanów na starych fotografiach

Zachęcamy do nadsyłania historycznych zdjęć Ciechanowa i ciechanowian - na adres e-mail: pulsciechanowa.gmail.com

fot. Kazimierz Kosmala

MŁODZI 
CIECHANOWIANIE 

Z LAT 70-TYCH
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W jaki sposób obecnie funkcjonuje Miejska 
Biblioteka?

Rok 2020 jest czasem nietypo-
wym, a jego tempo i zmiany wyzna-
czała głównie epidemia i dostosowanie 
się do wytycznych. To dostosowanie się 
było koniecznym, aby zadbać o zdro-
wie własne, pracowników, a przede 
wszystkim, aby otworzyć bibliotekę 
dla czytelników. Obecnie, czyli od 28 
listopada 2020 r. Miejska Biblioteka 
Publiczna w Ciechanowie (wszystkie 
jej placówki) jest czynna codziennie, 
można swobodnie korzystając z do-
stępu do regałów wypożyczać książki i 
delektować się treściami przekazywa-
nymi przez ulubionych autorów. Przed 
wejściem do każdej placówki są za-
mieszczone informacje przypominające 
o konieczności stosowania maseczki 
ochronnej i dezynfekcji rąk, jak rów-
nież informacje o maksymalnej jedno-
razowej liczbie czytelników mogących 
przebywać w placówce. Nieczynne są 
natomiast czytelnie, nie udostępniamy 

prasy i nie można korzystać z punktu 
ksero. Książki, które są oddawane przez 
czytelników trafiają na kwarantannę. 
Po pięciu dniach wracają na półki do 
ponownego wypożyczenia.

Mam świadomość, że stan epidemii wpływa 
na działalność Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej, zresztą tak samo jak i na inne placówki 
tego typu. Czy pomimo obostrzeń miesz-
kańcy wciąż korzystają z możliwości wypo-
życzania książek?

W Ciechanowie jest bardzo wielu 
miłośników książek, najwięcej wśród 
dzieci i seniorów, ale nie brakuje też 
czytelników wśród ludzi młodych. 
Nasi czytelnicy nie mieli od samego 
początku problemu z dostosowaniem 
się do wytycznych sanitarnych, byle 
tylko pojawiła się możliwość odwie-
dzenia biblioteki i wypożyczenia ksią-
żek. Najtrudniejszy był moment po 
pierwszym otwarciu bibliotek w maju, 
kiedy epidemia była jeszcze blisko 
początku. Wtedy wśród wytycznych 

był chociażby ograniczony dostęp do 
regałów, a książki podawali wyłącz-
nie bibliotekarze. Niekiedy te wybory 
czytelnicze rozmijały się i nie zawsze 
były trafione. Ale z czasem wszyscy na-
uczyliśmy się funkcjonować w trybie 
obostrzeń, one też z biegiem tygodni 
się zmieniały. Czytelnicy z niecierpli-
wością i tęsknotą czekali na otwarcie 
bibliotek po kolejnym zamknięciu 
instytucji kultury w listopadzie 2020 
r. i z wielką radością wrócili do nas 
po książki. Można by nawet rzec, że 
tuż po otwarciu biblioteki przeżywa-
ły kontrolowane oblężenie. A regały 
w placówkach bibliotecznych tylko w 
pierwszych dniach pełne były książek, 
w tym nowości, które cały czas za-
kupowaliśmy i wiedzieliśmy, że będą 
miały wielu odbiorców. Dziś mnóstwo 
książek jest w wypożyczeniu, wielu 
czytelników zrobiło sobie przysłowio-
we zapasy na czas świąteczny i może 
trochę w obawie przed ewentualnymi 
kolejnymi ograniczeniami.

Już niedługo powitamy Nowy Rok. Wiem, 
że w obecnej sytuacji trudno cokolwiek 
planować. Proszę jednak o informację, jaki 
to będzie rok dla ciechanowskiej biblioteki?

Z jednej strony z obawą patrzy-
my w przyszłość, bo wiadomo, że w 
obecnej sytuacji nie ma nic pewnego. 
Ale z drugiej strony funkcjonowanie 
bez planowania jest zupełnie niereal-
ne. Któż z nas nie ma planów? Naszą 
największą nadzieję pokładamy w od-
mrożeniu działalności kulturalnej, aby 
móc organizować spotkania autorskie, 
wykłady, zajęcia dla dzieci, konkursy z 
wręczaniem nagród publicznie, turnie-
je czytelnicze i wiele innych oczywiście 
przy udziale publiczności. Choć część 
działalności przenieśliśmy do sieci, to 
zdajemy sobie sprawę, że w spotka-
niach najważniejsza jest interakcja, 
wymiana spojrzeń, w spotkaniach au-
torskich chociażby zamienienie słowa 
z autorem, czy uzyskanie autografu do 
książki. Chat nie zastąpi rozmowy, zaję-
cia on-line są jedynie substytutem tych 

na żywo, którym towarzyszy śmiech i 
emocje.

Na 2021 rok zaplanowaliśmy m.in. 
wiele ciekawych spotkań autorskich, 
ale też warsztaty, zajęcia czytelnicze dla 
dzieci, mini recitale. I naprawdę wie-
rzymy, że będziemy mogli to wszystko 
zorganizować. I tego się trzymamy i po-
zytywnie patrzymy w przyszłość. Byle 
tylko zdrowie i optymizm nam wszyst-
kim dopisywały, czego sobie, swoim 
pracownikom i Państwu życzę. 

Dziękuję za rozmowę 
PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 

Trzy pytania do Alicji Wodzyńskiej, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie

W Ciechanowie jest bardzo wielu miłośników książek

...bardzo ciepły, choć grudniowy” zabrzmia-
ło w przedświąteczny poniedziałek na in-
nych niż dotychczas, ale mimo covidowych 
przeszkód, wyjątkowych jasełkach szkol-
nych w Gostkowie. 

A wszystko za sprawą przedszkola-
ków, ks. Janusza Paczkowskiego (autor 
scenariusza) oraz wychowawcy grupy 
młodszej - Katarzyny Bystrek. 

- Wraz z dziećmi na jasełkowej 
scenie wystąpili również goście spe-
cjalni:  Anna Augustyniak - Sekretarz 
Gminy Gołymin-Ośrodek, Anna Za-
drożna - Dyrektor Zespołu Placówek 
Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku, 
Izabela Śliwińska – wicedyrektor pla-
cówki, Gabriela Maliszewska - kie-
rownik Szkoły Filialnej w Gostkowie 
oraz Marta Pszczółkowska - pedagog 
szkolny. Opowieść betlejemskiej nocy 
przeplatana śpiewem kolęd płynących z 
ust wszystkich uczestników i pokazem 
mody jasełkowej sprawiły podniosły 
nastrój, gdzie miłość, nadzieja, życzli-
wość były tematem przewodnim. Nie 
brakowało też odniesienia do proble-
mów współczesnych: „(...) a tam, jak 
w czasie pandemii, nikt nie chciał ich 
przyjąć na nocleg. Wszystkie drzwi 
domów i miejscowych hoteli szybko 
zamykały się przed Maryją i Józefem 
(...)” - relacjonuje Katarzyna Bystrek – 
współtwórca jasełek. 

W przygotowanie przedstawienia 
zaangażowani byli także rodzice mło-

dych aktorów. Przygotowali fantastycz-
ne stroje sceniczne dla uczestników ja-
sełek, m.in. dla: Maryi, Józefa, aniołów, 
pasterzy, zwierząt i trzech króli.

W aranżacji i przygotowaniu deko-
racji sceny z zapałem pomagali pracow-
nicy obsługi: Małgorzata Gołębiewska 
i Mariusz Antczak. Z pewnością przed-
stawienie nie byłoby tak podniosłe, 
gdyby nie piękne wykonanie tradycyj-
nych kolęd i utworów jasełkowych w 
wykonaniu młodych artystów. 

Przedstawienie jasełkowe zostało 
zarejestrowane, dzięki czemu wszyscy 
nieobecni, w tym rodzice oraz ucznio-
wie szkoły, będą mogli obejrzeć występ 
artystyczny przedszkolaków.

PP 

Jasełka w Gołyminie-Ośrodku 

„Jest taki dzień...

Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Zygmun-
ta Krasińskiego w Ciechanowie zakończyła 
realizację cyklu szkoleń pt.: „Nowoczesna bi-
blioteka – Profesjonalny bibliotekarz – Zado-
wolony czytelnik” skierowanych do biblioteka-
rzy z terenu powiatu ciechanowskiego.  

Szkolenia odbywały się w okresie od 
czerwca do listopada 2020 roku i podzie-
lone były na dwa bloki i pięć szkoleń. W 
bloku wiosennym w czerwcu odbyły się 
dwa szkolenia w formie online. Pierwsze 
szkolenie to warsztaty zatytułowane „Od 
pomysłu do realizacji”, które dotyczyło 
potencjalnych źródeł finansowania pro-
jektów bibliotecznych i ich realizacji. 
Drugie to szkolenie pt.: „Nowoczesne 
działania marketingowe w bibliotece. 
Biblioteka na Facebooku”, którego te-
matem była strategia marketingowa i jej 
praktyczne zastosowanie w bibliotece.

W bloku jesiennym odbyły się trzy 
szkolenia. Dwa (wrzesień, październik) 

w formie stacjonarnej, natomiast trzecie 
listopadowe online. We wrześniu szko-
lenie odbyło się w Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Ciechanowie (partnera w 
projekcie). Tematem było projektowa-
nie i aranżacja przestrzeni bibliotecznej, 
czyli jak dostosować i zmienić prze-
strzeń, by przeciwdziałać wykluczeniu 
społecznemu oraz jak dostosować wnę-
trze biblioteki by była przyjazna czytel-
nikom.

Październikowe szkolenie odbyło 
się w formie warsztatów twórczych pt. 
„Kształtowanie wyobraźni przez twór-
cze działania plastyczne - poznawanie 
nowatorskich form pracy z dziećmi i 
młodzieżą”. W jego trakcie prezento-
wane były ciekawe techniki i metody 
plastyczne takie jak: batik, robienie 
stroików, dekoracji i ozdób okoliczno-
ściowych.

W listopadzie na zakończenie pro-
jektu odbyło się szkolenie pt.: „Trening 

umiejętności interpersonalnych – praca 
z trudnym czytelnikiem”. Uczestnicy 
zdobyli niezbędną wiedzę na temat po-
trzeb współczesnych czytelników i me-
tod współpracy z nimi.

Wszystkie szkolenia miały na celu 
podniesienie kwalifikacji i nabycie no-
wych umiejętności zawodowych przez 
bibliotekarzy. Zdobyta wiedza ma za-
owocować w przyszłości korzystnymi 
zmianami w funkcjonowaniu bibliotek. 
Rezultatem wprowadzonych zmian ma 
być większe zainteresowanie lokalnego 
środowiska tymi instytucjami.

