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Kolejne wydanie 
Magazynu  „PULS” ukaże się 

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

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

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

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

ogłoszenie własne wydawcy
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Budowa ulicy Sońskiej – wspólna inwestycja miasta i powiatu.
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OPRAWY

-20%
do TANIEJ!

www.akademiadzwieku.edu.pl

Ciechanów, ul. Sienkiewicza 33a

tel. 517 770 082

szkoła muzyczna

NOWY ROK
NOWE WYZWANIA 
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ogłoszenie własne wydawcy

Kolejne wydanie
magazynu „PULS” ukaże się

we wtorek - 25 stycznia
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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 2022!

Naszym Klientom

i Sympatykom życzymy

zdrowia na 

Święta Bożego Narodzenia

i  Nowy Rok 2022!
BROŃ - AMUNICJABROŃ - AMUNICJA

www.radexbron.plwww.radexbron.pl
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Znów to Boże 
Narodzenie

Po co Ty Panie Jezu znowu do 
nas przychodzisz? Nikt Cię tu nie 
chce. Radzimy sobie bez Ciebie. 
Więcej: na dobre wyrzucimy bożo-
narodzeniowe słowa z naszego słow-
nika. Są takie nietolerancyjne… 

WIĘCEJ NA STR. 9
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Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla Państwa 

niezapomnianym czasem bez pośpiechu, trosk i zmartwień, 

a Nowy Rok niech stanie się okresem twórczych wyzwań 

w życiu zawodowym oraz spokoju i równowagi w życiu rodzinnym. 

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla Państwa 

niezapomnianym czasem bez pośpiechu, trosk i zmartwień, 

a Nowy Rok niech stanie się okresem twórczych wyzwań 

w życiu zawodowym oraz spokoju i równowagi w życiu rodzinnym. 

Zarząd i Pracownicy

Oddziału w Ciechanowie

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zarząd i Pracownicy

Oddziału w Ciechanowie

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

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

Miłości, która przetrwa 
najgorsze momenty w życiu.

I zdrowia, którego 
wszyscy potrzebujemy

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

Miłości, która przetrwa 
najgorsze momenty w życiu.

I zdrowia, którego 
wszyscy potrzebujemy

Adam KrzemińskiAdam Krzemiński

życzyżyczy

Prezes
Towarzystwa Miłośników

Ziemi Ciechanowskiej

Prezes
Towarzystwa Miłośników

Ziemi Ciechanowskiej

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 RomanowskiRafał Romanowski

Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego
Radny Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego

Wiceminister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi
Wiceminister Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi

życzyżyczy

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 radość i pokój 
Świąt Bożego Narodzenia 
towarzyszy Państwu przez 

cały Nowy Rok.
Życzę, aby był to Rok 

szczęśliwy w osobiste doznania, 
spełnił zamierzenia 
i dążenia zawodowe 

oraz by przyniósł wiele 
satysfakcji z własnych dokonań.

Niech radość i pokój 
Świąt Bożego Narodzenia 
towarzyszy Państwu przez 

cały Nowy Rok.
Życzę, aby był to Rok 

szczęśliwy w osobiste doznania, 
spełnił zamierzenia 
i dążenia zawodowe 

oraz by przyniósł wiele 
satysfakcji z własnych dokonań.

Konrad Wojnarowski
Radny 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Konrad Wojnarowski
Radny 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego

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 2022 

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

dadzą nam wiele satysfakcji.

Elżbieta Gapińska
Poseł na Sejm RP

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie
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Święta Bożego Narodzenia

Życzę błogosławionych Świąt Bożego 

Narodzenia i wszelkiej pomyślności 

w Nowym 2022 Roku.

Maciej Małecki
Wiceminister 

Aktywów Państwowych
Poseł na Sejm RP

Niech Pan Jezus, który narodzi się w Betlejem 

przyniesie pokój, nadzieję i miłość 

w naszych sercach, w naszych 

domach i w naszej Ojczyźnie. 

Niech wspiera i umacnia obrońców 

Polskich granic.

Jarosław Kalinowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Jarosław Kalinowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego

Mimo pandemicznych okoliczności 

pełnych lęku i obaw,

życzę, by nadchodzące Boże Narodzenie 

było czasem radości i wytchnienia,

czasem spokoju, serdeczności 

i bliskości drugiego człowieka.

Niech zbliżające się Święta 

dadzą nam siłę do zmierzenia się 

z wszystkimi trudnościami.

Pięknych Świąt i szczęśliwego, 

zdrowego 2022 roku!

Mimo pandemicznych okoliczności 

pełnych lęku i obaw,

życzę, by nadchodzące Boże Narodzenie 

było czasem radości i wytchnienia,

czasem spokoju, serdeczności 

i bliskości drugiego człowieka.

Niech zbliżające się Święta 

dadzą nam siłę do zmierzenia się 

z wszystkimi trudnościami.

Pięknych Świąt i szczęśliwego, 

zdrowego 2022 roku!

Wiele radości, pokoju 

i nadziei, które przynosi

Nowonarodzony Chrystus

oraz

Bożego Błogosławieństwa

w Nowym Roku 2022

Wiele radości, pokoju 

i nadziei, które przynosi

Nowonarodzony Chrystus

oraz

Bożego Błogosławieństwa

w Nowym Roku 2022
życzyżyczy

Maciej Wąsik
Poseł na Sejm RP

Maciej Wąsik
Poseł na Sejm RP

Duccio di Buoninsegna – fr. obrazu 
„The Nativity with the Prophets Isaiah and Ezekiel” 

/ National Gallery of Art, Washington DC

Błogosławionych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w nadchodzącym 2022 roku

dr Jan Maria Jackowski
Senator RP

Boże Narodzenie A.D. 2021

życzy

Wszystkim Mieszkańcom 

Ziemi Ciechanowskiej 

życzę świętowania Pamiątki Narodzenia 

Pańskiego w zdrowiu i pogodzie ducha.

Niech Nowy Rok będzie wolny 

od problemów i trosk zarówno 

w Państwa Rodzinach

jak i w naszej Ojczyźnie.

Wszystkim Mieszkańcom 

Ziemi Ciechanowskiej 

życzę świętowania Pamiątki Narodzenia 

Pańskiego w zdrowiu i pogodzie ducha.

Niech Nowy Rok będzie wolny 

od problemów i trosk zarówno 

w Państwa Rodzinach

jak i w naszej Ojczyźnie.

Jacek Ozdoba
Wiceminister Klimatu i Środowiska

Jacek Ozdoba
Wiceminister Klimatu i Środowiska

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
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tel.: 23 672 28 69
www.stociechanow.pl

www.facebook.com/stociechanow

Niepubliczne Przedszkole STO
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Ciechanowie

Ogłaszamy nabór do 
oddziału przedszkolnego dla 4 i 5-latków. 

Niepubliczne Przedszkole STO
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Ciechanowie

Ogłaszamy nabór do 
oddziału przedszkolnego dla 4 i 5-latków. 

- autorskie programy edukacji dwujęzycznej
- nauka pływania
- zajęcia logopedyczne
- podstawy kodowania

- szachy, tańce, rytmika
- zajęcia artystyczno-plastyczne
- gimnastyka korekcyjna
- zajęcia z kreatywności
- opieka psychologiczno – pedagogiczna
- współpraca ze Szkołą Podstawową STO 
   w zakresie realizacji projektów edukacyjnych 

W ofercie przedszkola:

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 58a

Ciechanów
ul. 17-go Stycznia 58a

tel. 23 673 67 02

TWÓJ LOKALNY OPERATOR 
TELEKOMUNIKACYJNY
TWÓJ LOKALNY OPERATOR 
TELEKOMUNIKACYJNY

Internet 
do 800Mb/s

Telewizja 
Cyfrowa HD

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 2022

Członkom i Sympatykom

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Spokojnych i zdrowych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślnego 

Nowego Roku 2022

Członkom i Sympatykom

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów 

w Nowym Roku 2022

Radosnych Świąt 
Bożego Narodzenia
oraz samych sukcesów 

w Nowym Roku 2022
życzyżyczy

Społeczność Akademicka 

Filii w Ciechanowie

Wyższej Szkoły Menedżerskiej

w Warszawie

Społeczność Akademicka 

Filii w Ciechanowie

Wyższej Szkoły Menedżerskiej

w Warszawie

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

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

Jagoda Gulińska – 18-letnia licealistka z na-
szego miasta – zdobyła tytuł I Wicemiss Ma-
zowsza Nastolatek. Zdobyła też tytuł Miss 
Foto Mazowsza Nastolatek. Gratulujemy!

Jagoda Gulińska jest uczennicą 
klasy maturalnej (profil biologiczno-
-chemiczny) w II Liceum Ogólno-
kształcącym im. Adama Mickiewicza 
w Ciechanowie. – Ze względu na 
egzamin dojrzałości, który mnie cze-
ka za kilka miesięcy, większość czasu 
spędzam na nauce. Moją odskocz-
nią od codzienności, a jednocześnie 
wspaniałą przygodą, jest udział w 
konkursie Miss Mazowsza Nastola-
tek. Realizuję tam swoje dziecięce 
marzenie o modelingu. Zgłoszenie 
do konkursu wysłałam za namową 
bliskich mi osób. Nie spodziewałam 
się, że znajdę się w finałowym etapie. 
Jest to dla mnie ogromne wyróżnie-
nie. Otrzymuję wielkie wsparcie od 
rodziny, przyjaciół, szkoły, za co je-
stem bardzo wdzięczna. Mój udział 
w Miss Mazowsza Nastolatek daje mi 
możliwość promocji naszego miasta i 
udziału w przedsięwzięciach charyta-
tywnych – mówiła nam jeszcze przed 
finałem Jagoda Gulińska.

Już po finale stwierdziła, że bar-
dzo cieszy się z odebrania dwóch 
tytułów. - Jako I Wicemiss Mazow-
sza Nastolatek i Miss Foto czuję się 
zobowiązana godnie reprezentować 
nasze miasto i powiat. Osiągnięcia 
te dają mi wiele możliwości. Dzięki 
nim mogę kontynuować swoją przy-
godę. To nie jest mój ostatni konkurs 
piękności, gdyż już zostałam zakwa-
lifikowana do Miss Polski. Bardzo 
się cieszę z werdyktu. Uważam, ze 
każdy tytuł był słusznie i sprawiedli-
wie przyznany kandydatkom. Otrzy-
małam ogromne wsparcie od swojej 
szkoły, rodziny, przyjaciół, a także 
innych mieszkańców Ciechanowa, 
za co jestem ogromnie wdzięczna. 

Dziękuję Wam za to i zachęcam 
do trzymania za mnie kciuków w 
dalszych etapach ogólnopolskich – 
mówi Jagoda Gulińska.

AI

Miss Mazowsza Nastolatek

Podwójny sukces 
ciechanowianki!

reklama

Zdjęcie wykonane podczas Charytatyw-
nych Mikołajek dla Antosia Szlaskiego, 
które odbyły się w Ciechanowie w pierwszą 
sobotę grudnia. Jagoda Gulińska była jed-
ną z wolontariuszek.
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Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,

oraz wspaniałego Nowego Roku 2022
życzy

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia,

oraz wspaniałego Nowego Roku 2022
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

------
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powiat

ogłoszenie

Rozbudowa Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki 
w Ciechanowie została dofinansowana przez Sa-
morząd Województwa Mazowieckiego kwotą aż 4 
milionów złotych.

Umowę w tej sprawie podpisali marsza-
łek Adam Struzik oraz starosta Joanna Potoc-
ka-Rak. W spotkaniu, które zorganizowano 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Ciechanowie wziął udział Konrad Wojna-
rowski - przewodniczący Komisji Promocji 
Województwa Mazowieckiego i Współpracy 
Zagranicznej w Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego.

Jak zauważa marszałek Adam Struzik, 
inwestycja ta jest odpowiedzią na potrzeby 
mieszkańców. – Projekt idealnie wpisuje się w 
ideę, jaka przyświecała nam, gdy tworzyliśmy 
Instrument wsparcia zadań ważnych dla rów-

nomiernego rozwoju województwa mazowiec-
kiego. Chcemy w ten sposób pomóc lokalnym 
samorządom zrealizować najpotrzebniejsze i 
najbardziej wyczekiwane przez Mazowszan 
inwestycje. Biorąc pod uwagę aktywność gmin 
i powiatów w aplikowaniu o środki uważam, 
że był to trafiony pomysł. Liczby mówią same 
za siebie. Tylko w tym roku przyznaliśmy sa-
morządom z terenu Mazowsza ponad 460 mln 
zł na realizację aż 249 inwestycji – powiedział 
marszałek Struzik.