Koszt całości zadania wyniósł 
13.990 zł, w tym dotacja MKiDN 
10.990 zł.

Partnerem zdania była Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Ciechanowie.

Dofinansowano ze środków Mi-
nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego z programu Partnerstwo dla 
książki.

Powiatowa Biblioteka Publiczna

„Nowoczesna biblioteka – Profesjonalny 
bibliotekarz – Zadowolony czytelnik”

fo
t. 

ZP
S G

oły
m

in-
Oś

ro
de

k 



MAGAZYN OPINII

ZIEMI CIECHANOWSKIEJ
25

Rok 2020 był bardzo dobrym dla jed-
nostek Ochotniczej Straży Pożarnej z 
terenu Gminy Ciechanów, jeśli chodzi o 
zrealizowane inwestycje i zakupy.

OSP w Rydzewie 

W tym roku została ukończona 
bardzo duża inwestycja, przekracza-
jąca koszt 300.000 zł, czyli budowa 
Domu Strażaka w Rydzewie. Obiekt 
został wybudowany i wyposażony ze 
środków budżetu Gminy Ciecha-
nów. 

Ponadto jednostka OSP z Ry-
dzewa otrzymała nowy samochód. 
Jest to fabrycznie nowy średni sa-
mochód ratowniczo-gaśniczy z na-
pędem 4X4. Zakup samochodu 
STOLARCZYK/MAN/TGM był 
możliwy dzięki osobistemu zaanga-
żowaniu Wiceministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji Macieja 
Wąsika, Komendanta Wojewódz-
kiego Państwowej Straży Pożarnej 
Jarosława Nowosielskiego, Marszał-

ka Województwa Mazowieckiego 
Adama Struzika oraz Wójta Gminy 
Ciechanów Marka Kiwita, który 
wspólnie z Radą Gminy z dużą de-
terminacją zabiegał o pozyskanie 
środków zewnętrznych i przezna-
czenie na ten cel własnych środków 
samorządowych. 

Samochód zakupiony za kwotę 
885.600 zł został sfinansowany z na-
stępujących źródeł:

- Wojewódzki Fundusz Ochrony 
środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Warszawie – 310.000 zł

- Dotacja ze środków Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego – 
250.000 zł

- Dotacja celowa ze środków Sa-
morządu Województwa Mazowiec-
kiego – 100.000 zł

- Budżet Gminy Ciechanów – 
225.600 zł 

OSP w Modle

Samorząd Gminy Ciechanów 
zakupił dla jednostki w 
Modle średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy z 
napędem 4X4 z roku 
2004, który obecnie - 
przed wprowadzeniem 
go do podziału bojowego 
- przechodzi badania w 
Centrum Naukowo-Ba-
dawczym Ochrony Prze-
ciwpożarowej w Józefowie. 
Ma on zastąpić wycofane-
go z podziału bojowego 
Mercedesa z 1980 r.

Dodatkowo jednostka 

OSP w Modle ze środków MSWiA 
i Gminy Ciechanów zakupiła sprzęt 
o wartości 17.000 zł. Jest to: wen-
tylator oddymiający, dwa aparaty 
powietrzne nadciśnieniowe z maską, 
dwa sygnalizatory bezruchu i dwie 
latarki.

Ponadto druhowie z OSP w Mo-
dle wyremontowali garaż. Środki ten 
cel, w kwocie 12.000 zł, na zostały 
przekazane z Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego. 

Z kolei Starosta Powiatu Ciecha-
nowskiego przekazał kwotę 5.000 zł 
na zakup 19 szt. mundurów kosza-
rowych dla drużyny młodzieżowej 
OSP, która powstała w Modle.

OSP w Gąskach 

Druhowie z OSP w Gąskach 
w bieżącym roku wymienili stolar-
kę otworową w budynku remizy. 
Remont budynku został przepro-
wadzony dzięki uzyskaniu dotacji 
celowej w kwocie 7.000,00 zł ze 
środków MSWiA. Pozostałe koszty 
remontu zostały pokryte z budżetu 
Gminy Ciechanów.

UG/TM

region

W ramach projektu unijnego reali-
zowanego przez Samorząd Woje-
wództwa Mazowieckiego do Szkół 
Podstawowych nr 3, 4 i 5 w Ciecha-
nowie oraz Szkoły Podstawowej w 
Grudusku trafi sprzęt komputerowy.

Każda z tych szkół otrzyma: 8 
zestawów komputerowych z opro-
gramowaniem, 13 laptopów, 12 ta-
bletów, 13 drukarek laserowych oraz 
jedno urządzenie wielofunkcyjne.

TM

Sprzęt komputerowy dla szkół
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Rozstrzygnięto konkurs na ,,Najładniejszą 
ozdobę bożonarodzeniową” zorganizowany 
przez Wójta Gminy Ciechanów, Gminy Ośro-
dek Pomocy Społecznej oraz Klub Senior+ w 
Gumowie.

Seniorzy przygotowali wiele pięk-
nych ozdób. Włożyli w to nie tylko 
wiele pracy ale także i serca.

Komisja konkursowa nagrodziła 
wszystkich uczestników. – Za udział w 
konkursie dziękujemy Paniom: Teresie 

Wodyńskiej, Ewie Rzeplińskiej, Zofii 
Trzęsiel, Annie Wichowskiej oraz Kry-
stynie Szczepankowskiej – mówi wójt 
Marek Kiwit.

Prace konkursowe zostały sprzedane 
na kiermaszu, który został zorganziowa-
ny dla pracowników Urzędu Gminy Cie-
chanów. Uzyskane środki przekazano na 
wsparcie leczenia Laury, która choruje na 
rdzeniowy zanik mięśni. 

UG/TM

Świąteczny konkurs rozstrzygnięty

Pieniądze ze sprzedaży świątecznych ozdób zostały przekazane na leczenie Laury.
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Poseł ziemi płocko-ciechanowskiej, a zara-
zem Wiceminister Spraw Wewnętrznych i 
Administracji, Maciej Wąsik podczas konfe-
rencji prasowej zaprezentował informacje 
na temat środków przekazanych samorzą-
dom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. W powiecie ciechanowskim pienią-
dze trafią do gmin Regimin i Grudusk.

Jak podkreślił minister Maciej 
Wąsik środki te trafią do Polski gmin-
nej i powiatowej, która przez lata była 
zapomniana. - Minister podkreślił, że 
jest przekonany, iż środki te zostaną 
lepiej rozdysponowane niż w wielkich 
ośrodkach miejskich, podając przykład 
Warszawy, gdzie za 5 milionów zł zbu-

dowano szalet – mówi Artur Czapliński 
– radny Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego.

Gmina Regimin uzyskała 3,5 mln 
zł na budowę prawie 9.200 m kana-
lizacji sanitarnej w Grzybowie. - Po-
zyskane środki zewnętrzne na rozwój 
naszego samorządu cieszą nas, a nie-
bawem będą cieszyły mieszkańców na-
szej gminy. Dotacja z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 
3,5 mln zł będzie przeznaczona na 
inwestycję, na którą nasza gmina nie 
mogłaby sobie pozwolić wyłącznie ze 
środków własnych. Dzięki tak ogrom-
nemu zastrzykowi gotówki ruszy waż-

na i od lat oczekiwana przez mieszkań-
ców budowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie gminy Regimin w miejscowo-
ści Grzybowo. Inwestycja ma na celu 
zapewnienie potrzeb bytowo-gospo-
darczych mieszkańców – mówi wójt 
Mariola Kołakowska.

Z kolei Gmina Grudusk otrzymała 
milion złotych na przebudowę drogi 
gminnej Grudusk — Purzyce Trojany. 
– Bardzo mnie ucieszyła informacja o 
przyznaniu dotacji dla naszej gminy. 
Na wiosnę ogłosimy przetarg na reali-
zację tej inwestycji – zapowiada wójt 
Marek Piotrowicz.

TM

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Kasa dla gmin Regimin i Grudusk

W środku – minister Maciej Wąsik, pierwszy z lewej – radny wojewódzki Artur Czapliński, a druga z prawej – wójt Gminy Regimin Mariola 
Kołakowska.
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Z życia OSP w Gminie Ciechanów

Dobry rok dla strażaków ochotników 
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ARKADIUSZ IWANIAK
Poseł na Sejm RP

Boże Narodzenie to piękny czas, 
wzajemnej życzliwości połączonej z 
ufnością, iż pomoże nam to w po-
dobnej atmosferze przetrwać kolejny 
rok. Oczekując tych świąt, czekamy 
na prezenty, spotkanie z najbliższymi, 
strojenie choinki czy wreszcie wspólne 
śpiewanie kolęd i pastorałek.

Ale tradycje świąt Bożego Naro-
dzenia to nie tylko śpiewanie kolęd po 
Wigilii czy strojenie choinki. To rów-
nież 12 potraw wigilijnych, dzielenie 
się opłatkiem, całowanie pod jemiołą, 
dodatkowe nakrycie dla niezapowie-
dzianego gościa.

Jak byłem małym chłopcem, to 
oczywiście najprzyjemniejszymi chwi-
lami były te, kiedy dostawałem pre-
zenty. Cieszyłem się jadąc na wieś, do 
dziadka, że wspólnie z moimi siostrami 
i braćmi będę ubierał choinkę i lepił 
bałwana. I, że wreszcie będziemy mo-
gli ciesząc się, iż jesteśmy razem, bawić 
się do późna bez opamiętania. Z per-
spektywy małego chłopca to są ważne 
sprawy.

Teraz, gdy jestem mężem oraz oj-
cem, ta perspektywa zdecydowanie się 
zmieniła. Na pierwszy plan wysuwa się 

rodzinne spotkanie, dzielenie się opłat-
kiem, dawanie prezentów a nie ich 
otrzymywanie. Dzisiaj inaczej patrzę na 
wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek – 
„Wśród nocnej ciszy”, „Oj maluśki, 
maluśki” czy „Bosy Pastuszek”.

Tegoroczne święta będą inne, wy-
łącznie w gronie najbliższych. Dlatego 
musimy szczególnie zadbać o każdy 
szczegół i element tradycji. Tak, aby 
jak co roku był to czas niezapomniany, 
przepełniony wzajemną życzliwością i 
rodzinną atmosferą. 

A już za rok kolejne święta. Za-
dbajmy dzisiaj o to, abyśmy spotkali się 
w innych, lepszych warunkach i żeby 
nikogo nie zabrakło przy przyszłorocz-
nym wigilijnym stole. 

MICHAŁ JEZIÓŁKOWSKI
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Ciechanów

Święta Bożego Narodzenia zawsze 
były dla mnie czasem rodzinnym. Teraz 
ze względu na pandemię będzie kame-
ralnie, ale niezmiennie z kultywowa-
niem tradycji i zwyczajów.