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w 
Ciechanowie wzbogaci się o salę kinową na 
ok. 150 osób z zapleczem i niezależnym wej-
ściem. Elementem projektu jest także budowa 
forum – rodzaju amfiteatru, jako miejsca do 
organizacji wydarzeń plenerowych związa-
nych z działalnością centrum, z miejscami 

dla ok. 320 osób. Dachy nowych obiektów 
zaprojektowano jako zielone tarasy dostępne 
z istniejącego budynku oraz bezpośrednio  
z zewnątrz. Dojazd do wszystkich stref centrum 
usprawni nowy układ drogowy a całość będzie 
dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.

- Otrzymane środki pozwolą na realiza-
cję tej długo wyczekiwanej inwestycji. Już za 
dwa lata będziemy dysponowali dodatkową 
nowoczesną i komfortową salą kinową oraz 
przestrzenią do organizowania imprez plene-
rowych. Niewielki lifting przejdzie również 
obecny budynek PCKiSz. Szerszy zakres prac 
remontowych i termomodernizacyjnych ist-
niejącego budynku planowany jest w II etapie 
realizacji inwestycji – mówi starosta Joanna 
Potocka-Rak.

AI

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki

4 miliony zł dofinansowania na rozbudowę domu kultury

Pamiątkowa fotografia po podpisaniu pomiędzy Samorządem Województwa Mazowiec-
kiego a Powiatem Ciechanowskim umowy na dofinansowanie kwotą 4 milionów złotych 
rozbudowy Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.
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Powiatowy Święty Mikołaj wraz ze swoją 
załogą w towarzystwie gospodyni naszego 
powiatu – tj. starosty Joanny Potockiej-Rak 
w trzy grudniowe dni odwiedzilł dzieci z 
21 miejscowości. Zabytkowymi pojazdami 
przemierzali około 400 kilometrów by do-
trzeć do najmłodszych mieszkańców wywo-
łując uśmiech na twarzach. 

W dniach 3-5 grudnia Powiatowy 
Zaprzęg Świętego Mikołaja odwiedził 

m.in.: Ciechanów, Zygmuntowo, Gli-
nojeck, Gołymin-Ośrodek, Ciemnie-
wo, Sońsk, Gąsocin, Bądkowo, Żochy, 
Nużewo, Gąski oraz Rydzewo, Włady-
sławowo, Pomorze, Opinogórę, Dłu-
gołękę, Dzbonie, Grudusk, Targonie, 
Lekowo oraz Regimin.

To było wielkie wyzwanie logi-
styczne, ale zdaje się że życzliwe reakcje 
mieszkańców z nawiązką wynagrodziły 
trudy podróży i odwiedzin kolejnych 
placówek i ośrodków. 

- To były niezwykle pracowite trzy dni 
dla naszego Świętego Mikołaja i Jego Po-
wiatowego Zaprzęgu. Strażacy z Gruduska, 
którzy wyjechali nam na przeciw, złote 
konfetti w Dzboniach, grzaniec w Kołacz-
kowie, piękny występ zdolnej młodzieży w 
Pomorzu… mogłabym wymieniać jeszcze 
wiele, wiele niespodzianek jakie nam dzi-
siaj przygotowali nasi mieszkańcy. Jednak 
jedno łączyło wszystkie miejscowości, twa-
rze uśmiechniętych dzieci – relacjonowała 
starosta Joanna Potocka-Rak. 

Organizatorem przedsięwzięcia 
było ciechanowskie starostwo przy 
nieocenionym wsparciu Powiatowe-
go Centrum Kultury i Sztuki. W za-
przęgu wzięły udział między innymi 
Anna Smolińska – dyrektor PCKiSz 
oraz Małgorzata Milewska – wicedy-
rektor PCKiSz. Byli także wolonta-
riusze prowadzący kwestę na leczenie 
Antosia Szlaskiego. 

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 

Zaprzęg Świętego Mikołaja przemierzył powiat 
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ul. Ks. Piotra Ściegiennego 10/12  tel. 23 671 18 04, kom. 602 192 071 
           06-400 Ciechanów   e-mail: sklep@muzyczny.eu

www.muzyczny.eu

instrumenty muzyczne * komis * nagłośnienie imprez
sprzęt Hi-Fi * kino domowe * oświetlenie sceniczne
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NNoowweeggoo  RRookkuu

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

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

Filip Garstka
II Trener

Marcin Wierzchowski
I Trener

Świąt pełnych miłości  
i rodzinnego ciepła
oraz pomyślności 

w Nowym 2022 Roku
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życzy 

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 nasze wspólnotowe 

- odpowiedzialne działanie sprawi, że osłabną 

skutki pandemii, co pozwoli nam pracować i odpoczywać 

tak jak w czasach, za którymi tęsknimy.

Wszystkim obecnym i przyszłym Klientom życzę 

zdrowych, spokojnych i bezpiecznych

Świąt Bożego Narodzenia.

W Nowym Roku niech zaś nasze wspólnotowe 

- odpowiedzialne działanie sprawi, że osłabną 

skutki pandemii, co pozwoli nam pracować i odpoczywać 

tak jak w czasach, za którymi tęsknimy.

Życzymy Państwu, 
aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia 

przyniosły wiele radości, 
rodzinnego ciepła i optymizmu.

Nowy Rok niech będzie czasem obfitym w zdrowie, 
nadzieję i pokój oraz w niezliczone 

sukcesy zawodowe i osobiste.

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych ciepła, 

radości i miłości, spędzonych w gronie bliskich osób, 

a także dużo pozytywnej energii, 

zdrowia oraz zadowolenia 

z życia w nadchodzącym 

2022 roku 
życzy 

ul. Ogrodowa 16, 06-406 Chrzanówek, tel. 533 830 121

reklama

ogłoszenie

reklama

reklama

ogłoszenie

reklama

Oliwier Wróbel to dwuletni mieszkaniec 
Ciechanowa, który urodził się z wadą roz-
wojową w postaci rozszczepu kręgosłupa 
(11 kręgów odcinka lędźwiowego i piersio-
wego). Dodatkowo została wykryta prze-
puklina oponowo-rdzeniowa i wodogłowie. 

W pierwszej dobie swojego życia 
chłopiec przeszedł poważne operacje: 
zespolenie kręgosłupa, zmniejszenie gar-
bu kostnego poprzez zeszlifowanie jego 
ostrych krawędzi oraz naciągnięcie skóry 
na otwarte nerwy. Została też założona 
zastawka aby zmniejszyć ciśnienie i usu-
nąć zbierający się w głowie płyn.

W tym roku zastawka odmówiła po-
słuszeństwa. Konieczna była reoperacja i 

jej wymiana. Trzy operacje w przeciągu 
dwóch tygodni, a także późniejsza walka 
z bakteriami i wirusami wpłynęły nieko-
rzystnie na rozwój Oliwiera.

Chłopiec jest pod opieką hospi-
cjum domowego jednak dodatkowo 
wymaga kosztownej rehabilitacji i 
specjalistycznego sprzętu, niezbęd-
nego do prawidłowego funkcjono-
wania.

Obecnie trwa zbiórka środków na 
zakup specjalistycznego wózka inwa-
lidzkiego. Jego koszt to aż około 30 ty-
sięcy złotych. Ze względu na wzrost cen 
materiałów, dokładny kosztorys będzie 
znany po Nowym Roku.

Leczenie Oliwiera można wesprzeć 
wpłatą poprzez serwis Zrzutka.pl: ht-
tps://zrzutka.pl/n6vn84

AI

Pomóżmy Oliwierowi!

Podarujmy Oliwierowi wózek

Oliwier Wróbel
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Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia 
będą czasem nadziei i wytchnienia od trudnych spraw. 

Czasem pełnym ciepła i spokoju, wzajemnego 
obdarowywania się serdecznością i uśmiechem. 

Niech te Święta i każdy dzień 2022 roku będą wypełnione 
zdrowiem, pomyślnością i dobrymi zdarzeniami.

Pięknych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku
życzy

reklama

Po głośnym sprzeciwie władz miasta ws. 
wariantów przebiegu obwodnicy Ciechano-
wa wzdłuż drogi krajowej nr 60, Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wy-
cofała się z wcześniejszych propozycji oraz 
przedstawiła nowe warianty. 16 grudnia 
odbyło się spotkanie samorządowców z 
GDDKiA, w którym uczestniczył m.in. prezy-
dent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

- Mam dużą satysfakcję, że udało się 
wypracować nowe warianty przebiegu 
obwodnicy południowej Ciechanowa. 
Sprzeciw miasta wobec wcześniejszych 
wariantów okazał się skuteczny, a nasze 
uwagi przyjęte. To jest nasz wspólny 
sukces. Są jeszcze szczegóły, które wy-
magają dopracowania, ale idziemy w 
dobrym kierunku. Przede wszystkim 
obwodnica musi przechodzić poza ad-
ministracyjnym terenem miasta. Zosta-
ło to uwzględnione. Dziękuję pracow-
nikom ratusza, mieszkańcom, ale także 
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad za umiejętny dialog - mówi 
prezydent Krzysztof Kosiński.

Przypomnijmy, wcześniejsze i już nie-
aktualne warianty zakładały m.in. wycin-
kę lasu krubińskiego, zniszczenie bagrów, 
przebieg przez centrum miasta czy przez 
tereny zabudowy mieszkaniowej. Tego 
samego dnia, kiedy GDDKiA opubliko-
wała swoje propozycje (15 października), 
miasto wydało oświadczenie informując, 
że nie akceptuje żadnego z wariantów. Co 
więcej, nikt wówczas nie skonsultował 
przebiegu obwodnicy z władzami miasta. 
To spowodowało stanowczą reakcję ratu-
sza. Efektem są kolejne trzy warianty, z 
których miasto zaakceptowało dwa, a pre-
zydent Krzysztof Kosiński zaproponował, 
aby uznać je za wiodące dla dalszych prac.

Jak informuje Urząd Miasta, 16 
grudnia odbyło się spotkanie online 
przedstawicieli GDDKiA z lokalnymi 
samorządowcami, w którym udział 
wziął m.in. prezydent Ciechanowa 
Krzysztof Kosiński. Przedstawiono na 
nim trzy nowe warianty („A – niebie-
ski”, „B – czerwony” i „C – zielony”).

Wariant „A – niebieski”

Nie zyskał on akceptacji miasta. 
Jest powieleniem już wcześniej przed-
stawionej propozycji. Stanowi ro-
dzaj obwodnicy śródmiejskiej, co jest 
sprzeczne z założeniami „Programu 
budowy 100 obwodnic”. Celem tego 
programu jest bowiem „wyprowadze-
nie ruchu z miast, czystsze powietrze, 
mniejszy hałas”.

Tymczasem przebieg trasy prze-
cina tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, zarówno istniejącej, 
jak i planowanej. To tereny położone 
wzdłuż ulicy Bielińskiej, a także obej-
mujące obszar nowopowstającego osie-
dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej przy ulicy Kruczej.

Wariant „A – niebieski” budowy 
obwodnicy koliduje także z wybudo-
wanymi w ostatnich latach, z udzia-
łem środków unijnych, kluczowymi 
dla układu komunikacyjnego miasta 
Ciechanowa drogami gminnymi: dro-
gą obwodową oraz pętlą miejską. Aleja 
Unii Europejskiej, będąca wschodnią 
obwodnicą Ciechanowa, łącząca drogi 
krajowe nr 50 i 60, została wybudowa-
na w latach 2018-2019.

Proponowany wariant „A – niebie-
ski” przecina ustanowioną przez Radę 
Miasta Ciechanów formę ochrony 
przyrody – użytek ekologiczny „Ba-
gry”, co doprowadzi do bezpowrotnego 
zniszczenia siedlisk przyrodniczych wy-
stępujących w zbiorniku wodnym, na 
jego brzegu i w sąsiedztwie.

Wariant „B – czerwony”

Został on zaakceptowany przez 
miasto. W niewielkim stopniu prze-
chodzi przez obszar miasta.