Jedną z moich ulubionych trady-
cji jest rodzinne wigilijne śpiewanie 
kolęd. Wigilia zawsze była w mojej 
rodzinie momentem spotkania kil-
ku pokoleń. Każda wigilia, którą 
pamiętam, wiązała się ze wspólnym 

odśpiewaniem „Wśród Nocnej Ci-
szy”. Wszystkich zwrotek! Za każdym 
razem to przeżycie niezapomniane i 
wywołujące silne emocje.

Święta mają swój wyjątkowy kli-
mat ale też swoje smaki i zapachy. 
To np. smak i zapach kompotu z su-
szonych owoców, który jest jednym z 
moich pierwszych skojarzeń, gdy myślę 
o Świętach w dzieciństwie. Inne cha-
rakterystyczne przyjemne zapachy to 
wypełniające dom zapachy wypieków 
mojej mamy. W wigilię przypadają jej 
imieniny, więc to dla nas podwójne 
święto. Sam dzień Bożego Narodze-
nia zaczyna się od pasterki, której nie 
ominąłem już chyba od 20 lat. Mimo, 
że północ jest raczej godziną idealną 
do spania i regeneracji po przedświą-
tecznych przygotowaniach, tradycja 
uczestnictwa w pasterce zdecydowanie 
wygrywa ze zmęczeniem.

Po pobudce w pierwszy dzień 
Świąt, jak w większości domów, jest 
przesiadywanie przy zastawionym 
stole, wspólne rozmowy i słuchanie 
muzyki.

Elementami związanymi z trady-
cją, bez których trudno mi wyobrazić 
sobie Święta są ozdoby, dekoracje i 
symboliczne akcenty. Dbamy, aby za-
wsze pod obrusem znalazło się sianko, 
by dom był ozdobiony na zewnątrz 
lampkami i by pod żyrandolem wisiała 
jemioła, która zobowiązuje do podaro-
wania komuś spontanicznego całusa. 
Święta to dla mnie też czas refleksji 
oraz wspomnień o tych, których wśród 
nas już nie ma. Przywołujemy radosne 
chwile z przeszłości, opowiadamy sobie 
o planach i nigdy nie rozmawiamy o 
obowiązkach.

JAROSŁAW KALINOWSKI
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Święta Bożego Narodzenia to dla 
mnie i mojej żony czas bardzo rodzin-
ny. W zeszłym roku przy naszym stole 
wigilijnym zasiadło 29 osób i byli to 
sami najbliżsi – nasze dzieci z rodzina-

mi, moja mama, teść oraz rodzeństwo 
moje i żony. W tym roku niestety w 
podobnym gronie nie będziemy mogli 
się spotkać, ale tradycje z pewnością bę-
dziemy celebrować, jak co roku.

Najpierw, razem z żoną, spędzimy 
wiele czasu w kuchni, przygotowując 
tradycyjne potrawy – przyznaję, że z 
każdym rokiem coraz bardziej lubię 
element przygotowań i bardzo chętnie 
włączam się w gotowanie. Powielamy 
smaki naszego dzieciństwa i próbujemy 
pozostać wierni recepturom, które ja 
i żona wynieśliśmy z naszych domów 
rodzinnych. Na naszym stole zawsze 
znajdują się potrawy od pokoleń bę-
dące nieodłącznym elementem wigilii, 
takie jak pierogi z kapustą czy barszcz 
czerwony. 

W naszym domu, rzecz jasna, ubie-
ramy choinkę – zawsze żywą i dużą. Są 
także prezenty - nie tylko dla ośmiorga 
naszych wnucząt. Ale momentem, na 
który zawsze wszyscy czekamy najbar-
dziej, jest wspólne śpiewanie kolęd. 
Po wigilijnej kolacji, tradycyjnie Ola, 
moja żona, siada przy pianinie i tak 
rozpoczyna się nasze kolędowanie – 
śpiewają wszyscy, mali i duzi. Jest gło-
śno i radośnie. Wszak to jedyny taki 
dzień w roku. A wieńczymy go wspól-
nym udziałem w pasterce.

BARBARA KAMIŃSKA 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciecha-
nowie 

Święta Bożego Narodzenia to chy-
ba najbardziej rodzinne święta. To czas, 
kiedy wszystko nabiera innego wymia-
ru, innego znaczenia. Każdy z nas nosi 
w sercu świąteczne wspomnienia, które 
towarzyszą nam przez całe życie.

Najważniejszymi osobami w 
moim życiu były babcia i mama. 
To właśnie z nimi wiążą się moje 
najwspanialsze wspomnienia zwią-
zane ze świętami. Pamiętam, że jako 
dziecko uwielbiałam im pomagać w 

kuchni, choć pewnie czasami mi to 
słabo wychodziło. Wraz ze swoimi 
siostrami ucierałyśmy, kroiłyśmy, go-
towałyśmy, a babcia i mama nigdy się 
nie denerwowały, że coś nie wyszło. 
Pewnie stąd biorą się moje „zapacho-
we” wspomnienia oraz pasja do goto-
wania i pieczenia ciast. Święta Bożego 
Narodzenia były dla mnie zapachem 
sernika i makowca, a smak świątecz-
nych potraw pozostał w pamięci do 
dziś. I jeszcze fakt, że moja mama za-
wsze dbała o odpowiednią świątecz-
ną oprawę - przed wieczerzą wigilijną 
czytaliśmy krótki fragment Pisma 
Świętego, pod białym obrusem było 
sianko, a po kolacji śpiewanie kolęd. 
No i oczekiwanie na Mikołaja! Cóż 
to była za radość z otrzymywanych 
prezentów?! Wszystko nas cieszyło i 
sprawiało, że z utęsknieniem czekali-
śmy kolejnych świąt. 

Obecnie również włączam się 
w przygotowania świąteczne, ale ze 
względu na liczne obowiązki zawo-
dowe nie poświęcam tyle czasu tym 
kulinarnym szaleństwom. Natomiast 
tradycją mojej rodziny jest ubieranie 
choinki na kilka dni przed Wigilią. 
Nikt z nas nie wyobraża sobie bez 
niej świąt! Moje dzieci uwielbia-
ją wyciągać pudełka z ozdobami i 
światełkami. Wszyscy mają radochę 
z dekorowania świątecznego drzew-
ka, ale chyba największą ma mój 
najmłodszy synek. Zapach świerku, 
cynamonu, korzennych pierniczków, 
smak makowca, żłóbek z Jezuskiem, 
rodzina w komplecie to magia Świąt 
Bożego Narodzenia.

MARCIN KIERWIŃSKI
Poseł na Sejm RP

Te święta Bożego Narodzenia będą 
zupełnie inne. Z wielu tradycji, które 
pielęgnowaliśmy do tej pory, w tym 
roku będziemy musieli niestety zrezy-
gnować. Dla mnie najważniejsze jest 
jednak to, że święta spędzę w gronie 
moich najbliższych – żony oraz trój-
ki naszych ukochanych dzieci: Ewy, 

święta

SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:  tel. 500 364 311
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TERAPEUTYCZNO

-EDUKACYJNE
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W trosce o rozwój Twojego dziecka

nauka 
czytania
nauka 
czytania

grafomotoryka
z elementami terapii ręki

grafomotoryka
z elementami terapii ręki
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Możliwość 

dojazdu do domu!
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metoda symultaniczno
-sekwencyjna

metoda symultaniczno
-sekwencyjna

ogłoszenie własne wydawcy

Jakie tradycje świąteczne kultywujemy?



MAGAZYN OPINII

ZIEMI CIECHANOWSKIEJ
27

Agnieszki i Piotrusia. 
Święta Bożego Narodzenia to na-

sze ulubione święta. Dzieci czekają na 
nie w zasadzie przez cały rok, a świą-
teczne tradycje kultywujemy już od 
początku grudnia: dziewczynki piszą 
listy do świętego Mikołaja, wspólnie 
wybieramy choinkę, a później ją ubie-
ramy, wyszukujemy ciekawe miejsca 
na świąteczne spacery, angażujemy się 
w akcje charytatywne wspomagające 
najbardziej potrzebujących. W tym 
roku dziewczynki po raz pierwszy po-
stanowiły upiec świąteczne pierniczki, 
Piotruś na razie bardziej przeszkadzał 
im niż pomagał, ale w następnych la-
tach ta współpraca na pewno będzie już 
lepiej wyglądać :) 

W tym roku ze względu na pan-
demię zrezygnujemy z dużych rodzin-
nych spotkań, w których zwykle brali-
śmy udział. Nie spotkamy się również 
ze znajomymi, dla których często nie 
mieliśmy czasu w ciągu roku, ale zwy-
kle widywaliśmy się podczas świąt. To 
Boże Narodzenie dla wszystkich Po-
laków będzie jednak inne, ponieważ 
wszystkich dotyczą zasady dotyczące 
bezpieczeństwa. 

Zachowujmy się podczas tych świąt 
rozsądnie i odpowiedzialnie. Dzięki 
temu szybciej wrócimy do normalno-
ści, w której będziemy mogli pielęgno-
wać wszystkie świąteczne tradycje. A 
w to Boże Narodzenie odpocznijmy i 
cieszmy się obecnością najbliższych. 
Wesołych Świąt!

JERZY RACKI
Radny Rady Miasta Ciechanów

Niewątpliwie Święta Bożego Naro-
dzenia mają wymiar przede wszystkim 
religijny. W Polsce jednak zakorzeniły 
się różnorodne tradycje przechowywa-
ne z pokolenia na pokolenie, jak przy-
gotowanie potraw postnych na stół wi-
gilijny, dzielenie się opłatkiem, udział 
w Pasterce czy obdarowanie bliskim 
prezentami. Choć każda z nich powo-
duje ciepło na sercu, w pamięci mojej z 
dawnych lat pozostał inny obraz zwią-
zany z Bożym Narodzeniem. 