Początek projektowanej obwodni-
cy w tym wariancie zlokalizowany jest 
na drodze krajowej nr 60 na granicy 
wsi Rykaczewo i Ujazdówek w gminie 
wiejskiej Ciechanów. Dalej, przed zabu-
dowaniami zakładu mięsnego Cedrob, 
trasa obwodnicy skręca łagodnym łu-
kiem w kierunku południowo-wschod-
nim i prowadzi przez tereny pól, łąk i 
pastwisk, omijając istniejącą zabudowę 
we wsi Ujazdowo, przecinając ulicę Cie-
chanowską w odległości około 150m na 
północ od najbliższych zabudowań we 
wsi Kownaty Żędowe. Dalej trasa prze-
cina rzekę Łydynię w rejonie punktu 
styku trzech wsi: Niechodzin, Nużewo 
i Kownaty Żędowe. Następnie biegnie 
po południowej stronie istniejącej zabu-
dowy we wsi Nużewo, skręca łagodnym 
łukiem w kierunku wschodnim, prze-
cinając równocześnie ulicę Nużewską. 
Obwodnica przecina drogę krajową nr 
50 w rejonie granicy miasta Ciechanów 

i gminy wiejskiej Ciechanów, następnie 
biegnie dalej w kierunku wschodnim 
przez tereny pół, łąk i pastwisk, prze-
cinając linię kolejową relacji Warsza-
wa-Gdańsk w odległości około 250m 
na południe od granicy miasta Ciecha-
nów. Dalej trasa przecina wieś Miesz-
ki-Atle, omijając istniejącą zabudowę. 
Następnie przebiega przez teren miasta 
Ciechanów, przecinając ulicę Sońską w 
odległości około 200m na północ od 
granicy miasta Ciechanów i biegnie w 
rejonie południowej granicy Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych Grędzice. 
Obwodnica prowadzi w kierunku pół-
nocno-wschodnim i przecina skrzyżo-
wanie ul. Żytniej z drogą prowadzącą do 
wsi Rzeczki-Gąski. Dalej trasa przekra-
cza granicę gminy Gołymin-Ośrodek 
w odległości około 450m na południe 
od punktu styku trzech gmin: gminy 
wiejskiej Ciechanów, gminy Gołymin-
-Ośrodek i gminy Opinogóra Górna. 
Następnie, omijając zabudowania we 
wsi Truszki, skręca łukiem w kierunku 

wschodnim, przecinając dalej granice 
wsi Nasierowo Górne i Wróblewko. 
Biegnąc dalej prosto, włącza się do drogi 
krajowej nr 50 na wysokości skrzyżowa-
nia z drogą prowadzącą do miejscowości 
Chruściele.

Wariant „C – zielony”

W ocenie miasta jest on najlep-
szym z proponowanych rozwiązań gdyż 
w ogóle nie wkracza w granice Ciecha-
nowa. W tej wersji obwodnica w pełni 
okala miasto, nie koliduje z zabudowa-
niami ani terenami objętymi ochroną 
ekologiczną.

Początek projektowanej obwodnicy 
w wariancie „C – zielonym” zlokalizo-
wany jest na drodze krajowej nr 60 na 
granicy wsi Rykaczewo i Ujazdówek 
w gminie wiejskiej Ciechanów. Dalej, 
przed zabudowaniami zakładu mięsne-
go Cedrob, trasa obwodnicy skręca ła-
godnym łukiem w kierunku południo-
wo-wschodnim i prowadzi przez tereny 

pól, łąk i pastwisk, omijając istniejącą 
zabudowę we wsi Ujazdowo, przecina-
jąc ulicę Ciechanowską w odległości 
około 300m na północ od najbliższych 
zabudowań we wsi Kownaty Żędowe. 
Dalej trasa przecina rzekę Łydynię w 
odległości około 400m na północ od 
punktu styku trzech wsi: Niechodzin, 
Nużewo i Kownaty Żędowe. Następnie 
biegnie po południowej stronie istnie-
jącej zabudowy we wsi Nużewo, skręca 
łagodnym łukiem w kierunku wschod-
nim, przecinając równocześnie ulicę 
Nużewską. Obwodnica przecina drogę 
krajową nr 50 w odległości około 150m 
na północ od lasu położonego we wsi 
Sokołówek i biegnie dalej w kierunku 
wschodnim przez tereny pół, łąk i pa-
stwisk, przecinając linię kolejową relacji 
Warszawa-Gdańsk w odległości około 
800m na południe od granicy miasta 
Ciechanów. Dalej trasa przecina wieś 
Mieszki-Atle, omijając istniejącą zabu-
dowę. Następnie przecina ulicę Sońską 
w odległości około 200m na południe 
od granicy miasta Ciechanów i biegnie 
w rejonie południowej granicy Rodzin-
nych Ogrodów Działkowych Grędzice. 
Obwodnica prowadzi w kierunku pół-
nocno-wschodnim i włącza się w ul. 
Żytnią na terenie wsi Rzeczki-Gąski i 
pokrywa się z jej przebiegiem, aż do gra-
nicy z miejscowością Nasierowo Górne. 
Następnie przekraczając granicę gminy 
Gołymin-Ośrodek oraz omijając, od 
strony północnej, istniejącą zabudowę 
Nasierowa Górnego, biegnie prosto i 
włącza się do drogi krajowej nr 50 na 
wysokości skrzyżowania z drogą prowa-
dzącą do miejscowości Chruściele.

Podczas spotkania konsultacyjnego 
prezydent Krzysztof Kosiński zapropo-
nował, aby pracować nad wariantem 
„B – czerwonym” i „C – zielonym” 
oraz uznać je za wiodące w dalszych 
pracach projektowych i równocześnie 
odrzucić nieakceptowalny przebieg ob-
wodnicy mającej charakter śródmiejski 
w wariancie „A – niebieskim”. Z przy-
czyn formalnych GDDKiA jest jednak 
zobowiązana do prac nad trzema róż-
nymi wariantami. Ostateczny przebieg 
obwodnicy będzie podlegał dalszym 
konsultacjom, które rozpoczną się w 
pierwszym kwartale 2022 roku.

TM

Konsultacje w sprawie przebiegu obwodnicy południowej miasta 

Sukces prezydenta w sprawie obwodnicy

Prezydent Ciechanowa – Krzysztof Kosiński.
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Przewodniczący
Rady Gminy Ojrzeń

Grzegorz Lejman

Wójt Gminy Ojrzeń
Zdzisław Mierzejewski

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć 

wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy najszczersze 

życzenia: zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Niech to będzie czas refleksji i zadumy, 

a magia świąt niech zjednoczy nas przy wspólnym stole.

W nadchodzącym Nowym Roku 2022 życzymy 

spełnienia marzeń i  nadziei na lepsze jutro.

W imieniu Radnych Rady Gminy Ojrzeń 

oraz pracowników Urzędu Gminy Ojrzeń

życzenia składają

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć 

wszystkim Mieszkańcom Naszej Gminy najszczersze 

życzenia: zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Niech to będzie czas refleksji i zadumy, 

a magia świąt niech zjednoczy nas przy wspólnym stole.

W nadchodzącym Nowym Roku 2022 życzymy 

spełnienia marzeń i  nadziei na lepsze jutro.

W imieniu Radnych Rady Gminy Ojrzeń 

oraz pracowników Urzędu Gminy Ojrzeń

życzenia składają

życzą

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 Piotr Budek

Radni Gminy Gołymin-Ośrodek

Pracownicy Urzędu Gminy Gołymin-Ośrodek

    Burmistrz Miasta 
i Gminy Glinojeck
Ł      ukasz Kapczyński

wraz z pracownikami Urzędu

Przewodniczący Rady Miejskiej
Grzegorz Sikorski

wraz z Radnymi oraz Sołtysami

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Glinojeck, Drodzy Państwo!

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia życzymy Państwu zdrowia, miłości 

i radości. Niech ciepło rodzinnego ogniska daje Państwu poczucie bliskości 

i bezpieczeństwa. Niech wspólnemu świętowaniu towarzyszy uśmiech, który da nowe siły 

na kolejny rok. Niech okres świąteczno-noworoczny będzie dobrą okazją do refleksji 

oraz nowych planów. Życzymy sprostania wyzwaniom jakie Państwo sobie postawicie, 

sukcesów prywatnych i zawodowych. Niech nowonarodzony Bóg błogosławi 

i da szczęście w Nowym Roku!

Przewodniczący 
Rady Gminy Regimin

Józef  Mysiakowski

Przewodniczący 
Rady Gminy Regimin

Józef  Mysiakowski

Wójt Gminy Regimin
Mariola Kołakowska
Wójt Gminy Regimin
Mariola Kołakowska

Szanowni Państwo,
Drodzy Mieszkańcy Gminy Regimin!

Przed nami najpiękniejszy okres w roku, 
czas Bożego Narodzenia,gdy Chrystus przychodzi 

na świat i staje się radością każdego z nas.
Czas wypełniony tradycją i rodzinnym ciepłem. 

Niech zatem te święta będą niezapomnianym czasem 
spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

Niech będą przeżyte w spokoju, 
radości, wśród najbliższej rodziny.

Życzymy Państwu aby w Nowym 2022 Roku, 
spełniały się wszystkie plany a przeżywane problemy 

owocowały autentyczną radością.
Życzliwości  i wrażliwości we wzajemnych kontaktach 

wszystkim mieszkańcom Gminy Regimin
życzą 

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

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

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

składająskładają

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

Szanowni Państwo!
Niech magiczny czas Wigilijnego Wieczoru 

przyniesie Wam spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia 

żyje własnym pięknem,
 a Nowy Rok obdaruje Was 
pomyślnością i szczęściem.

Wszystkim Mieszkańcom Gminy Ciechanów 
najpiękniejszych

Świąt Bożego Narodzenia 

Marek Kiwit 
Wójt Gminy Ciechanów

Eugeniusz Olszewski 
Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów

Artur Frączkowski
Zastępca Wójta Gminy Ciechanów

życzą

Zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia

oraz pomyślności w Nowym 2022 Roku
życzą

Wójt Gminy Sońsk 
 Jarosław Muchowski

Przewodniczący Rady Gminy Sońsk
Waldemar Gebert

Radni Rady Gminy Sońsk
Pracownicy Urzędu Gminy Sońsk

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie
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Święta Bożego Narodzenia

Po co Ty Panie Jezu znowu do nas przycho-
dzisz? Nikt Cię tu nie chce. Radzimy sobie bez 
Ciebie. Więcej: na dobre wyrzucimy bożonaro-
dzeniowe słowa z naszego słownika. Są takie 
nietolerancyjne… 

Pójdziemy na jarmarki, posłuchamy 
ckliwych świątecznych piosenek, ozdobi-
my domy, ale nie dla Ciebie. Ty daj nam 
już spokój. Twoje wymagania nie są na 
nasze czasy. Chcemy się bawić, żyć pełnią 
życia. Życie jest jedno, trzeba z niego ko-
rzystać. A u Ciebie tylko wymagania, za-
kazy, przykazania. Twoi ludzie są smutni, 
nie ma w nich życia. Poszczą, zachowują 
wstrzemięźliwość, umartwiają się, paciorki 
klepią, różańce do granic. Ponuraki pełni 
rozbieżności między tym co mówią, a co 
robią. A my mamy wolność i to bez gra-
nic. Wypisujemy się z Twojego Kościoła. 
To apostazją się nazywa. Nie chcemy tam 
chodzić i być. Oni są straszni. A my mówi-
my co chcemy. Nikt nam nie może niczego 
zabronić. Przewrócimy ten świat do góry 
nogami. Nawet Ty go nie poznasz i z pew-
nością nam już nie przeszkodzisz. Do nas 
należy świat, nie do Ciebie. 

I tak od dwóch tysięcy lat. 
„Mówi głupi w swoim sercu: «Nie ma Boga».
Zepsuci są, ohydne rzeczy popełniają,
nie ma takiego, co dobrze czyni.
Bóg spogląda z nieba
na synów ludzkich,

badając, czy jest wśród nich rozumny,
który by szukał Boga. (Ps 53)

Daj nam wiarę, że mimo wszystko 
Boże Narodzenie ma sens.” 

A wszystko wydarzyło się tej cudownej 
betlejemskiej nocy. W ubóstwie narodził 
się Pan „wszego stworzenia. Żłób mu za 
kolebkę dano”. Ludzie Betlejem nie rozpo-
znali czasu. Żyli swoim życiem, choć pod 
bokiem Bóg jako człowiek się rodził. Cóż, 
życie jedno jest i niestety stać nas na to, by 
przegapić to, czego przegapić nie wolno. 