Koniec lat 80-tych. Śnieżna zima, 
mróz, okres okołoświąteczny. Nie-
wielki samochód dostawczy przemie-

rza ulice Ciechanowa. Wieczór. Tylko 
nieliczni przechodnie ze zdziwieniem 
spoglądają na dziwnych „pasażerów”, 
którzy przy każdym zatrzymaniu się sa-
mochodu niosą do budynków zapako-
wane worki foliowe. Na ich czele kro-
czy Święty Mikołaj przebrany w strój 
średniowiecznego biskupa z pastorałem 
w prawej dłoni. Oprócz niego z „do-
stawczaka” za każdym razem wychodzą 
Śnieżynki i „tragarze”. To grupa mło-
dzieży z farnej oazy, na czele ze swym 
moderatorem ks. Sławomirem Kra-
sińskim. Bez zapowiedzi niosą potrze-
bującym odzież ofiarowaną wcześniej 
przez parafian oraz słodycze i owoce. 
Teren jest trudny, czasem to tzw. „za-
stępcza ki”, czasem lokale nie cieszące 
się dobrą sławą. Wizyta nie trwa dłużej 
niż 5-10 minut. Mamy wiele adresów. 
W każdym mieszkaniu praktycznie te 
same sceny: zaskoczenie, niedowierza-
nie, słowa podziękowania, czasem łzy 
wzruszenia dorosłych i radość dzieci. 
Bóg się rodzi…

MACIEJ WĄSIK
Poseł na Sejm RP, Wiceminister Spraw We-
wnętrznych i Administracji

Tradycją w mojej rodzinie w wie-
czór wigilijny jest, jak zapewne w więk-
szości polskich domów, czytanie sto-
sownego fragmentu ewangelii wg św. 
Łukasza o narodzeniu Chrystusa (Łk 
2,1-14). W domu moich Rodziców, za-
wsze czytało ten fragment najmłodsze 
(oczywiście umiejące płynnie czytać) 
dziecko. Jako, że byłem w naszej rodzi-
nie najmłodszy, przez wiele lat czytałem 
przed wieczerzą wigilijną fragment za-
czynający się od słów: „W owym czasie 
wyszło rozporządzenie Cezara Augu-
sta,…”.

W ostatnich latach ten zaszczytny 
wigilijny obowiązek pełnił mój starszy 
syn Tadeusz (13 lat). W tym roku po-
winien jego obowiązek powinien prze-
jąć młodszy syn – Jan (8 lat).

Między Panami doszło jednak do 
sporu, gdyż Tadeusz uparł się, że on na-
dal chce czytać i nie zamierza przekazać 
tego zaszczytnego obowiązku Janowi, 
podważając przy okazji (niesłusznie) 
umiejętność czytania brata. Zawarto 
kompromis. Połowę przeczyta Tade-
usz, a drugą połowę Jan. Będzie zatem 
niewielki wyłom w tradycji. Mam na-

dzieję, że w przyszłym roku nasz wigi-
lijny zwyczaj wróci w utarte przez lata 
koleiny. :-)

ANNA ZADROŻNA
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w 
Gołyminie-Ośrodku

Okres Bożego Narodzenia to czas 
bardzo ważny dla mnie i mojej rodzi-
ny. Jest to czas zadumy, zamyślenia, 
zwolnienia, wspomnień. Spędzamy go 
zawsze w gronie najbliższej rodziny – 
rodziców oraz rodzeństwa i ich rodzin. 

Oczekiwania na te niezwykłe, ro-
dzinne święta umilają prace związane z 
przystrojeniem domu, wspólne z córką 
pieczenie pierniczków. Kupnem oraz 
ubieraniem choinki zajmują się pano-
wie – mąż i syn. Tradycyjnie każdego 
roku gości u nas żywa choinka. Wystrój 
mojego domu jest dla mnie bardzo 
ważny. Nie lubię przesady, ale zawsze 
dbam o świąteczną aurę.

Tradycyjnie wigilia jest obchodzo-
na w moim domu. Na początku wigilij-
nego wieczoru czyta się fragment ewan-
gelii świętego Łukasza, który dotyczy 
narodzenia Jezusa. Następnie dzielimy 
się opłatkiem. Na stole goszczą wigilij-
ne potrawy. Nie może zabraknąć czer-
wonego barszczu, pasztecików z kapu-
stą i grzybami, które każdego roku robi 
moje mama, uszek z grzybami, które 
przynosi teściowa, karpia, świątecznej 
kapusty z grzybami, śledzi, pstrąga w 
galarecie, kutii, kompotu z suszonych 
owoców. Zawsze dbamy, by na stole, 
według tradycji, było 12 dań. Głów-
nym rachmistrzem potraw jest moja 

córka, która skrupulatnie pilnuje, by 
nie przekroczyć tej liczby.

Po wigilii jest czas na śpiewanie ko-
lęd, rozdawanie prezentów. Gdy dzieci 
były małe, zawsze do naszego domu 
wstępował św. Mikołaj z ogromnym 
workiem pełnym podarków. Czas nie-
ubłaganie mija, wokół naszego stołu 
już nie wszyscy zasiadają. Zawsze jed-
nak czeka na nich talerzyk z opłatkiem. 
Wiemy, że w inny sposób są z nami ra-
zem w tym niezwykłym czasie. Te świę-
ta będą odmienne. Dla bezpieczeństwa, 
przede wszystkim rodziców, będziemy 
je spędzać oddzielnie – jeżeli kochasz, 
to nie zapraszaj. Dziwnie to brzmi ale 
uważam, że jest to w obecnych czasach 
dowód troski o najbliższych. 

MARCIN ŻEBROWSKI
Radny Rady Miasta Ciechanów

Święta zaczynają się w listopadzie. 
Ta rzeczywistość towarzyszy nam już 
od wielu lat. Widać ją w sklepowych 
dekoracjach, reklamach internetowych 
i telewizyjnych. Nasz nastawiony na 
konsumpcję i zdobywanie coraz to 
nowych dóbr, do melodii nowej ko-
lędy „więcej, taniej, szybciej” styl ży-
cia, zmienił nas zewnątrz i wewnątrz. 
Obserwując to czasami przychodzi do 
mnie chwila refleksji, zastanowienia się 
i wspominania tego jak było drzewiej.

Moje dzieciństwo przypada na naj-
gorszy okres gospodarczy PRL – lata 
80. Czas kryzysu gospodarczego oraz 
zawieruchy politycznej, która wywia-
ła wszystko ze sklepów. Tak jak dzisiaj 
żyje się po to aby kupować, to wtedy 
kupowało się żeby przeżyć. W telewi-

zorze występował smutny pan w oku-
larach przeciwsłonecznych przez cały 
rok, nawet w grudniu - co w moim 
dziecięcym umyśle było trudne do po-
jęcia. Dla odmiany pokazywał się dru-
gi, którego uszy przypominały małpkę 
z rosyjskich filmów animowanych a 
brzuszek i postura złośliwego diabełka, 
który właśnie wyskoczył z tabakierki.

Rodzice niczym myśliwi zajęci byli 
zdobywaniem dóbr wszelakich, regla-
mentowanych, wydawanych na kartki, 
rzucanych przy okazji świąt na półki. 
Obecnie młodszym ciężko to zrozu-
mieć ale skracając opowieść wigilijną 
do minimum napiszę tylko, że aby ku-
pić coś do jedzenia pieniądze nie wy-
starczyły. Gdy jednak mimo wszystkich 
przeciwności losu udało się wszystko 
kupić i zapiąć na ostatni guzik, to ro-
dzina siadała do wspólnej kolacji wigi-
lijnej, by potem można było odwiedzić 
również wujków i Babcię aby wzboga-
cić się o prezenty. To dla dziecka zawsze 
było w świętach najważniejsze. Mimo 
tych wszystkich zmian w stylu życia 
jedno się jednak nie zmieniło. Wigilia, 
kolacja wigilijna w polskich domach 
jest taka sama jak od wieków. Ciepła, 
rodzinna, pełna miłości. Nie wpłynęły 
na to zabory, okupacja, wieki, ciemne 
lata PRL-u i obecny konsumpcjonizm.

Grudzień to również czas inne-
go święta - Chanuki. Była ona przed 
wojną obchodzona przez kilka milio-
nów polskich Żydów. Jest to również 
święto nadziei, światła oraz radości 
z odzyskania przez naród żydowski 
wolności. Jest to pierwsze święto ku 
czci monoteizmu. Oto naród wybra-
ny po latach przymusowej helleniza-
cji, zakazowi wyznawania jedynego 
B-g Izraela odzyskał tę możliwość. 
Chanuka upamięta cud jaki stał się 
w Świątyni Jerozolimskiej, gdzie za-
palono światło oliwne ku czci Naj-
wyższego. Polegał on na tym, że kon-
sekrowana oliwa paliła się przez kilka 
dni mimo zapasu na jeden. Święto to 
trwa w tym roku od 10 do 18 grud-
nia, pełne 8 dni. Co wieczór zapala 
się na specjalnym świeczniku chanu-
kiji kolejną świeczkę upamiętniającą 
dni trwania cudu. Do dzieci żydow-
skich w USA przychodzi ubrany w 
niebieski strój Chanukowy Harry z 
prezentami.

święta

ogłoszenie własne wydawcy

Wesołych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku

życzy

Szkoła Muzyczna Akademia Dźwięku
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Ze smutkiem żegnamy

Śp. 

od wielu lat związanego z Powiatem Ciechanowskim.

 To Krzysztof jak nikt inny potrafił pogodzić obowiązek i rzetelność 
dziennikarską z poszanowaniem odmienności poglądów i szacunkiem 

dla drugiego człowieka. Dla wielu z nas był Przyjacielem. 
 

Rodzinie i najbliższym szczere wyrazy współczucia

składają

Starosta i Zarząd Powiatu Ciechanowskiego

Przewodniczący Rady i Radni

oraz Pracownicy Starostwa

red. Krzysztofa Kowalskiego

ogłoszenie

Piotr „Struna” Strojnowski
W wieku 62 lat zmarł Piotr Strojnowski – współzałożyciel i wokalista zespołu raggae 

DAAB, którego najbardziej znanym przebojem jest utwór pt. „W moim ogrodzie”. Przez wiele 
lat mieszkał w Ciechanowie pracując jako terapeuta uzależnień.

Piotr Strojnowski, w grudniu 1982 roku, wraz z Dariuszem Gierszewskim, Arturem Mi-
łoszewskim i Andrzejem Zeńczewskim założył zespół DAAB. Odszedł z niego w 1985 roku.

Ukończył Studium Terapii Uzależnień na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Studium 
Terapii Uzależnień i Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia w 
Warszawie.

W naszym mieście był bardzo znanym i lubianym terapeutą. Wiele osób zawdzięcza mu 
wyjście z nałogów. Pracował m.in. w Poradni Leczenia Uzależnień Specjalistycznego Szpitala 
Wojewódzkiego w Ciechanowie. Później był współzałożycielem i współwłaścicielem Centrum 
Psychoterapii i Psychoedukacji TOT. W ostatnich latach pracował jako kierownik terapii uza-

leżnień w prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień działającym w ramach Centrum Medycznego MEDJOL.
Po 30 latach przerwy powrócił na scenę z projektem muzycznym STROJNOWY, który stworzył wraz z nim Grzegorz Rytka. Zadebiutowali 

płytą „Wolność serc”.

Sławomir Brzozowski
W wieku 70 lat zmarł znany i bardzo lubiany przez pacjentów lekarz Sławomir Brzozowski 

– założyciel i dyrektor działającego od ponad 20 lat Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej „MEDICUS Clinic”.

Doktor Brzozowski był absolwentem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczeci-
nie. Prowadził praktykę lekarską jako specjalista medycyny rodzinnej i ogólnej oraz ginekolog 
– położnik.

W 2015 roku został nominowany do nagrody ,,Anioły Medycyny”. - Ta nagroda jest dla 
mnie tym bardziej ważna, że znalazłem się w gronie 100 najlepszych lekarzy w Polsce wybra-
nych przez pacjentów – mówił swego czasu w wywiadzie udzielonym PULSOWI.

Doktor Sławomir Brzozowski był bardzo sympatycznym, ciepłym i pełnym empatii czło-
wiekiem. Także tytanem pracy, nie szczędzącym nigdy czasu i zaangażowania swoim pacjentom. 
Zawsze pomocny i życzliwy. Takim zostanie zapamiętany przez wiele osób, którym pomógł w powrocie do zdrowia… 

Jak czytamy na profilu „MEDICUS Clinic” na Facebooku „przychodnia pracuje i będzie nadal pracować bez zmian, stawiając dobro i 
zdrowie pacjenta na pierwszym miejscu, kontynuując tym samym dzieło i marzenie Doktora Brzozowskiego”.

Piotr Dobrzyniecki
W wieku 61 lat zmarł znany ciechanowski przedsiębiorca z branży reklamowej Piotr Do-

brzyniecki.
Był absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciecha-

nowie. Współtworzył i zarządzał Pracownią Reklamy Comprint. Wcześniej pracował m.in. w 
Hewlett-Packard.

Piotr Dobrzyniecki był osobą bardzo skromną, ciepłą i serdeczną. Cechowało go duże 
poczucie humoru, a także dystans do samego siebie.

Adam Koseski
W wieku 81 lat zmarł prof. dr hab. Adam Koseski – wieloletni rektor Akademii Humani-

stycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.
Specjalizował się w historii i naukach politycznych. Był Absolwentem Uniwersytetu War-

szawskiego, gdzie w 1972 roku uzyskał tytuł doktora. Od 1987 roku był profesorem zwyczaj-
nym. 

Przez 10 lat był I Prorektorem Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora. 17 
marca 2004 roku został powołany na funkcję Rektora tej uczelni.

Był autorem i współautorem kilkudziesięciu książek oraz promotorem ponad trzydziestu 
prac doktorskich. Przetłumaczył kilkanaście pozycji bułgarskiej literatury pięknej, historycznej 
i naukowej. Odznaczony, m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz bułgar-
skim Orderem Cyryla i Metodego I st. (złoty).

TM

Wspomnienia 

Odeszli w ostatnim czasie…

Rodzinom i Bliskim wszystkich Zmarłych 
składamy wyrazy szczerego współczucia.
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Z wielkim smutkiem i niedowie-
rzaniem przyjąłem wiadomość o 
śmierci Krzysztofa Kowalskiego 
– wieloletniego dziennikarza Tygo-
dnika Ciechanowskiego. Większość 
z Państwa poznała Krzysztofa przez 
pryzmat błyskotliwych, rzetelnych 
i profesjonalnie opracowywanych 
tekstów publikowanych w lokalnej 
prasie. Poza tym, a może przede 
wszystkim - Krzysztof był po prostu 
dobrym człowiekiem, pełnym wraż-
liwości, tolerancji i zrozumienia dla 
innych. 

Krzysztof przegrał walkę z 
koronawirusem w niedzielę, 29 
listopada. Zmarł w wieku 60 
lat. Pochodził z gminy Załuski, 
był absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w 
Płońsku. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu War-
szawskiego. Jak mało kto potrafił połączyć rzetelność dziennikarską z 
szacunkiem i tolerancją dla drugiego człowieka.

Był Przyjacielem i Kolegą członków naszej Redakcji. Zdarzało się, 
że okazjonalnie publikował swoje teksty, felietony i opinie na łamach 
PULSU.

Krzysztof był jednym z tych ludzi, z którymi rozmowa - nawet 
krótka i bez konkretnego przesłania – była przyjemnością i bodźcem 
do rozwoju. Mogę śmiało przyznać, że był wzorem dla wielu lokalnych 
dziennikarzy, w tym również dla mnie! 

Pomimo swojego ogromnego doświadczenia, inteligencji, szerokiej 
wiedzy i mocnej pozycji w środowisku lokalnych dziennikarzy – nigdy 
nie był wyniosły. Chętnie służył radą lub przynajmniej budującą roz-
mową. 

Dobrze pamiętam moment sprzed kilkunastu lat, gdy Krzysztof 
zaproponował mi żebyśmy przeszli na „TY”. Czułem się mocno wy-
różniony – jako młody dziennikarz - w pewien sposób doceniony przez 
starszego i zdecydowanie bardziej doświadczonego Kolegę. 

Krzysiu – bardzo dziękuję Ci za każdą rozmowę. Pomimo wielkiej 
tragedii cieszę się, że mogłem Cię poznać i usłyszeć nie raz dobre po-
krzepiające słowo z Twoich ust! Nie sposób powiedzieć jak bardzo bę-
dzie Cię brakowało. Nie sposób też wyrazić smutek... 

Wyrazy współczucia od całej naszej redakcji kieruję do Żony, Synów, 
pozostałej Rodziny oraz wszystkich bliskich i przyjaciół Krzysztofa. 

Do zobaczenia Kolego!

***

W styczniowym wydaniu PULSU opublikujemy wspomnienia o 
Krzysztofie autorstwa członków naszej redakcji.

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI
WYDAWCA I REDAKTOR NACZELNY MAGAZYNU OPINII ZIEMI CIECHANOWSKIEJ PULS

Odszedł wspaniały dziennikarz i dobry człowiek

Krzysztofie na zawsze 
zostaniesz w naszej pamięci!
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książki :: sport

Panu

Nadleśniczemu Nadleśnictwa Ciechanów
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Mamy

składają
Starosta i Zarząd 

Powiatu Ciechanowskiego
Przewodniczący Rady Powiatu i Radni

oraz pracownicy Starostwa

Pani

 
Sekretarz Powiatu Ciechanowskiego

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Teścia

składają
Starosta i Zarząd 

Powiatu Ciechanowskiego
Przewodniczący Rady Powiatu i Radni

oraz pracownicy Starostwa

Tomaszowi Dróżdż Bernadecie Markowicz
Prezydent Miasta Ciechanów

informuje

Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/  Iwona Kowalczuk

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Ciechanów, 2020.11.24

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości położonej 
w Ciechanowie, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 10 - ŚRÓD-

2MIEŚCIE jako działka nr 375/ 55 o powierzchni dzierżawionej 58 m  
przeznaczonej do oddania w dzierżawę na czas oznaczony powyżej trzech 
lat  na  rzecz  dotychczasowego  dzierżawcy.
 Wykaz ten ogłoszony jest na okres 21 dni na tablicy informacyjnej 
Urzędu Miasta Ciechanów przy ul. Wodnej 1 oraz umieszczony na stronie 
BIP Gminy Miejskiej Ciechanów.

ogłoszenieogłoszenie ogłoszenie

Do bibliotek z terenu naszego powiatu 
trafi niebawem książka autorstwa Macieja 
Adamkiewicza pt. „Historia w książkach 
zapisana. Ziemia Ciechanowska w publika-
cjach Towarzystwa Miłośników Ziemi Cie-
chanowskiej”.

Wydawcą jest naturalnie TMZC - wy-
mienione w podtytule książki. I właśnie 
w siedzibie Towarzystwa praca ta została 
ostatnio zaprezentowana podczas spotkań z 
dziennikarzami i bibliotekarzami. 

Jej wydanie było możliwe dzię-
ki wsparciu finansowemu Prezydenta 
Miasta Ciechanów w ramach zadania 
publicznego „Kultywowanie tradycji 

narodowych i regionalnych – kultura, 
sztuka i ochrona dóbr kultury”. Łącz-
ny koszt przedsięwzięcia to 20 tys. zł, w 
tym: dotacja z miasta – 5 tys. zł, środki 
własne TMZC – 10 tys. zł oraz wkład 
niepieniężny TMZC – 5 tys. zł.

Książka jest bardzo starannie wyda-
na. Kolorowy druk na kredowym pa-
pierze oraz twarda okładka sprawiają, że 
wygląda niemalże na album. 

Jeszcze bardziej starannie jest opra-
cowana zawartość. Maciej Adamkiewicz 
– znany ciechanowski polonista i wielo-
letni pracownik administracji oświatowej 
- wykonał bardzo solidnie zadanie stwo-

rzenia leksykonu wiedzy na temat sie-
demdziesięciu publikacji wydanych przez 
Towarzystwo w latach 1957-2019. Jak 
nam powiedział, praca nad książką trwała 
prawie dwa lata, z czego najwięcej czasu 
zajęło odszukanie wszystkich publikacji. 
Część z nich niestety już nie jest dostępna i 
autor był zmuszony poszukiwać ich m.in. 
w prywatnych zbiorach. 

W przyszłości ukażą się jeszcze dwa 
tomy, które obejmą pomniki i tablice oraz 
sylwetki ludzi związanych z TMZC. 

Recenzję książki opublikujemy w stycz-
niowym wydaniu PULSU.

TM

Końcówka listopada przyniosła kolejne suk-
cesy Zuzannie Bronowskiej – zawodniczce 
Klubu Lekkoatletycznego Mazovia ProActiv 
Ciechanów, która jest podopieczną trenera 
Roberta Adamskiego

Najpierw zajęła pierwsze miej-
sce na dystansie 2.000 metrów na 
Mistrzostwach Mazowsza w Biegach 
Przełajowych rozegranych na terenie 
warszawskiej Akademii Wychowania 
Fizycznego. Tydzień później zdobyła 
srebrny medal w biegu na tym samym 
dystansie, w kategorii kobiet do lat 20, 
na Mistrzostwach Polski w Biegach 
Przełajowych w Kwidzynie.

– Sukcesy te Zuzanna odniosła 
zaraz po powrocie z obozu w Szklar-
skiej Porębie. Wykonaliśmy tam bar-
dzo dużo pracy. Przełajowe starty to 
dobra okazja do przetarcia i spraw-
dzenia aktualnej formy. Te dłuższe 
dystanse i „przełaje”, to dla naszej 
zawodniczki trochę nowy świat, ale 
bardzo potrzebny przy startach na 
dystansie 1.500 metrów na stadio-

nie, które będzie miała okazję coraz 
częściej biegać – powiedział nam tre-
ner Robert Adamski.

TM

W ostatni weekend listo-
pada w Biłgoraju odbyły 
się Mistrzostwa Polski 
Seniorek i Seniorów & 
Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski do 23 lat w Podno-
szeniu Ciężarów. Aż pięć 
medali (po jednym zło-
tym i brązowym oraz trzy 
srebrne) przywiózł z nich 
ciechanowianin Daniel 
Goljasz.