Rodzina, opłatek, choinka, kolędy, 
pasterka, pamięć o tych, którzy odeszli i o 
tych, których nie ma przy stole. 

Tamta betlejemska noc wypełniona 
śpiewam aniołów i pasterzy, stała się na 
zawsze nocą chwały Bożej. Nie ludzkiej, 
Bożej. „Gloria in excelsis Deo”. To Bóg – 
Stwórca zechciał zejść do człowieka – stwo-
rzenia i wynieść go do godności nieba; z 
mrocznej codzienności do światła, z mier-
ności do treści. Stwórca dla stworzenia. 

Tamta betlejemska noc rozświetlona 
mocą z wysoka, stała się na zawsze nocą po-
jednania. „Przepraszam. Przebacz. Nie gnie-
waj się. Postanawiam poprawę.” Wszystkie 
stacje radiowe rozbrzmiewają dźwiękiem 
wciąż aktualnych słów wypowiadanych każ-
dego dnia przy eucharystycznych ołtarzach: 
„przekażcie sobie znak pokoju, przekażcie 
sobie znak”. I nastrój staje się niecodzienny. 

Ludzie jacyś życzliwsi i bardziej na siebie 
otwarci. Nadzieja wstępuje znów jak „puste 
miejsce przy stole. 
W półmroku małego kościoła 
człowiek przykucnął zbolały. 
Dawno tu nie byłem – wystękał. 
Przeszedł przez życie jak burza nieźle po-
orany. 
Tej nocy wolny od życia niemocy.” 

Betlejemska noc to noc przełama-
nego białego opłatka, chleba, który się 
całuje „przez szacunek dla darów nieba”. 
Noc śpiewanej kolędy wypełnionej nie 
tylko podniosłą muzyką, ale i słowami, 
których głębię rozumie nawet ten, który 
nic nie rozumie. Noc uściśniętej ręki, by 
bardziej być. 

Boże Narodzenie ma moc zwyczaj-
nie czynić z nas ludzi. A to podstawa, by 
myśleć o przyszłości. „Chwałą Boga ży-
jący człowiek” (św. Ireneusz z Lyonu). W 
Boże Narodzenie, samotność choć boli, 
daje się ugłaskać. Choroba, choć dokucza, 
nie przygnębia. Żałoba, choć łzy wyciska, 
nie jest bez nadziei. Rodzina, choć na co 
dzień spowszedniała, wyrasta ponad wszel-
kie inne Oczywistości. A sprawcą tego są 
narodziny Boga – Maleńkiej Dzieciny, 
która przychodzi na świata, żeby każdy z 
nas mógł naprawdę cieszyć się życiem i nie 
zwariować. Bóg jest człowiekowi potrzeb-
ny, by człowiek miał sens. Boże wymagania 

okraszają nasze życie. A wyklepane pacior-
ki nigdy nie są niewysłuchane. 

Przyjdź zatem i wywróć nasz [covid-
-owy] świat znów do góry nogami. Zrób 
z nas na powrót ludzi i bądź zawsze jak w 
betlejemską noc. Daj nam nadzieję i pokój, 
jakiego świat dać nie może. 
„A nadzieja znów wstąpi w nas
Nieobecnych pojawią się cienie
Uwierzymy kolejny raz
W jeszcze jedno Boże Narodzenie

I choć przygasł świąteczny gwar
Bo zabrakło znów czyjegoś głosu
Przyjdź tu do nas i z nami trwaj
Wbrew tak zwanej ironii losu” („Kolęda dla 
nieobecnych”)

Błogosławionych świąt Bożego Naro-
dzenia. 

KS. PIOTR MARZEC 
PROBOSZCZ PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA W 

ZEŃBOKU 

Z zapisków wiejskiego proboszcza…

Znów to Boże Narodzenie

Drodzy Mieszkańcy Mazowsza!

Niech Święta Bożego Narodzenia 

będą dla wszystkich czasem wytchnienia i radości. 

Na nadchodzący 2022 rok życzmy Państwu

wzajemnej życzliwości, szacunku i poczucia wspólnoty. 

Niech to będzie rok ważny i dobry 

dla Mazowsza oraz jego Mieszkańców.

Adam Struzik

Marszałek

Województwa Mazowieckiego

Ludwik Rakowski

Przewodniczący Sejmiku

Województwa Mazowieckiego

Radni i Zarząd

Województwa Mazowieckiego
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Wszystkim Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom 

życzę pełnych miłości i spokoju świąt Bożego Narodzenia.

Niech Nowy Rok przyniesie Państwu 

tę odrobinę szczęścia, która sprawi, że wszystkie podjęte 

działania zakończą się sukcesem.

Życzę Państwu, by Nowy Rok był dla Państwa 

czasem wyzwań, nowych horyzontów i sukcesów 

na polu biznesowym i osobistym

Bartosz Machul

Radca prawny 

KANCELARIA ADWOKACKA 
Konrad Kowalski 

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w ciepłej rodzinnej atmosferze, 

pięknie pachnącej choinki, odpoczynku, radości 
i wymarzonych prezentów pod choinką 

wszystkim klientom i ich rodzinom, współpracownikom 
i instytucjom, z którymi współpracuje

życzy adw. Konrad Kowalski 
wraz z Zespołem Kancelarii

SZCZEGÓŁY:SZCZEGÓŁY:  tel. 500 364 311

CENTRUM 
TERAPEUTYCZNO

-EDUKACYJNE

CENTRUM 
TERAPEUTYCZNO

-EDUKACYJNE

W trosce o rozwój Twojego dziecka

nauka 
czytania
nauka 
czytania

grafomotoryka
z elementami terapii ręki

grafomotoryka
z elementami terapii ręki

**

**
Możliwość 

dojazdu do domu!Możliwość 

dojazdu do domu!

metoda symultaniczno
-sekwencyjna

metoda symultaniczno
-sekwencyjna

Dobiegła końca kompleksowa przebudo-
wa dwóch ulic na osiedlu „Przemysłowe”. 
Na ul. Granicznej i ul. Widnej wymieniona 
została nawierzchnia. W ramach inwestycji 
wybudowano też nowe chodniki i kolejną w 
mieście ścieżkę dla rowerzystów. Przy szko-
le powstało rondo i dodatkowe miejsca par-
kingowe. Pojawiło się nowe oświetlenie. 

Miasto przebudowało ul. Granicz-
ną na odcinku od ul. Płockiej do ul. 
Widnej, a ul. Widną od skrzyżowania 
z ul. Graniczną do ul. Przytorowej. Na 
obu drogach ułożono nowe nawierzch-
nie asfaltowe. Ustawiono oznakowanie 
pionowe i wymalowano poziome. 

Ponadto wzdłuż ul. Granicznej 
powstała ścieżka dla rowerzystów. W 
ramach inwestycji wybudowane zostały 
też chodniki dla pieszych.

Obie ulice mają już nowe oświetle-
nie. Dodatkowo, aby poprawić bezpie-
czeństwo pieszych przy pasach zamon-
towano tzw. kocie oczka. 

Na skrzyżowaniu ul. Granicznej z 
ul. Czarnieckiego wybudowano rondo i 
wprowadzono ruch okrężny. W rejonie 
Szkoły Podstawowej nr 7 miasto utwo-
rzyło kolejnych dziesięć miejsc parkin-
gowych. Wybudowano tam też drogę 
manewrową. 

Na przeprowadzenie modernizacji 
ulic władze miasta pozyskały 4 mln zł do-
finansowania z Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego w ramach 
programu „Instrument wsparcia zadań 
ważnych dla równomiernego rozwoju wo-
jewództwa mazowieckiego na rok 2020”. 
Wartość całego zadania to 5,6 mln zł.

– Oddajemy mieszkańcom kolejne 
zmodernizowane drogi. Ul. Granicz-
na jest szczególnie istotna z powodu 
sąsiedztwa szkoły podstawowej. Ta 
inwestycja wzmacnia bezpieczeństwo 
pieszych, rowerzystów oraz komfort 
jazdy kierowców. Drogi są teraz nie do 
poznania w stosunku do tego, co było 
tu wcześniej. Mamy przyjazną, odno-
wioną, estetyczną przestrzeń, z której 
już mogą w pełni korzystać mieszkańcy 
Ciechanowa. Inwestycje są dla miasta 
priorytetem, dlatego przygotowujemy 
się do kolejnych zadań – podkreśla pre-
zydent Krzysztof Kosiński. 

Na nowym rondzie pojawi się też 
zieleń. Z uwagi na warunki pogodowe 
zagospodarowanie terenu poprzez wy-
konanie kompozycji nowych nasadzeń 
wieloletnich zostanie wykonane wiosną 
2022 r. Miasto przygotowuje postępo-
wanie mające na celu wyłonienia wyko-
nawcy tych prac.

Po zakończeniu modernizacji obu 
ulic Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych w Ciechanowie wznowiło odbiór 
odpadów bezpośrednio z posesji miesz-
kańców.

Na tym samy osiedlu jeszcze w tym 
roku rozpocznie się budowa drogi do-
jazdowej do Parku Nauki Torus przy 
wieży ciśnień. Ze Szkoły Podstawowej 
nr 7 będzie można dojechać tam rów-
nież rowerem. Już trwają prace przy-
gotowawcze związane z rozpoczęciem 

budowy sieci kanalizacji deszczowej. 
Droga i ciąg pieszo-rowerowy powstaną 
do połowy 2022 r. 

Radna Edyta Rzepliśńka-Filipo-
wicz w rozmowie z nai podkreśla,  że 
poprawa warunków w tym rejonie 
miasta jest istotna również dla miesz-
kańców osiedli Zachód czy Kwiatowe, 
którzy przemierzają tędy do pracy czy 
szkoły. - Interpelowałam kilkakrotnie 
m.in. w sprawie problemów komu-
nikacyjnych na parkingu przy SP nr 
7, gdzie było po prostu za ciasno aby 
zawrócić, brakowało drogi manewro-

wej, jak i miejsc parkingowych. Już się 
to znacznie poprawiło z uwagi na jego 
rozbudowę, a ruch jeszcze bardziej się 
udrożni po powstaniu drogi dojazdo-
wej do ul. Płockiej przy Parku Nauki 
Torus. Sugerowałam też konieczność 
doświetlenia przejść dla pieszych przy 
szkole i w ramach budowy tutaj ronda 
zmodernizowane zostało oświetlenie. 
Podobnie jak w ulicy Widnej, która jak 
podkreślałam w swoich monitach, wca-
le taka widna nie była – podsumowuje 
radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz.

TM

Miejskie inwestycje drogowe

Zakończono remont Granicznej i Widnej

ogłoszenie własne wydawcy

Skrzyżowanie ulic Granicznej i Widnej.
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Święta Bożego Narodzenia

Na nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego 
życzymy Mieszkańcom Ciechanowa 
przede wszystkim zdrowia i spokoju.

Niech Nowy Rok 2022 będzie czasem 
zbiorowej odpowiedzialności i troski 

o dobro wspólne – szczególnie
w obszarze zdrowia i gospodarki.

Na nadchodzące Święta Narodzenia Pańskiego 
życzymy Mieszkańcom Ciechanowa 
przede wszystkim zdrowia i spokoju.

Niech Nowy Rok 2022 będzie czasem 
zbiorowej odpowiedzialności i troski 

o dobro wspólne – szczególnie
w obszarze zdrowia i gospodarki.

ogłoszenie

Michał JeziółkowskiMichał Jeziółkowski
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Ciechanów

Wszystkim Mieszkańcom 
Ciechanowa życzę 

zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszystkiego, 
co najlepsze 

w Nowym Roku 2022.

Wszystkim Mieszkańcom 
Ciechanowa życzę 

zdrowych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia 

oraz wszystkiego, 
co najlepsze 

w Nowym Roku 2022.

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

Wspominania Pamiątki 

Narodzenia Pańskiego w zdrowiu 

i spokoju oraz pomyślności

w Nowym Roku 2022

Wspominania Pamiątki 

Narodzenia Pańskiego w zdrowiu 

i spokoju oraz pomyślności

w Nowym Roku 2022

Karol Makijonko
Radny 

Rady Miasta Ciechanów

Karol Makijonko
Radny 

Rady Miasta Ciechanów

życzyżyczy

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

Stanisław Jankowski
Radny Rady Miasta Ciechanów

Stanisław Jankowski
Radny 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 2022.