Zawodnik repre-
zentujący barwy Klubu 
Sportowego Wisła Pu-
ławy w obu imprezach 
startował w kategorii do 
96 kg. W Młodzieżowych Mistrzostwach 
Polski po rwaniu zapewnił sobie srebrny 
medal (147 kg). W podrzucie złoty (185 
kg) oraz srebrny za dwubój (332 kg). W 
ramach Mistrzostw Polski Seniorek i Se-
niorów za dwubój i rwanie otrzymał brą-
zowy medal, zaś srebrny za podrzut.

Mimo, że niewątpliwie odniósł 
kolejne sukcesy, Daniel Goljasz jest 
jak zawsze bardzo skromny. - Wynik 

oceniam bardzo średnio, ponieważ 
możliwości są sporo większe niż to co 
uzyskałem na zawodach. Dziesięć dni 
przed nimi, podczas treningu zrobi-
łem 340 kg w dwuboju (148+192). 
O ile w rwaniu nie poszło najgorzej, 
po podrzucie czuję duży niedosyt. 
Trzeba wyciągnąć wnioski i iść dalej – 
powiedział nam Daniel Goljasz.

TM

Mazovia ProActiv Ciechanów

Kolejne sukcesy Zuzi

Pięć medali Daniela Goljasza

Ciechanowianin Daniel Goljasz na listopadowych zawodach w 
Biłgoraju.
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Zuzia Bronowska na Mistrzostwach Mazow-
sza w Biegach Przełajowych (Warszawa).
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W życiu słyszeliśmy już wiele niezwykłych 
historii, niesamowitych i niewiarygod-
nych... A jeśli przed Tobą jest opowieść, 
która NAPRAWDĘ ratuje życie? Jeśli dzięki 
Twojej magicznej pomocy – POMAGANIU - 
malutka Laura poleci po swoje największe 
marzenie - po życie i zdrowie?

Jeżeli znasz już Laurę - książeczka 
wzruszy Cię do łez, a jeśli jeszcze jej nie 
znasz - będziesz chciał ją poznać. To 
opowieść o prawdziwej dziewczynce, 
która dzięki swojemu dobremu sercu 
i licznym przygodom - poznaje świat i 
uczy się, czym jest dobro.

Książeczka „Laura, leć!” zawiera mo-
rał i wartości, o których nie powinniśmy 
zapominać. - Wylałam wiele łez przy jej 

pisaniu i podobno czuć tam moje serce. 
Już nie mogę doczekać się, aż Laura na-

uczy się czytać – podkreśla autorka Alicja 
Paczuła, która jest Ciocią Laury.

Aby kupić książeczkę należy wejść 
na stronę Laury na Facebooku - Na-
dzieja dla Laury STOP SMA. Jest tam 
post ze wszystkimi informacjami oraz 
numer konta Fundacji, na które należy 
przelać pieniądze - całkowity dochód z 
dystrybucji książeczki zostanie przezna-
czony na leczenie Laury.

Zbliżają się Święta Bożego Na-
rodzenia i każdy chce zrobić dobry 
uczynek. Na świecie nie ma lepszego 
uczynku, niż uratowanie półtorarocz-
nej dziewczynki…

Laura, leć!
TM

Książeczka o Laurze i dla Laury

Nowe wydawnictwo TMZC

Historia w książkach zapisana

Projekt okładki: Ola Kreft, Asia Gudzow-
ska, Paulina Raszeja
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Członkowie Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej prezentują książkę Macieja Adamkiewicza pt. „Historia w książ-
kach zapisana”, od lewej: Adam Krzemiński – wiceprezes, Eugeniusz Sadowski – prezes, Ewa Gładysz – członek oraz Bernard Grzan-
kowski – wiceprezes.
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Nakładem
Wydawnictwa

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

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

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

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

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

Historie wyjątkowych
Polaków

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

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

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

Co zawdzięczamy
Polakom?

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

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

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

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

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

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

No wo ści Wy daw nic twa FRON DA 

No wo ści Wy daw nic twa EDITIONS SPOTKANIA

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

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

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

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

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

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

O Polakach,
którzy zmienili
świat
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Przez ostatnie kilka, a może nawet kilkanaście 
miesięcy, zajmowałem się recenzowaniem książek 
bardzo poważnych i dość trudnych w czytaniu i od-
biorze. Teraz na okres bożonarodzeniowej, świątecz-
nej laby zaproponuję Drogim Czytelnikom pozycję 
zdecydowanie lżejszą, co nie oznacza wcale, że gorszą, 
która napisana jest z dużą dozą luzu i specyficznego 
humoru, a mianowicie książkę pt. „Sekretne życie 
autorów lektur szkolnych. Nie tacy święci jak ich 
malują”.

Jej autorem jest znany i ceniony polski pisarz 
współczesny, autor kilkudziesięciu już pozycji – 
Sławomir Koper. To poważny literat, który lubuje 
się w książkach o polskich Kresach, a także tam-
tejszych metropoliach takich jak Wilno czy Lwów. 
Jest mi bardzo bliski z tegoż powodu bo ja także 
uwielbiam takie klimaty. Recenzowałem już kilka 
jego książek z wielką przyjemnością. Tym razem 
autor zajął się lżejszą tematyką i napisał pozycję, 
która jest pełna ciekawostek, ploteczek i anegdot o 
polskich twórcach lektur szkolnych.

Potraktował ich jako żywych ludzi, a nie posą-
gowe postaci. Książka jest ona ze swadą i dużą por-
cją wyśmienitego i specyficznego humoru. Pozycja 
ukazała się na rynku czytelniczym za sprawą nie-
zawodnego wydawnictwa FRONDA. Liczy sobie 
336 stron. Nie zawiera zdjęć, ale za to posiada kil-
kanaście udanych i żartobliwych w swej wymowie 
rysunków, które są idealnie dopasowane do treści 
zawartych w książce. Oprawa miękka ze skrzydeł-
kami nie ma wpływu na jakość. Okładka bardzo 
barwna z udanymi karykaturami głównych postaci 
(na obu stronach) przyciąga wzrok. Cena detalicz-
na to 39,90 zł z pewnością nie jest zbyt wysoka. 
Polecam gorąco wszystkim, którzy lubią czytać. 
Starszym i młodszym. Na świąteczną labę.

Ze wstępu autora

Pamiętam ściany pracowni polonistycznej w 
moim liceum obwieszone portretami literatów, au-
torów dzieł wchodzących w skład żelaznego kanonu 
lektur szkolnych. Śmiertelnie poważne oblicza bez 
cienia uśmiechu, których widok na zawsze mógł 
zrazić do czytania utworów ich autorstwa. Nobli-
we twarze zastygłe w sztucznej powadze, właściwie 
pozbawione ludzkich uczuć, jakby w każdej chwili 
swojego życia pamiętali wyłącznie o odpowiedzial-
ności przed polską literaturą. A także o tym, że 
ich biografie zostaną dokładnie ocenzurowane, zaś 
ich utwory będą czytane przez kolejne pokolenia 
uczniów. Przy okazji prac nad jedną z wcześniej-
szych książek moja Pani Redaktor zauważyła, że 

mam zwyczaj zrzucać posągi z cokołów, wzbijam 
przy tym tuman kurzu, ale później pochylam się 
nad swym bohaterem, stawiam go na nogi i otrze-
puję z pyłu. Faktycznie, sporo w tym prawdy, gdyż 
zawsze lubiłem odbrązawiać wybitne postacie z na-
szych dziejów. Nieważne, polityków czy artystów – 
liczy się by nadać biografiom ludzki wymiar i cechy. 
Nie ma bowiem nic gorszego niż tworzenie papiero-
wych postaci. Kompletnie oderwanych od realnego 
życia, bez ludzkich potrzeb, nałogów i słabości, bez 
problemów życia rodzinnego. W efekcie, nasi boha-
terowie przedstawiani bywają najczęściej jako ludzie 
pozbawieni wad, którzy całe swe życie poświęcili 
działalności publicznej oraz ponoszą permanentną 
odpowiedzialność wobec narodu i ojczyzny.

Czego dowiemy się o wielkich ludziach

Autorzy lektur szkolnych przedstawiani są 
jako posągowe postacie pozbawione ułomności i 
namiętności. Niewiele wiemy o ich prawdziwym 
życiu, a często było ono znacznie bardziej drama-
tyczne i urozmaicone niż dzieła, które po sobie 
pozostawili. Jednak ze względów wychowawczych 
nie wypadało informować dziatwy, że ich podręcz-
nikowe wzorce umierały na wstydliwe choroby, 
były uzależnione od alkoholu czy narkotyków albo 
miewały nieszablonowe skłonności intymne.

Zdań kilka o autorze

Sławomir Koper – historyk, scenarzysta, spe-
cjalista od spraw niezręcznych i dlatego pomijany 
w innych publikacjach. Autor ponad sześćdziesię-
ciu książek, które sprzedały się w łącznym nakła-
dzie 800 tys. egzemplarzy, co stawia go w rzędzie 
najbardziej popularnych polskich pisarzy. Współ-
pracownik wielu tytułów prasowych i portali in-
ternetowych. Wielbiciel dobrej muzyki, Krakowa, 
Lwowa i Wilna, wysoko ceniący wyroby firmy J. 
A Baczewski…

Sławomir Koper: „Sekretne życie autorów lektur szkolnych. 
Nie tacy święci jak ich malują.”

Twórcy lektur w prywatnym życiu 

WALDEMAR NICMAN

 „Jak stwarzaliśmy Rosję”
Mariusz Świder

Z Rosjanami nie tylko braliśmy się 
za bary, toczyliśmy wojny jak równy z 
równym, a później nie tylko wznieca-
liśmy przeciwko nim powstania. To z 
polskich drukarń pochodziło rosyjskie 
słowo drukowane przez ponad 120 lat. 
Polscy inżynierowie budowali mosty kolejowe i tworzyli ro-
syjską sieć dróg żelaznych. To z polskich fabryk pochodziło 90 
proc. stalowych szyn układanych potem w dalekich stepach. 
Nasi przyrodnicy odkrywali Syberię dla światowej nauki. 
W niniejszej książce opowiemy o tych, którzy wyrośli z pol-
skiego pnia i przyszło im budować obce mocarstwo. Znaczący 
odsetek stanowili wysokiej klasy fachowcy, którzy za udział 
w pracy patriotycznej zostali skazani na zesłanie. Inni dobro-
wolnie związali swój los z imperium Romanowych, nigdy 
nie wrócili do polskości, odeszli nawet od wiary przodków. 
Znakomita większość, kiedy było to już możliwe, powróciła 
pod biało-czerwone sztandary, by tworzyć zręby odrodzonej 
państwowości po roku 1919 r.

Liczba stron: 640, Cena: 49,90 zł

„Wielkie zarazy ludzkości”
Maciej Rosalak

Niewidzialni wrogowie potrafią obalać 
imperia, dziesiątkować zwycięskie armie, 
odsyłać całe dynastie w mrok zapomnienia. 
Nie biorą jeńców. Mikroby, bakterie i wirusy.