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 2022.

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 

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie
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reklama

W trakcie przedświątecznego weekendu na 
Pl. Jana Pawła II władze miasta zorganizowa-
ły Ciechanowski Jarmark Bożonarodzeniowy. 
W sobotę główną atrakcją był koncert kolęd 
w wykonaniu Magdaleny Steczkowskiej, a w 
niedzielę - Miejska Wigilia.

W niedzielne południe harcerze 
przekazali prezydentowi Światełko Be-
tlejemskie, po czym Krzysztof Kosiński 
i Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik złożyli mieszkań-
com życzenia świąteczno-noworoczne. 
Po części oficjalnej prezydent i marsza-
łek częstowali przybyłych wigilijnymi 
potrawami. Rozdawano także miejski 
kalendarz na przyszły rok.

Na Jarmarku można było kupić, 
m.in.: świąteczne upominki, ozdoby, 
rękodzieło, biżuterię, zabawki, słody-
cze, tradycyjne wędliny, nabiał, ryby 
oraz regionalne alkohole.

Wielkim powodzeniem cieszyły 
się prawdziwe góralskie oscypki z grilla 
wraz z żurawiną. Wystarczył jeden kęs, 
by poczuć się jak w górach. Do tego 
na stoisku można było posmakować 
wigilijnych potraw, napić się bezalko-
holowego grzanego wina czy gorącej 
czekolady.

Z kolei na stoisku miejscowej Na-
lewkarni Longinus, prowadzonej przez 
Rafała Dzilińskiego, bardzo duże za-

interesowanie wzbudzał jej najnowszy 
produkt – „Wódka Ciechanowska”.

Były też stoiska wolontariuszy z 
Drużyny Oliwiera, Hufca ZHP, Stowa-
rzyszenia Wolontariuszy Schroniska w 
Pawłowie, Stowarzyszenia Pies i Spół-
ka oraz Szkolnego Koła Wolontariatu 
działającego przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Ciechanowie.

Pomiędzy stoiskami przechadzali 
się Święty Mikołaj i Śnieżynki z Agne-
s-art, którzy chętnie pozowali do pa-
miątkowych zdjęć.

Na scenie odbywały się atrakcyjne 
występy wokalne, muzyczne i taneczne.

AI

Ciechanowski Jarmark Bożonarodzeniowy

Jarmark i Wigilia przed Ratuszem

Marszałek Adam Struzik i prezydent Krzysztof Kosiński częstują mieszkańców wigilijny-
mi potrawami.

Fo
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Prezydent Krzysztof Kosiński i marszałek Adam Struzik z ciechanowskim Świętym Mikołajem Romanem i Śnieżynkami – Elą (z lewej) i Laurą.

Na Ciechanowskim Jarmarku Bożonarodzeniowym nie mogło zabraknąć Świętego Mikołaja.
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Święta Bożego Narodzenia

Ciechanowska Lewica Samorządowa - wierni ideałom i przyjaźni ludziom

Zdrowych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia,

a w Nowym 2022 Roku
zgodnej pracy na rzecz 
Ziemi Ciechanowskiej

życzy w imieniu

Prezes Zarządu
Cezary Szeski

Zdrowych i pogodnych 
Świąt Bożego Narodzenia,

a w Nowym 2022 Roku
zgodnej pracy na rzecz 
Ziemi Ciechanowskiej

życzy w imieniu

Prezes Zarządu
Cezary Szeski

CIECHANOWSKIEJ
LEWICY 

SAMORZĄDOWEJ

CIECHANOWSKIEJ
LEWICY 

SAMORZĄDOWEJ

W tym nowym, 2022 roku, życzę aby 
wszystkie Państwa plany, marzenia 

i oczekiwania się spełniły. 
Niech ten Nowy Rok przyniesie 

wytchnienie i spokój ducha.

W tym nowym, 2022 roku, życzę aby 
wszystkie Państwa plany, marzenia 

i oczekiwania się spełniły. 
Niech ten Nowy Rok przyniesie 

wytchnienie i spokój ducha.

Wszystkim Mieszkańcom Ciechanowa życzę, 
aby tegoroczne Święta Bożego Narodzenia, 

choć przypadające w trudnym okresie, 
pozwoliły na chwilę oderwać się 

od trosk dnia codziennego. 

Wszystkim Mieszkańcom Ciechanowa życzę, 
aby tegoroczne Święta Bożego Narodzenia, 

choć przypadające w trudnym okresie, 
pozwoliły na chwilę oderwać się 

od trosk dnia codziennego. 

Przepełnionych nadzieją 

i magią wigilijnej nocy

Świąt Narodzenia Pańskiego,

spędzonych w ciepłej, 

życzliwej atmosferze

oraz wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym 2022 roku

Przepełnionych nadzieją 

i magią wigilijnej nocy

Świąt Narodzenia Pańskiego,

spędzonych w ciepłej, 

życzliwej atmosferze

oraz wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym 2022 roku

życzyżyczy

Edyta Rzeplińska-Filipowicz
Radna Rady Miasta Ciechanów

Edyta Rzeplińska-Filipowicz
Radna Rady Miasta Ciechanów

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 Powiatowej

Nowej Lewicy w Ciechanowie

życzy

 Eugeniusz Nowak
Przewodniczący Rady Powiatowej

Nowej Lewicy w Ciechanowie

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 2022 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 2022 niech jak najszybciej pozwoli 

wrócić nam do normalnego funkcjonowania, 

z dala od obecnych trosk.

Elżbieta Szymanik
Prezes Zarządu 

Powiatowego PSL w Ciechanowie

Elżbieta Szymanik
Prezes Zarządu 

Powiatowego PSL w Ciechanowie

Z okazji świąt Bożego Narodzenia

pragnę życzyć Mieszkańcom Ciechanowa

przede wszystkim zdrowia. 

Niech świąteczny czas przepełniony będzie 

radością, ciepłem i rodzinną atmosferą.

Niechaj przyniesie odpoczynek i chwilę

wytchnienia od codziennych obowiązków

oraz energię i pomyślność 

na cały następny rok.

Marcin Żebrowski
Radny Rady Miasta Ciechanów

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

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie
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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 2022 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 2022 Roku.

Klub Senior+
w Gumowie

Klub Senior+
w Gumowie

Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej

w Ciechanowie

Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej

w Ciechanowie

www.autosezam.com.plwww.autosezam.com.pl

Z okazji Bożego Narodzenia 
życzymy, aby przy świątecznym stole 

nie zabrakło światła 
i ciepła rodzinnej atmosfery, 

a nowy 2022 rok 
niósł ze sobą szczęście 

i pomyślność. 

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 2022

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 2022

Janusz Kowalski
Agent Ubezpieczeniowy

Janusz Kowalski
Agent Ubezpieczeniowy

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

Świąt Bożego Narodzenia pełnych 
ciepła i radości, oraz realizacji 
wszelkich zamierzeń i planów 
na Nowy Rok 2022 
życzą właściciele Firmy

Świąt Bożego Narodzenia pełnych 
ciepła i radości, oraz realizacji 
wszelkich zamierzeń i planów 
na Nowy Rok 2022 
życzą właściciele Firmy

ogłoszenie

reklama

reklama

reklama

Poseł ziemi płoc-
ko-ciechanowskiej 
Arkadiusz Iwaniak 
został na Kongresie 
Wojewódzkim Nowej 
Lewicy wybrany na 
współprzewodniczą-
cego mazowieckich 
struktur tej partii.

Z ramienia 
środowiska WIO-
SNY na współ-
przewodniczącą 
delegaci wybrali 
Paulinę Piechnę-
-Więckiewicz.

W rozmowie z 
nami Arkadiusz Iwaniak podkreślił, że 
na Mazowszu współpraca pomiędzy śro-
dowiskami dawnego SLD i WIOSNY 
układa się bardzo dobrze.  – Dlatego je-
stem przekonany, że wspólnie z Pauliną 
Piechną-Więckiewicz uda nam się rozwi-
jać struktury Nowej Lewicy i zwiększać 
ich aktywność. I nie chodzi mi tylko o 
działalność wewnątrzpartyjną, ale przede 
wszystkim o różnego rodzaju inicjatywy 
skierowane do lokalnych społeczno-
ści. Dobrym przykładem są chociażby 
przedsięwzięcia charytatywne podejmo-
wane przez koleżanki i kolegów z cie-
chanowskiej organizacji. Równocześnie 
dziękuję wszystkim delegatom na Kon-

gres Wojewódzki, którzy oddali na mnie 
swój głos. Z jednej strony jest to miłe 
docenienie mojej dotychczasowej pracy, 
a z drugiej - zobowiązanie i motywacja 
do jeszcze większej aktywności – mówi 
poseł Iwaniak.

- Mój przyjaciel Arek Iwaniak wraz 
z Pauliną Piechną-Więckiewicz to do-
bry wybór. Szczerze im gratuluję i życzę 
sukcesów w kierowaniu Nową Lewicą 
na Mazowszu – skomentował nam wy-
nik partyjnych wyborów Włodzimierz 
Czarzasty – współprzewodniczący kra-
jowych władz Nowej Lewicy, a zarazem 
Wicemarszałek Sejmu RP.

AI

Polityka

Nasz poseł współprzewodniczącym 
Nowej Lewicy na Mazowszu

Arkadiusz Iwaniak na Kongresie Wojewódzkim Nowej Lewicy.
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Mazowiecki Komendant Wojewódzki Pań-
stwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław 
Nowosielski był organizatorem uroczystej 
zbiórki z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości. Patronat nad nią objął Maciej 
Wąsik – Wiceminister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji

Podczas uroczystości, która odbyła 
się w Powiatowym Centrum Kultury i 
Sztuki w Ciechanowie, dokonano wrę-
czenia odznaczeń funkcjonariuszom 
jednostek organizacyjnych Państwowej 
Straży Pożarnej z terenu województwa 
mazowieckiego oraz strażakom OSP i 
innym osobom zasłużonym dla ochro-
ny przeciwpożarowej.

Wśród odznaczonych znalazło się 
dwóch druhów Ochotniczej Straży Po-
żarnej z trenu powiatu ciechanowskie-
go: Janusz Lazarski – Prezes OSP Ry-
dzewo (gm. Ciechanów) oraz Tomasz 

Olszewski – Naczelnik OSP Sońsk. 
Obaj zostali przez Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji Mariusza 
Kamińskiego odznaczeni Brązową Od-

znaką „Zasłużony dla Ochrony Prze-
ciwpożarowej”.

- To dla mnie wielki zaszczyt. Od-
znaczenie to odbieram nie tylko jako 
docenienie mnie osobiście, ale wszyst-
kich strażaków z jednostki OSP Rydze-
wo, której jestem prezesem. W sposób 
szczególny pragnę podziękować za do-
skonałą współpracę i zawsze okazywaną 
życzliwość generałowi Jarosławowi No-
wosielskiemu – powiedział nam druh 
Janusz Lazarski.

Po zakończeniu uroczystej zbiórki 
odbył się wspaniały koncert muzyki 
patriotycznej, ale także rozrywkowej i 
filmowej, w wykonaniu Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej OSP w Nadarzynie.

 AI

Państwowa Straż Pożarna

Święto Niepodległości u strażaków

Minister Maciej Wąsik oraz generał Jarosław Nowosielski za wspieranie samorządu po-
wiatowego w walce z pandemią koronawirusa otrzymali od starosty Joanny Potockiej-Rak 
pamiątkowe statuetki w kształcie serca.

Druhowie z terenu naszego powiatu odznaczeni Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochro-
ny Przeciwpożarowej” – Janusz Lazarski – OSP Rydzewo (z lewej) i Tomasz Olszewski 
– OSP Sońsk wraz z wicestarostą Markiem Marcinkowskim.
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Mazowsze

Niech to będą piękne Święta!
– To piękne święta, związane z naszą chrześcijańską tradycją z jednej 
strony, a poczuciem rodzinnej wspólnoty z drugiej. Bardzo sobie cenię 
te święta i bardzo na nie czekam – mówi marszałek Adam Struzik, 
z którym rozmawiamy o tradycjach świątecznych w jego rodzinie. 
– Wigilię i święta Bożego Narodzenia zawsze spędzam w gronie 
rodzinnym. To dla mnie duże przeżycie duchowe i czas spędzony 
z rodziną. W naszym domu to Wigilia jest szczególnie świąteczna. 
Jest to związane z naszą tradycją kulinarną i muzyczną. Wspólnie 
kolędujemy i obowiązkowo bierzemy udział w Pasterce.

Mazowsze to wyjątkowy region, pełen różnorod-
nych tradycji i zwyczajów świątecznych. Najwięcej 
z nich dotyczy Wigilii, która uważana była za wy-
jątkowy, magiczny dzień. Co robić, aby przeżyć ten 
czas, tak jak nasi przodkowie? Kilka wskazówek 
poniżej. 

Udekorowany dom

Od XIX w. w każdym polskim domu musia-
ła być choinka, a na niej liczne ozdoby, ale tylko 
własnoręcznie wykonane! Gotowe były wręcz 
bojkotowane. Ozdoby wykonywano z bibuły, 
słomy czy papieru. Dawniej domy na Mazow-
szu zdobiły też wieszane pod sufitem światy lub 
podłaźniczki. 

W adwent na roraty

Poza umyciem wszystkich okien i wysprzą-
taniem każdego kąta, obowiązkiem w czasie ad-
wentu był udział w roratach. To ważny, duchowy 
wymiar przygotowania się do świąt.

Siano i snopy zboża na pamiątkę 

Wiele mazowieckich domów pamięta czasy, 
kiedy w Wigilię wnoszono do domów całe wiąz-
ki siana, które rozrzucano na stół i pod ławę. 
Snopki ustawiane w kątach symbolizowały grotę 
betlejemską i miały przynosić rodzinie szczęście 
w nadchodzącym roku. 

Pobudka o świcie 

Starsze pokolenia do dziś powtarzają, że to, co 
wydarzy się w Wigilię, decyduje o naszych losach. 
Upominają więc, by być zorganizowanym i nie 
leniuchować. Najmłodszych strofują, aby 
wstali rano i nie narażali się na kary, np. 
niewłaściwym zachowaniem. W myśl po-
rzekadła „Jaka Wigilia, taki cały rok”. 

Postna wigilia 

Kotlety, barszczyk czy makowiec – 
o tych przysmakach nie mogło być mowy 
przez cały wigilijny dzień. Najwytrwalsi do dziś 

głodują o chlebie i wodzie, by wraz z pierwszą gwiazd-
ką zasiąść do stołu pełnego bezmięsnych przysmaków. 
Dawniej w czasie całego adwentu nie urządzano też 
żadnych imprez ze skoczną muzyką.

Na stole królują ryby

Świeże ryby to podstawa wigilijnej kolacji. 
Dawniej pojawiały się one na stołach tylko wte-
dy, gdy w okolicy domostw były rzeki bądź stawy. 
W Warszawie natomiast dostęp do różnorodnych 
produktów był większy, gospodynie podawały więc 
swoim gościom okonie, szczupaki w szafranie, cia-
sta i bakalie. Wierzono, że obfitość wigilijnych po-
traw zapewni dobrobyt na cały rok. 

12 postnych potraw na stole

Jedną z tradycji, która zachowała się do dziś jest 
zasada, że na wigilijnym stole powinno znaleźć się 12 
potraw z produktów z pola, sadu, ogrodu, lasu i wody. 
Każdej z nich trzeba spróbować, aby cieszyć się po-
wodzeniem w najbliższej przyszłości. To, co powinno 
znaleźć się na świątecznych stołach zależy od regionu. 
Np. w północnej części regionu - czerwony barszcz 
z uszkami, kluski z makiem, zupa owocowa z kluskami, 
pierogi z grzybami, grzyby obsmażane w cieście, grochu 
z kapustą czy śledzie podawane z kartoflami. Natomiast 
typowa dla Radomia jest bardzo gęsta zupa oparta na 
suszu owocowym i zaprawiana mlekiem, czyli pamuła. 

Parzysta liczba gości

W dawnych mazowieckich dworach pilno-
wano, by przy stole wigilijnym zasiadała parzy-
sta liczba gości. Wierzono, że nietrzymanie się 
tej zasady oznacza, że któryś z biesiadników nie 
doczeka kolejnych świąt…

Puste miejsce przy stole

W wielu domach nadal zostawia się jedno 
puste miejsce przy wigilijnym stole. Może z niego 

skorzystać zbłąkany wędrowiec. Dawniej na pusty 
talerzyk odkładano cząstki opłatka, dzieląc się nim 
w ten sposób z duszami bliskich zmarłych. 

Łamanie się opłatkiem 

Kolorowy opłatek przeznaczony jest dla 
zwierząt. Dawniej wierzono, że w ten jedyny 
wieczór mogą one przemówić do gospodarzy. 
Białym opłatkiem natomiast łamiemy się z bli-
skimi, składając życzenia przy wigilijnym stole. 

Zmarli są z nami w Wigilię

Nasi przodkowie wierzyli, że w wigilijny wie-
czór wokół stołu gromadzą się bliscy zmarli. Trzeba 
więc uważać, by nie usiąść biednej duszyczce na 
kolanach. Stąd zwyczaj dmuchania na ławkę bądź 
krzesło przed usadowieniem się na nim. Gospody-
nie z tradycjami nigdy nie zabierały dań ze stołu tuż 
po kolacji. Wierzono, że dusze zmarłych, które od-
wiedzają domostwa mogą się nimi posilić. 

W Wigilię bez długów

Do dziś w wielu domach pamięta się, że 
czas przed pierwszą gwiazdką jest też ostatnim 
dzwonkiem na rachunek sumienia i przypo-
mnienie, czy na pewno oddaliśmy wszystkim po-
życzone rzeczy. W przeciwnym razie dłużnikami 
będziemy również w kolejnym roku. 

Słowa mają moc 

Nasi przodkowie byli przekonani, że spełni 
się to, co wypowiedziane w Wigilię. Nie wolno 
było złorzeczyć nawet w myślach! 

Obrzucanie owsem

Ta roślina sprzyjała nawiązywaniu kontak-
tów towarzyskich. Im więcej owsa było we wło-
sach u panien, tym większe powodzenie miały 
u chłopców i szanse na zamążpójście w nadcho-
dzącym roku. Zwyczaj obrzucania owsem był 

typowy dla Ziemi Radomskiej. Ludność wie-
rzyła, że zostanie on poświęcony i posłuży do 
przyszłorocznych zasiewów. 

Szczodrak w podarku

Boże Narodzenie to czas przepełniony 
serdecznością i radością. Przemiłym zwycza-

jem było wręczanie sobie podarków – małych 
ciasteczek zwanych szczodrakami. 

Święta jak dawniej!
Dwanaście potraw na wigilijnym stole to jedna z mazowieckich tradycji świątecznych

Światy to ozdoby własnoręcznie wykonywane z opłatka
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Wszystkim Klientom

życzymy zdrowych i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz szerokiej drogi

w Nowym Roku 2022

Ireneusz Grochowski

Tadeusz Kózka

Wszystkim Klientom

życzymy zdrowych i spokojnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz szerokiej drogi

w Nowym Roku 2022

Ireneusz Grochowski

Tadeusz Kózka

IRTEX  ALTERNATORY – ROZRUSZNIKIIRTEX  ALTERNATORY – ROZRUSZNIKI
Ciechanów, ul. Pułtuska 116 (za stacją benzynową)

tel. 23 673 48 07, kom. 602 320 393 lub 500 065 938
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i przyszłym Klientom 

życzymy, aby nadchodzące 

Święta Bożego Narodzenia 

wypełniły Wasze serca radością, 

a każdy dzień Nowego Roku 2022 

przynosił same sukcesy 
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Święta Bożego Narodzenia 

to czas nadziei na lepsze jutro. 

Niech spełnią się wszystkie marzenia. 

Wielu dobrych chwil, pełnych radości, 

zrozumienia i przede wszystkim 

dużo zdrowia w nadchodzącym roku
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Zarząd 

Stowarzyszenia Energetyków Polskich 

Oddział w Ciechanowie 
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W naszym mieście powstał „Funpark”, czyli park 
trampolinowo-wspinaczkowo-linowy. Inwestycja 
zrealizowana przez miasto została wybrana przez 
mieszkańców w tegorocznej edycji Ciechanowskie-
go Budżetu Obywatelskiego. 

Nowy kompleks do zabaw na świeżym 
powietrzu powstał przy pętli miejskiej na 
obszarze ponad 2.000 m2. Miasto wybudo-
wało go na niezagospodarowanym wcześniej 
terenie pomiędzy rondem Sybiraków i ul. 
Bohaterów Września. 

„Funpark” wyposażono w elementy li-
nowe i wspinaczkowe oraz zestaw dwóch 
trampolin ziemnych. Na podłożu wykonano 
bezpieczną nawierzchnię z piasku. Na pozo-
stałym terenie do rekreacji uzupełniono ist-
niejącą nawierzchnię trawiastą. Wykonawca 
prac zamontował też ławki i kosze na odpa-
dy. Infrastruktura do zabaw i rekreacji została 

wkomponowana w istniejący na terenie zago-
spodarowania drzewostan. 

Lokalizacja „Funparku” umożliwia wy-
godny dojazd komunikacją miejską oraz ro-
werem – w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje 
się ścieżka rowerowa poprowadzona wzdłuż 
pętli miejskiej.

To jeden z ośmiu projektów ogólnomiej-
skich, na które mieszkańcy zagłosowali w tym 
roku w ramach Ciechanowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. Projekt zdobył 786 głosów. 
Jego współautorami byli Edyta Rzeplińska-
-Filipowicz – radna Rady Miasta Ciechanów 
oraz Mariusz Kraszewski – przewodniczący 
Zarządu Osiedla nr 12 „Zachód”. – Budowa 
„Funparku” przesunęła się na listopad, z pier-
wotnie planowanej we wrześniu. Z informacji 
uzyskiwanych przeze mnie podczas obrad ko-
misji od władz miasta wynikało, iż opóźnie-

nie związane było z problemami wykonawcy 
w zakresie zamówienia urządzeń, materiałów 
budowlanych etc., co jest obecnie ogólną 
bolączką różnych inwestycji, spowodowaną 
sytuacją pandemiczną. Mimo tego mnie, jako 
współautora tego projektu razem z Mariuszem 
Kraszewskim, cieszy że udało się go wykonać, 
ale co najważniejsze cieszy to zapewne blisko 
800 mieszkańców, którzy oddali na niego 
głos, za co z tego miejsca dziękuję. To poparcie 
świadczy, iż był oczekiwany. Dodam jeszcze, 
że zgodnie z obietnicą złożyliśmy projekt roz-
budowy „Funparku” o kolejne elementy, więc 
jeśli komisja weryfikująca projekty wyda pozy-
tywną opinię, będzie można w lutym oddawać 
na niego głos w kolejnej edycji Ciechanow-
skiego Budżetu Obywatlskiego – powiedziała 
nam radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz.

AI

Miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy

„Funpak” już gotowy

Eyta Rzeplińska-Filipowicz i Mariusz Kraszewski - współtwórcy projektu do Ciechanowskiego Budzetu Obywatlskiego, w ramach którego 
powstał Miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy „Funpark”
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Dzięki projektowi, który do Ciechanowskiego 
Budżetu Obywatelskiego złożył radny Piotr 
Wojciechowski, plac zabaw znajdujący się u 
zbiegu ulic Parkowej i Zielonej został odno-
wiony i wzbogacony o nowe urządzenia.

Projekt obejmował ułożenie nowego 
fragmentu powierzchni amortyzującej oraz 
wymianę urządzeń zabawowych, ponieważ 
istniejące były już przestarzałe i zniszczone. 
Wymieniono karuzelę, podwójną huśtaw-
kę, piaskownicę, pomost i drabinki. Za-
montowano sprężynowe bujaki. Przepro-
wadzono także odnowienie drewnianego 
ogrodzenia poprzez wymianę części desek 
oraz pomalowanie obecnych.

Radny Piotr Wojciechowski podkreśla, 
że plac zabaw u zbiegu ulic Parkowej i Zie-
lonej jest jedynym na osiedlu Podzamcze. 