Jak choroby wpływały na rozwój i 
upadek państw i narodów? Malaria, gry-
pa, tyfus – czy ludzkość może je wreszcie ostatecznie pokonać? 
Bo pytanie nie brzmi, czy się kiedyś powtórzą, tylko – kiedy 
nastąpi ich śmiertelny powrót.

Liczba stron: 360, Cena: 39,90 zł

„Teksas to stan umysłu”
Artur Owczarski

Dlaczego Teksas jest taki niezwykły i 
dlaczego tak bardzo przypomina…Polskę. 
„Come and take it” – skąd w Teksańczy-
kach taki zadziorny charakter? Dlaczego 
nawet atomowy okręt podwodny USS 
Teksas w swoim herbie wpisał „Don’t mess 
with Texas” (nie zadzieraj z Teksasem)?

Dlaczego miasto Bandera, druga najstarsza polska osada 
w USA, nosi nadany przez amerykański kongres tytuł „Świa-
towej Stolicy Kowbojów”?  To dziedzictwo kulturowe m.in. 
emigrantów z Opolszczyzny.

Czy mieszkańcy Teksasu wszędzie chodzą z bronią? Dla-
czego prawo do posiadania broni jest dla nich nadal święte? 
Inscenizacje potyczek i napadów. Teksańscy rekonstruktorzy 
przywracają historię swojego stanu współczesnym.

Kolejna książka Artura Owczarskiego, autora bestsel-
lerowej opowieści o słynnej Drodze 66, którą przejechał od 
krańca do krańca. Tym razem autor odkrywa dla nas Teksas 
od podszewki. Prowincjonalny, prawdziwy, nielukrowany, nie 
dla turystów. Za to bardzo, o dziwo, przypominający Polskę.

 Liczba stron: 592, Cena: 49,90 zł

„Królewski dar. Co Polacy dali światu”
Teresa Kowalik, Przemysław Słowiński

Pierwszy tom monumentalnego dzieła 
poświęconego wkładowi Polaków do świa-
towego dziedzictwa kultury, nauki i ducha.

Poczet  badaczy i odkrywców no-
wych lądów, prekursorów radiochemii, 
pogromców tyfusu i ojców Internetu.  
Ponad sto postaci, o których powinieneś wiedzieć; tych po-
mnikowych i tych niedocenionych przez historię powszechną. 
Łączyła ich polska nić wspólnoty.

Liczba stron: 592, Cena: 49,90 zł

„Rocky. Biografia legendarnego boksera”
Przemysław Słowiński

Biografia Rocky’ego Marciano, który 
stał się pierwowzorem postaci filmowego 
„Rocky’ego” z Sylvestrem Stallone’em w 
roli głównej.

Z zawodowego ringu zszedł niepo-
konany. Wygrał aż 49 walk z rzędu (z tego 
88% przed czasem), ustanawiając rekord do dziś niepobity 
przez żadnego boksera kategorii ciężkiej.

Syn emigrantów, jego prawdziwego nazwiska (Rocco Francis 
Marchegiano ) nie mogli wymówić komentatorzy, zaczął więc wystę-
pować pod pseudonimem Marciano. Eksperci nie wróżyli mu wiel-
kiej kariery bokserskiej. Uważali, że jest za stary (rozpoczynając ka-
rierę zawodową liczył już 24 lata), za niski (178 cm), za lekki (88 kg), 
z krótkim zasięgiem ramion (172 cm), dysponował tragicznie słabą 
techniką. Zajął się nim Charlie Golman – odkrywca i wychowaw-
ca czterech zawodowych bokserskich mistrzów świata. Wykorzystał 
największy atut młodego Włocha: ponadprzeciętną odporność na 
ciosy i ból dzięki którym zyskał przydomek „The Rock” – Skała.

Pod jego ciosami pękały szczęki rywali. Carmine Vingo 
został przewieziony do szpitala ze złamaną podstawą czaszki 
i wylewem krwi do mózgu. Przez tydzień znajdował się w 
śpiączce i miał sparaliżowaną połowę ciała. Był niepokonanym 
mistrzem świata wszechwag w latach 1952-1956.

W lipcu 1969, a więc trzynaście lat po zakończeniu kariery, 
zgodził się wystąpić w fikcyjnym filmowym pojedynku bokser-
skim u boku innej – w tamtych czasach niepokonanej – legendy 
boksu, Mohammeda Ali. Dla potrzeb walki schudł ponad 20 
kilo a dla potrzeb kinowych – założył perukę. Porównując 58 
parametrów obu zawodników mierzonych podczas walki, najsil-
niejszy w tamtych czasach Superkomputer, NCR-315, przyznał 
zwycięstwo Rockyemu – przez nokaut w 13 rundzie.

Liczba stron: 382, Cena: 39,90 zł

Nowości Wydawnictwa FRONDA

Biblioteka Pedagogiczna w Cie-
chanowie serdecznie zaprasza do 
udziału w V powiatowej edycji kon-
kursu „Wydajemy Własną Książkę”.

Konkurs adresowany jest do 
uczniów szkół podstawowych z 
terenu powiatu ciechanowskiego. 
Zadaniem uczestników jest stwo-
rzenie własnej książki o dowolnej 
tematyce. Prace będą oceniane 
przez profesjonalne jury w ka-

tegorii literackiej i plastycznej w 
trzech grupach wiekowych: klasy 
I-III, klasy IV-VI oraz klasy VII-
-VIII. Prace można zgłaszać do 
15 stycznia 2021 r. 

Regulamin konkursu wraz 
z kartą zgłoszeniową i klauzulą 
informacyjną jest dostępny na 
stronie internetowej Biblioteki 
www.bpciechanow.edu.pl

BP/TM

Biblioteka Pedagogiczna w Ciechanowie

Wydajemy Własną Książkę
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książki

Wizerunek Matki Bożej z Guadalupe do dziś 
pozostaje zagadką i fenomenem dla uczonych, dla 
wierzących zaś potwierdzeniem żywej obecności Ma-
ryi. W czasie gdy w Europie szalała reformacja i z Ko-
ścioła Katolickiego wystąpiło pięć milionów ludzi, w 
wyniku objawień Niepokalanej na wzgórzu Tepeyac 
do Kościoła weszło dziewięć milionów Indian.

O wizerunku, który nie został namalowany 
ludzką ręką opowiada Wincenty Łaszewski w swojej 
książce pt. „Największa tajemnica Guadalupe. Źró-
dło wiary. Wyzwanie dla nauki”.

Cudowne objawienie brzemiennej Matki

21 kwietnia 1519 roku Hiszpanie wylądowali na 
terenach należących do Azteków. Dwa lata później 
imperium tych ostatnich już nie istniało. Indianie 
opornie przechodzili na nową, obcą im wiarę przy-
niesioną przez bezwzględnych i okrutnych konkwi-
stadorów. Jednym z nielicznych ochrzczonych był 
Juan Diego Cuauhtlatoatzin. W 1531 roku w dniach 
9 – 12 grudnia na wzgórzu Tepeyac, nazwanego przez 
Hiszpanów Guadalupe, objawiła mu się Najświętsza 
Maryja Panna. Pragnęła świątyni, „w której okażę 
współczucie twemu ludowi i wszystkim ludziom, 
którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pra-
cy i w swoich smutkach. Tu wysłucham ich łkania, 
ich narzekań i uzdrowię ich ze smutku, ciężkich do-
świadczeń i cierpień”. Dla potwierdzenia swoich słów 
pozostawiła na tilmie (płaszczu z agawy) Juana Diego 
swój autoportret pełen znaczeń i symboli.

Maryja mówiła do niego w azteckim języku na-
hualt i w bardzo prosty sposób wytłumaczyła podsta-
wowe prawdy: swoje nieprzemijalne dziewictwo, ma-
cierzyństwo, a także pośrednictwo pomiędzy Bogiem 
a ludźmi, które sprawuje jako ich Matka. Wreszcie 
dała wyraźny znak Indianom, że Ona i Jej Syn nie 
chcą ofiar z ludzi. Po objawieniach z Guadalupe te 
nieludzkie praktyki szybko zanikły (co roku składano 
ofiary z ludzi poprzez wyrywanie żywych serc z klatki 
piersiowej, w 1487 roku w dniu poświęcenia pira-
midy Huey Teocalli, w ciągu czterech dni złożono w 
ofierze 80.400 osób).

Kult Madonny z Guadalupe rozwijał się. Prosta 
kaplica przekształciła się w kościół, który wielokrot-
nie rozbudowywano. Dziś Guadalupe jest najwięk-
szym sanktuarium maryjnym na świecie, przyciąga-
jącym rocznie 12 mln wiernych. To tam papież Jan 
Paweł II beatyfikował (6 maja 1990 r.) i kanonizował 
(31 lipca 2002 r.) Juana Diego.

Patronka ruchów obrony życia

Na swoim autoportrecie Matka Boża z Gu-
adelupe ukazała się jako przynosząca nowe, niena-
rodzone jeszcze Dziecię. Ojciec Święty Jan Paweł 
II polecił odczytywać orędzie Świętej Dziewicy z 
Guadalupe „w świetle znaków czasu”, dlatego to Jej 
zawierzał sprawę poczętego życia. Wskazywał na Nią 
jako Patronkę życia nienarodzonych dzieci. Tak jak 
przed pięciuset laty położyła kres panowaniu kultury 
śmierci w Meksyku, tak teraz pochyla się nad każdą 
matką i dzieckiem, nad każdą rodziną, która posta-

nawia wybrać życie i przyjąć do swego domu poczęte 
dziecko. 

24 kwietnia 2007 roku, gdy Rada Miasta 
Meksyk miała zalegalizować aborcję na żądanie, 
w bazylice Matki Bożej z Guadelupe zdarzył się 
cud. Kilka tysięcy ludzi modlących się za niena-
rodzone dzieci zobaczyło na świętym Wizerunku 
intensywne światło promieniujące z łona Maryi w 
kształcie ludzkiego embrionu. Ludziom ukazał się 
Chrystus nienarodzony. Naukowcy badali zdję-
cia zrobione w bazylice, analizowali pod każdym 
kątem to zjawisko. Potwierdzono autentyczność 
światła wychodzącego z Wizerunku Maryi (nie 

jest to flesz aparatów). Poza tym usłyszano za 
pomocą stetoskopu bicie serca nienarodzonego 
dziecka w brzemiennym łonie Matki Bożej z ob-

razu. Wielokrotnie Madonnie z oczy płynęły łzy 
(olej). Trwają nawiedzenia Misyjnego Wizerunku, 
który ma nawrócić świat. Przychodzi, by poruszyć 
sumienia ludzi decydujących się na zabicie swoje-
go nienarodzonego dziecka.