-  Istnieje już od kilkunastu lat. Z biegiem 
czasu urządzenia zabawowe uległy zniszcze-
niu wskutek użytkowania oraz warunków 
atmosferycznych. Chodzę tam często z sy-
nem, i zarówno od niego, jak i od innych 
dzieci i ich rodziców słyszałem postulaty, 
by coś w tej sprawie zrobić. Stąd wniosek, 
który złożyłem do Ciechanowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego był odpowiedzią na 
realne zapotrzebowanie społeczne. Dzię-
kuję wszystkim, którzy oddali głos na ten 
projekt. Jego realizacja pozwoli dzieciom na 
bezpieczną i atrakcyjną zabawę. Dodatko-
wo miejsce to, znajdujące się przy błoniach 
zamkowych i pobliskiej kładce spacerowej, 
zyskało zupełnie nowe oblicze – powiedział 
nam radny Wojciechowski.

AI

Ciechanowski Budżet Obywatelski

Radny zadbał o plac zabaw

Radny Piotr Wojciechowski na odnowionym placu zabaw znajdującym się u zbiegu ulic 
Parkowej i Zielonej.
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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.

Pracownikom, Współpracownikom

i wszystkim Klientom życzę 

zdrowych Świąt Narodzenia Pańskiego. 

Niech będą one dla Państwa 

czasem refleksji i odpoczynku. 

Nowy Rok 2022 

niech będzie lepszy od mijającego

Wesołych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku

życzy

Szkoła Muzyczna Akademia Dźwięku

Wesołych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku

życzy
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ogłoszenie własne wydawcy

„I wtedy stał się cud” – te słowa, które opi-
sują finał wielu z pozoru beznadziejnych 
sytuacji z kart Biblii, doskonale pasują tak-
że do zbiórki środków na leczenie Antosia 
Szlaskiego z Nieradowa w gminie Gołymin-
-Ośrodek.

Półroczny chłopiec, który zmaga się 
z wrodzoną wadą serca pod postacią prze-
łożenia wielkich pni tętniczych, ubytku 
międzykomorowego, atrezji płucnej oraz 
dekstrokardii (serce po prawej stronie) 
potrzebował prawie miliona złotych na 
operację ratującą życie. Zbiórka ruszyła 
22 października, a pieniądze trzeba było 
zebrać do końca roku. Wiele osób kręciło 
głowami i ze smutkiem w głosie mówiło, 
że to nie może się udać. Choć może nie 
wszystkim Czytelnikom spodoba się to 
co napiszę, osobiście głęboko wierzę że 
u Boga nie ma rzeczy niemożliwych… A 
Bóg może sprawić cud swym nadprzyro-
dzonym działaniem, np. poprzez uzdro-
wienie, ale także poruszając serca ludzi 
dobrej woli. I właśnie z tym drugim przy-
padkiem mamy w moim przekonaniu do 
czynienia. 

Wokół Antosia zebrało się gro-
no ludzi, którzy przez niespełna dwa 
miesiące robili wszystko co mogli, by 
zebrać potrzebne środki. Począwszy od 
członków Rodziny, przyjaciół i znajo-
mych, wójta, członków #Brygady An-
tosia, ludzi z gminy Gołymin, pobli-
skich i bardzo dalekich miejscowości, a 

kończąc na anonimowych darczyńcach 
wpłacających środki poprzez zbiórkę 
internetową. 

Parafrazując słowa preambuły do 
Konstytucji RP, jedni angażowali się ze 
względu na swą wiarę w Boga „będą-
cego źródłem prawdy, sprawiedliwości, 
dobra i piękna”, a inni – „nie podziela-
jący tej wiary, a te uniwersalne wartości 
wywodzący z innych źródeł” ze wzglę-
du na swój humanitaryzm.

I tak dla Antosia organizowano An-
drzejki, Mikołajki, bale, zawody sporto-
we, koncerty, licytacje i kiermasze.

Stan konta rósł, ale pojawił się 
nowy problem. Potrzebna suma pienię-
dzy wzrosła do 1 mln 200 tys. zł, po-
nieważ Antoś - by dotrzeć do szpitala w 
Szwajcarii - potrzebuje specjalistyczne-
go medycznego transportu lotniczego.

Ludzie wspierający Antosia nie potrak-
towali tego jednak jako problem a jako wy-
zwanie. Zintensyfikowali działania i… stał 
się cud. W dniu 8 grudnia licznik zbiórki 
wskazał 100%! Antoś i Jego Rodzina mogą 
spokojnie spędzić Święta Bożego Narodze-
nia. Ci, którzy ich wspierali również. Śpie-
wając piękną kolędę „Bóg się rodzi” mogą 
się radować z tego, że w sercach tak wielu 
osób narodził się dużo wcześniej… I te 
natchnione przez Boga serca i umysły spra-
wiły, że serduszko Antosia także w pewien 
sposób w styczniu narodzi się na nowo…

AI

Pomogliśmy Antosiowi

Przedświąteczny cud!
MARTA BORKOWSKA

#Brygada Antosia
Dziękujemy wszystkim osobom, 

firmom, instytucjom i organizacjom 
za wielkie wsparcie w trakcie całej 
zbiórki. Patrząc na to co robiliście 
„serce rosło”.

Brałam już udział w wielu zbiór-
kach ale ta była szczególna. Mieliśmy 
tak mało czasu, ale nas to nie przera-
żało a mobilizowało. To było swoiste 
pospolite ruszenie by ratować serdusz-
ko Antosia. Jako osoba wierząca wi-
działam w tym wszystkim rękę Boga. 
Akcja ta połączyła ludzi z różnych 
środowisk społecznych i politycznych, 
młodzież i seniorów, wierzących i 
niewierzących. Wszyscy robili to dla 
Antosia. A najważniejsze że robili to 
skutecznie.

Fo
t. 

Pio
tr 

Gr
ze

lak

Fo
t.A

I



18
www.pulsciechanowa.plbiznes

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.

 

*
*
*
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Judyta Osiecka
Kierownik Oddziału 

Regionalny Kierownik Sprzedaży

Po więcej szczegółów zapraszamy do naszego 
oddziału przy ul.  Dolnej 9 w Ciechanowie.

Odprawa pośmiertna a ubezpieczenie grupowe dla pracowników – jak to działa?
zarówno przedsiębiorcy, jak i pracownikom. W poniższej 
tabeli przedstawiamy, jakie plusy ma takie ubezpieczenia dla 
każdej ze stron.

Jakie korzyści daje ubezpieczenie grupowe dla pracodawcy 
i pracownika?

Grupowe ubezpieczenie dla pracowników zapewnia 
wsparcie w wielu sytuacjach. Warto wiedzieć, że świadczenie 
od ubezpieczyciela może zastąpić odprawę pośmiertną, 
zwalniając pracodawcę z obowiązku jej wypłacenia. Zawarcie 
tego rodzaju polisy dla swojej firmy przynosi korzyści

§ 7. Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, o 
których mowa w § 4, jeżeli pracodawca ubezpieczył 
pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez 
instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa 
pośmiertna przysługująca zgodnie z § 2 i  6. Jeżeli 
odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, 
pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę 
stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Kiedy przysługuje odprawa pośmiertna?

§ 1. W razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku 
pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku 
z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie 
przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna.

Komu należy się odprawa pośmiertna?

§ 4. Odprawa pośmiertna przysługuje następującym 
członkom rodziny pracownika: 1) małżonkowi; 2) innym 
członkom rodziny spełniającym warunki wymagane do 
uzyskania renty rodzinnej w myśl przepisów o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 5. Odprawę pośmiertną dzieli się w częściach równych 
pomiędzy wszystkich uprawnionych członków rodziny.

Prowadzisz firmę, która daje zatrudnienie innym osobom? 
Sprawdź, kiedy pracodawca nie musi wypłacać odprawy 
i dlaczego ubezpieczenie na życie to korzyść zarówno dla 
pracownika jak i przedsiębiorcy. Poniżej wyjaśniamy 
najważniejsze kwestie związane z odprawą pośmiertną na 
podstawie art. 93 Kodeksu pracy. 

Jaka jest kwota odprawy pośmiertnej?

§ 2. Wysokość odprawy, o której mowa w § 1, jest uzależniona 
od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy 
i wynosi:  1) jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli 
pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat; 2) trzymiesięczne 
wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 
10 lat; 3) sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik 
był zatrudniony co najmniej 15 lat.

W jakiej sytuacji pracodawca jest zwolniony z odprawy 
pośmiertnej?

Zwolnienie z odprawy pośmiertnej i to nawet w przypadku, gdy pracodawca
opłaca tylko część składki (ubezpieczyciel wypłaca świadczenie za zgon ubezpieczonego) 

Pracodwaca Pracownik

Możliwość skorzystania z oferty, która jest dużo korzystniejsza od polis zawieranych indywidualnie

Finansowe wsparcie w przypadku choroby lub nieszczęśliwego wypadku dla siebie i swojej rodziny

Wypłata świadczenia za urodzenie się dziecka i za śmierć rodziców lub teściów

Stosunkowo niski miesięczny koszt za polisę 

Możliwość włączenia do ubezpieczenia swoich bliskich (małżonkę/małżonka, pełnoletnie dzieci) 

Pracodawca wyróżnia się na tle innych firm, 
które nie posiadają tego typu programów ubezpieczeniowych

Część lub całość składki może być 
finansowana przez pracodawcę 

MAZOWIECKA IZBA
GOSPODARCZA

MAZOWIECKA IZBA
GOSPODARCZA

życzyżyczy

Niech nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia

będą pełne ciepła, miłości i radości.
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło

zrozumienia, wzajemnej życzliwości 
i rodzinnej atmosfery,

a Nowy Rok 2022 przyniósł ze sobą 
szczęście i pomyślność

Niech nadchodzące 
Święta Bożego Narodzenia

będą pełne ciepła, miłości i radości.
Aby przy świątecznym stole nie zabrakło

zrozumienia, wzajemnej życzliwości 
i rodzinnej atmosfery,

a Nowy Rok 2022 przyniósł ze sobą 
szczęście i pomyślność

w Ciechanowiew Ciechanowie

Mazowiecka Izba Gospodarcza w grudniu 
zorganizowała szkolenie, podczas którego 
uczestnicy zgłębiali zakres zmian prawnych 
i księgowych związanych z wprowadzeniem 
tzw. „Polskiego Ładu”. Spotkanie cieszyło się 
zainteresowaniem wśród przedsiębiorców, 
zarówno zrzeszonych w MIG, jak i spoza Izby.

- Grudniowe szkolenie pt. „Polski Ład 
od strony prawnej i księgowej” jest już za 
nami. Dziękujemy serdecznie wszystkim 
obecnym, zarówno w sali konferencyjnej 
ciechanowskiego starostwa, jak i uczest-
nikom, którzy połączyli się z nami za po-
średnictwem łącza internetowego. Spotka-
nie poprowadzili nasi eksperci zrzeszeni w 
Mazowieckiej Izbie Gospodarczej: Teresa 
Jurkiewicz – księgowa z ogromnym do-
świadczeniem oraz Bartosz Machul – radca 
prawny – mówili organizatorzy. 

Uczestnicy wysłuchali dwóch intere-
sujących prelekcji. Nie brakowało również 
pytań z sali jak i od słuchaczy on-line. 

Skupiono się na głównych założeniach 
„Polskiego Ładu” dotyczących przedsię-
biorców. Wśród licznych zagadnień po-
jawiły się: zmiany w leasingu firmowym, 
wysokość składki zdrowotnej, drugi próg 
podatkowy, kwota wolna od podatku i wie-
le, wiele innych. 

Mazowiecka Izba Gospodarcza zapo-
wiada już kolejne szkolenia. Terminy i wa-
runki uczestnictwa pojawią się na stronie 
internetowe www.migciechanow.pl oraz na 
profilu Facebook MIGu. 

PP 

Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie 

„Polski Ład od strony prawnej i księgowej” 
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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

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

06-430 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    Tel.
e-mail: pulsciechanowa@gmail.com 

daj się poznać w tych stronach... 

Ciechanowa.plwww.