Nieziemski wizerunek

Wydawca w opisie zamieszcza informację, że 
Autoportret Maryi „nie został wymalowany żad-
nymi ziemskimi farbami, przypomina zdjęcie z 
Polaroida – zwykłe włókna z agawy w niewytłu-
maczalny sposób zostały zabarwione od wewnątrz 
za pomocą techniki nieznanej do dzisiaj. Zdjęcia 
rentgenowskie nie wykazują żadnych pociągnięć 
pędzla na płótnie. W źrenicach oczu Obrazu – 
które mają zaledwie po kilka centymetrów średni-
cy – utrwaliła się z detalami scena z XV wieku, w 
której Juan Diego prezentuje biskupowi Zumarra-
ga płaszcz z cudownym wizerunkiem. Widać do-
stojników Kościoła, księży, służących, czarnoskórą 
niewolnicę. Matematycy odnaleźli w Obrazie złote 
proporcje i ciąg Fibonnacciego a muzycy – medy-
tacyjną muzykę sfer niebieskich”.

Książka zawiera wiele cennych wiadomości o 
historii podboju Meksyku, o Aztekach, ich historii, 
wierzeniach, zwyczajach, o tzw. „azteckiej ewange-
lii” – Nican Mopohua, dokładny opis objawień oraz 
wszelkich tajemnic ukrytych w wizerunku. Dowia-
dujemy się z niej też o licznych cudach za przyczyną 
Matki Bożej z Guadelupe. W książce opublikowano 
wiele pięknych, kolorowych fotografii. Jest idealna 
na prezent.

Książka liczy 320 czarno-białych i 48 koloro-
wych stron na kredowym papierze. Wydało ją Wy-
dawnictwo Fronda. Cena detaliczna to 54,90 zł.

Wincenty Łaszewski: „Największa tajemnica Guadalupe. 
Źródło wiary. Wyzwanie dla nauki”

Tajemnica Guadelupe

DOROTA SMOSARSKA

„Gwiazdkozaur i zimowa czarownica”
Tom Fletcher

Czas na kolejne spotkanie z Gwiazdko-
zaurem! Uwielbiani przez czytelników Wil-
liam i Gwiazdkozaur wracają!

Od niesamowitej przygody Williama 
z najbardziej niezwykłym dinozaurem na 
świecie – Gwiazdkozaurem – minął rok. Te-
raz chłopiec staje przed nowym wyzwaniem. 
Trafia na biegun północny i spotka się z tajemniczą Zimową Cza-
rownicą, której moc kontrolowania czasu pozwala Świętemu Miko-
łajowi podróżować po całym świecie w wigilię Bożego Narodzenia. 
Kiedy okaże się, że los świąt wisi na włosku, William i Gwiazdko-
zaur będą musieli zaryzykować wszystko, aby je uratować…

To pełna magii i ciepła opowieść – doskonały wybór dla całej 
rodziny.

Liczba stron: 456, Cena: 39,90 zł

„Zbrodnia wigilijna”
Georgette Heyer

Święta Bożego Narodzenia w Lexham 
Manor będą tego roku inne niż zwykle, a 
nastrój – daleki od świątecznego… 

Gdy gospodarz tej pokaźnej posiadło-
ści, zasłużenie cieszący się mianem starego 
sknery, Nathaniel Herriard, zostaje znalezio-
ny martwy z nożem w plecach, na sześcioro 
bożonarodzeniowych gości pada podejrzenie o popełnienie zbrodni. 
Chociaż w tym wypadku kluczowa wydaje się delikatna kwestia 
dziedziczenia po zamordowanym, prawdziwą zagadkę stanowi pyta-
nie, kto z podejrzanych mógł wejść do zamkniętego na klucz pokoju 
i dokonać tego potwornego zabójstwa.

Inspektora Hemingwaya ze Scotland Yardu czeka niezwykle 
trudne zadanie. Każdy spośród gości Lexham Manor coś przed nim 
ukrywa, każdy wzbudza nieufność…

Liczba stron: 448, Cena: 39,90 zł

„Z duchami przy wigilijnym stole”
W. Scott, H. James

Mistrzowska kolekcja niezwykłych 
opowieści, która przeraża i bawi, zapraszając 
czytelnika do podróży po świecie upiornych 
zjaw, poszukiwaczy przygód i nawiedzonych 
posiadłości. Klasyczne opowieści o duchach, 
nie dających się wyjaśnić fenomenach, 
klątwach rodowych i niezwykłych wyda-
rzeniach w wigilię Bożego Narodzenia autorstwa wielu wybitnych 
pisarzy, jak choćby Walter Scott i Henry James.

Zbiór opowieści przenosi czytelnika w czasy, kiedy w starych 
dworach skrzypiały schody, a świecę mógł zdmuchnąć podmuch 
wiatru lub… przechodzący duch. Napisane w różnych okresach 
historie prezentują pełen arsenał gotyckich motywów i nadprzyro-
dzonych zjawisk. Duch jest najstarszym i najtrwalszym motywem 
w literaturze – zmieniają się epoki, przemijają mody, jednak postać 
ducha niezmiennie pozostaje trwałym elementem naszej kultury po-
pularnej od czasów szekspirowskich po dzisiejsze kinowe i serialowe 
fascynacje.

Liczba stron: 504, Cena: 49,00 zł

„Fantastyczne opowieści wigilijne”
Piotr Gociek

Od drogi do Betlejem po drogę ku 
gwiazdom. Od zaułków warszawskiej Pragi 
po dziwne obyczaje na odległych planetach. 
Od cichej nocy po inwazję obcych. Od 
Świętego Mikołaja po Dziadka Mroza. Od 
fantasy po cyberpunk i od science fiction po 
horror.

„Fantastyczne opowieści wigilijne” to antologia świątecznych 
opowiadań najlepszych zagranicznych i polskich autorów fantastyki. 
Wśród nich między innymi Orson Scott Card, Joe Haldeman, Con-
nie Willis, Łukasz Orbitowski, Mirosława Sędzikowska i Krzysztof 
Kochański.

Liczba stron: 330, Cena: 45,00 zł

„Potwory”
Anna Potyra

W warszawskim lasku miejskim zostają odnalezione 
zwłoki kobiety. To wschodząca gwiazda polskiej sceny ope-
rowej. Piękna, młoda i utalentowana. I… poliamorystka. 
Uważała, że można kochać więcej niż jedną osobę, że pozosta-
wanie w związkach otwartych może je wzbogacać. Nie miała 

wrogów, wszyscy mówią o niej dobrze. A 
jednak została brutalnie zamordowana…

Obraz miejsca zbrodni nie pozosta-
wia wątpliwości. Takiego czynu mogła 
dokonać jedynie osoba ogarnięta sza-
łem nienawiści. Tylko do kogo była ona 
skierowana? Do zamordowanej kobiety, 
dlatego że jej talent był dla kogoś zagro-
żeniem? Dlatego że była wyznawczynią 
poliamorii, czy do kobiet w ogóle?

Czy odkrycie sekretów życia śpiewaczki pozwoli wyjaśnić 
tajemnicę jej śmierci? A może w Warszawie zaczęła grasować 
bestia, dla której zabicie drugiego człowieka nie znaczy nic w 
obliczu zaspokojeniu chorych popędów?

Śledczy ścigają się z czasem, pełni obaw, że ta zbrodnia 
jest tylko początkiem krwawej serii… Tylko, że nic w tej spra-
wie nie jest tym, na co wygląda.

Liczba stron: 360, Cena: 39,90 zł

„Trzech panów w łódce (nie licząc psa)”
Jerome K. Jerome

Arcydzieło komizmu, opowiadające 
o rzecznej eskapadzie trzech miejskich 
hipochondryków w czasach rodzącej się 
kultury masowej i powstającej mody na 
wycieczki.

To zabawna opowieść opisująca 
przygody trzech londyńczyków, któ-
rzy wybrali się w podróż łodzią po Tamizie i przebyli 123 
mile - z Kingston do Pangbourne. Komiczne zdarzenia, 
opowiastki i anegdotki umilające trzem panom wypra-
wę, przyprawione specyficznym angielskim humorem, 
ironicznym i inteligentnym, od lat bawią czytelników na 
całym świecie. Urok tej książki zasadza się bowiem nie 
tyle na jej stylu literackim czy też użyteczności informa-
cji, jakie zawiera (w zamyśle autora miała być poważnym 
przewodnikiem turystycznym), ile na jej wierności praw-
dzie i jedynym w swoim rodzaju przewrotnym komizmie.

Liczba stron: 254, Cena: 29,00 zł

„Odrodzone królestwo”
Elżbieta Cherezińska

Trzy wrogie siły wypowiadają woj-
nę Królestwu. Rozpoczyna się starcie o 
przyszłość korony. Stary król rusza na 
swą największą wojnę.

„Odrodzone Królestwo” to finałowa 
część pięciotomowego cyklu pod tym sa-
mym tytułem. Powieść przeprowadza nas 
przez świat średniowiecznych intryg od północnej Italii przez li-
tewską Wielką Puszczę, krzyżackie zamki i wawelskie zbrojownie. 
Świat chrześcijański i pogański splatają się ze sobą jeszcze silniej, 
niż wcześniej. Walka z Zakonem wchodzi w decydującą fazę, a 
Elżbieta Cherezińska po raz kolejny udowadnia, że na polu bitwy 
czuje się równie dobrze, co w zamkowych komnatach.

Wracają wątki i bohaterowie, znani z poprzednich to-
mów. Wszystkie tajemnice zostaną rozwikłane, misterne in-
trygi ujrzą światło dzienne, a nawet przypadkowe zdarzenia 
sprzed lat odegrają zaskakująco ważną rolę w wielkim finale 
cyklu.

Liczba stron: 806, Cena: 49,00 zł

„Mag”
John Fowles

Obfitujące w niezwykłe zwroty 
akcji arcydzieło literatury światowej, 
w którym młody mężczyzna zostaje 
wplątany w śmiertelną psychologicz-
no-erotyczną grę.

Bohater książki, młody Anglik 
Nicholas Urfe, przyjmuje stanowisko 
nauczyciela na pewnej greckiej wyspie. Tam zaprzyjaźnia się 
z właścicielem wspaniałej posiadłości. Przyjaźń z milionerem 
wpędza młodzieńca w koszmar. Z każdym dniem rzeczywi-
stość i fantazje coraz bardziej się mieszają, a Urfe staje się nie-
świadomym aktorem prywatnego teatru bogacza - styka się ze 
śmiercią, seksem i przemocą. Desperacko zaczyna walczyć o 
zachowanie życia. Akcji, stanowiącej prawdziwy labirynt zda-
rzeń, towarzyszą kulturowe szarady, a sama opowieść prowo-
kuje do zastanowienia się nad iluzorycznością otaczającego nas 
świata i funkcjonujących w nim zasad moralnych.

Liczba stron: 704, Cena: 64,90 zł
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