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

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

www.regimin.pl

tel. (23) 673 63 32

tel./fax: (23) 672 35 40

rd.ciechanow@mzdw.pl

tel. (23) 673 63 32

tel./fax: (23) 672 35 40

rd.ciechanow@mzdw.pl

wwwwww..mmzzddww..ppll

ul. Leśna 30
06-400 Ciechanów

ul. Leśna 30
06-400 Ciechanów

jesteśmy na
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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.akademiakrasnoludkow.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

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 * *

CCiieecchhaannóóww,,  uull..  33  MMaajjaa  33AA

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 CiechanówRektorat: 

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

www.wsmciechanow.edu.pl

z siedzibą w Ciechanowie
ul. Żórawskiego 5

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

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

- 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 www.wordciechanow.pl

ODDZIAŁ REGIONALNY TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W CIECHANOWIE

P
R

O
W

A
D

Z
I:

 

SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ Z KLASAMI „0”
tel. 23 672 82 14, kom. 668 383 265
NIEPUBLICZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
DLA DOROSŁYCH - kom. 519 101 609
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY 
W ZAWODZIE ROLNIK -  kom. 668 417 896

ul. Warszawska 10, Tel. 23  672 50 07, Kom. 668 336 979
ATRAKCYJNE KURSY 
I SZKOLENIA RÓŻNEGO TYPU

*
*
*

*

PROFESJONALNE BADANIE KAMERĄ TERMOWIZYJNĄ

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

 

Niska temperatura
w Twoim mieszkaniu?

Wysokie rachunki 
za ogrzewanie?

SPRAWDŹ TO!www.pecciechanow.pl

Filia Wyższej Szkoły Menedżerskiej 
w Warszawie

Filia Wyższej Szkoły Menedżerskiej 
w Warszawie

Zachęcamy do kontaktu:
Ciechanów, ul. Mikołaja Kopernika 7, tel. 23 672 53 75, 23 672 25 06

Zespół Szkół Technicznych Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie

Bogata oferta kształcenia dla młodzieży i dorosłych.
Prowadzimy Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe.

e-mail: sekretariat@zst-ciechanow.pl lub sekretariat@cku-ciechanow.pl

posiadamy:	

oferujemy	bezpłatnie:

-	 salę	integracji	sensorycznej,	gabinetposiadamy:	
			logopedyczny,	gabinet	zajęć	rewalidacyjnych
-	 	język	angielski,	rewalidację,	oferujemy	bezpłatnie:
			logopedię,	integrację	sensoryczną,	TUS.

z oddziałami integracyjnymiz oddziałami integracyjnymi

Ciechanów,	ul.	Nadrzeczna	24Ciechanów,	ul.	Nadrzeczna	24

Zapraszamy do naszej placówki, w której:Zapraszamy do naszej placówki, w której:
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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!

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

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 

 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

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!

ZDROWA ŻYWNOŚĆ 

BANK

PIELĘGNACJA CIAŁA 

W OFERCIE VOUCHERY 
ŚWIĄTECZNE!

W OFERCIE VOUCHERY 
ŚWIĄTECZNE!

     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
centrumpieknegocialafigura

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 najnowocześniejsza broń z USA

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

 FEDERAL, GECO, LAPUA, NORMA, RWS, SAKO, S&BAMUNICJA:
oraz najnowocześniejsza broń z USA

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

Ciechanów, ul. Narutowicza 20 | www.eskulap-cmc.pl

REJESTRACJA: tel. 23  661 84 00, e-mail: rejestracja@eskulap-cmc.pl

*Medycyna Rodzinna
*Poradnie specjalistyczne
*Medycyna Pracy

*Diagnostyka
*Stomatologia
*Świadczenia NFZ

*Medycyna Estetyczna i Kosmetologia



22
www.pulsciechanowa.plreklama

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

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

odwiedź nas na:

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

MOSKITIERY    
ŻALUZJE 

ROLETY       PLISY

MOSKITIERY    
ŻALUZJE 

ROLETY       PLISY

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ            WIZUALIZACJA      
WYKONAWSTWO PROJEKTU     USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ            WIZUALIZACJA      
WYKONAWSTWO PROJEKTU     USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Ciechanowa.plwww.

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...

* poddasza * stropy * fundamenty * ściany

* hydroizolacja * rekuperacja

OCIEPLANIE BUDYNKÓW PIANĄEECCOOspec

ecospec@wp.pl      534  031  966       ECOspec

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

UBEZPIECZENIA

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

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
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satyrycznie

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 

RÓŻNEEDUKACJA ARTYSTYCZNA 

 502 68 48 21  pulsciechanowa@gmail.com tel.    e-mail: 
Zamów reklamę w PULSIE CIECHANOWA oraz na  www.pulsciechanowa.pl

Grudzień w naszej świadomości to miesiąc 
doniosły brzemieniem narodowych skojarzeń, 
czas dat szczególnych. To Barbórka, Mikołajki, 
początek ferii świątecznych, Wigilia, Pasterka, 
Boże Narodzenie, Sylwester. To ciągle żywe 
wspomnienie tamtej pamiętnej nocy, zapisa-
nej w Europie Środkowej słowami Stille Nacht, 
Heilige Nacht... Cicha Noc, Święta Noc...

I właśnie teraz w 2030 roku w grud-
niu w piątek po południu, przyszła do 
naszej redakcji miła mieszkanka ulicy 
Płońskiej w wieku osiemdziesiąt plus, 
która potwierdziła fakt, o którym pi-
saliśmy niedawno na łamach PULSU. 
– Całkowita prawda, że w maju 1965 
roku na łące za Waldka ogrodem wy-
lądowało UFO i wyszło z niego dwóch 
zielonych ludziów, którzy włożyli czarne 
garnitury, wzięli teczki i poszli w kie-
runku fabryki do mostu na Augustiań-
skiej. Także prawda, że w następnym 
tygodniu gdy za Waldka ogrodem chło-
paki puszczali latawca w kształcie UFO, 
zaraz przyleciały Krysia-Marysia z Basią 
i Bożenką. Ja to widziałam, bo byłam 
blisko. A w ogóle to w tamtym miejscu 
UFO z zielonymi osobami lądowało 
jeszcze kilka razy. Zdarzyło się nawet, że 
jak grzebali coś pod klapą, powypada-
ły jakieś części. Gdy odlecieli w trawie 
błyszczały różne elementa, ale przyszły 
krowy i wdeptały w grunt. Na pewno 
toto leży do dzisiaj w glebie, gdyby ktoś 
miał przyrząd mógłby namierzyć. Najle-
piej jakby sprawdzili poszukiwacze skar-
bów – zauważyła sympatyczna staruszka 
z Płońskiej.

Lądowania zielonych ufoludków 
w naszej redakcji potwierdziła też inna 
seniorka w wieku zaawansowanym, któ-
ra w latach sześćdziesiątych XX wieku 
mieszkała na Osadzie Fabrycznej. – Raz 
w tamtych latach poszłam do sklepiku 

na Osadzie po wino dla męża. Spotka-
łam znajomą ze Szczurzynka, która mi 
opowiedziała co ją przed chwilą spotka-
ło. Szła ona Augustiańską do mostu i 
widziała jak z łąk startuje UFO. Nagle 
spod mostu wyszło dwóch ludzi w gar-
niturach i krawatach z teczkami, a ręce 
i twarze mieli zielonkawe, ale szybko 
im kolor blednął. Krzyknęli do niej: 
„Eeee... Kuleżanko! Poczekajta! Do 
mniasta którędy, kuleżanko?”, tak ją 
spytali, a ona im odpowiedziała: „Aaaa... 
Kuledzy, pod górkie, pod górkie, pod 
górkie. I dojdzieta do mniasta, kuledzy”. 
A oni się ucieszyli, że z wdzięczności dali 
jej wielkie zielone jabłuszko, które od 
razu zjadła ze smakiem, bo było bardzo 
słodkie. Ale zaraz się wystraszyła, bo jak 
zjadła zielone jabłuszko, które dostała od 
zielonych, to pewnie jej zaraz zzielenieją 
uszy albo co jeszcze. Ale nic się nie sta-
ło, to do mnie powiedziała: „Zielonym 
można ufać. Zielone to fajne chłopy i 
baby”, usłyszałam od znajomej ze Szczu-
rzynka i natychmiast mnie naszło: „Ale 
jajo. Tylko dali jej jabłuszko i się od razu 
nategociła. Ona już ich...”. I od tamtej 
pory zaczęłam obserwować łąki i często 
widziałam jak lądują kosmici. Wiele razy 
dostrzegłam jak dawali zielone jabłuszka 
niektórym chłopakom z Osady, jakby 
sobie ich upatrzyli. No, no, daleko oni 
zaszli, daleko. Ciekawe kto im pomagał 
– mówiąc to z sugestywnym uśmiechem 
Pani puściła oko. – Łatwo poznać takich 
po buziach, mają swój wyraz twarzy ja-
kiego inni nie mają – usłyszeliśmy na 
finał od staruszki z Osady Fabrycznej, 
która zaczęła obserwować kosmitów od 
dnia gdy poszła do sklepiku ze szczytu 
po schodkach kupić wino dla męża.

Oczywiście teraz w grudniu trady-
cyjnie jak co roku, nasz hajlajf z mejn-

strimem znowu spotkali się na Wigilij-
nej Gali w Bibliotece na Warszawskiej. 
Przybyła śmietanka towarzyska miasta 
i powiatu, a wśród niej najliczniejszą 
grupę stanowili radni i radne wraz z 
małżonkami. Byli także prezesi spółek 
komunalnych również z małżonkami, 
a także przewodniczący rady nadzorczej 
wodociągów wraz z rzeczniczką praso-
wą starostwa. Etc. Honory Gospodarzy 
Gali pełnili Pan Dyrektor Biblioteki z 
Panią Małżonką.

Na uroczystości mężczyźni wystą-
pili w garniturach wizytowych z krawa-
tami lub muszkami. Damy zaprezen-
towały gustowne wieczorowe kreacje 
i fryzury. Różnokolorowo błyszczały 
torebki damskie z krokodyla i węża oraz 
jedwabne szale a la ponczo i z koron-
kami. Wokół emanował aromat Chanel 
Number Five.

Po słowach powitań i życzeń świą-
tecznych wyrażonych przez Pana Dy-
rektora z Małżonką, głos zabrała wy-
soka przedstawicielka samorządowa, 
która nagannie odniosła się do aktu-
alnie rozpowszechnianych pogłosek i 
legend miejskich.

– Muszę z całą mocą wyrazić, że 
to co się słyszy teraz na mieście to in-
synuacje bezpodstawne. Nie prawda, 
że na łąkach lądowały i lądują UFO, 
z których wysiadają zielone ufoludki, 
zaraz blednie im zieloność i w garnitu-
rach z teczkami idą do miasta. Kosmi-
tów na świecie nigdy nie było, nie ma i 
nie będzie. A to, że częstują ludzi zielo-
nymi jabłuszkami to absurd. Nawet w 
USA gdzie wiarygodnie udokumento-
wano kilkadziesiąt spotkań kosmitów 
z ludźmi, w dokumentacji nie ma ani 
słowa żeby ziemianom dawali jabłusz-
ka. Tu zwracam się szczególnie do Pań 

Radnych, jak będziecie w sklepikach 
osiedlowych mówcie mieszkańcom 
prawdę, żeby nie wierzyli w legendy 
miejskie wymyślane przez różne lepsze 
gogusie i zakręcone jolki-fiolki – z ape-
lem zwróciła się wysoka przedstawi-
cielka sfer polityczno-samorządowych.

Następnie jak to na Galach Wigilij-
nych w Bibliotece, dzielono się tradycyj-
nym jajem wigilijnym i życzono sobie w 
parach oraz grupach towarzyskich.

Zaraz też Gospodarze Gali wnieśli 
na salę tace pełne wielkich zielonych 
jabłuszek, które obecni zjadali z mlaska-
niem, bo były bardzo słodkie. Jedzono 
jedno po drugim, ciągle Gospodarze 
donosili kolejne tace z kopami jabłu-
szek zielonych. Masowo podrzucano 
jabłuszka do góry i łapano ze śmiechem, 
pokazując sobie z radością nawzajem. 
Rzucano do siebie uciesznie i kulgano 
po stołach, podskakując w wesołych 

pląsach. Panowie chowali na zapas 
jabłuszka do kieszeni spodni i mary-
narek. Panie Radne napychały nimi 
torebki. Nastrój zapanował podniośle 
świąteczny.

A gdyby ktoś z mieszkańców przed 
samymi świętami zobaczył wieczorem 
na niebie dziwne światła co się poru-
szają, tym razem nie będą to kosmici w 
UFO, lecz Święty Mikołaj z Małżonką 
Mikołajową w sankach ciągniętych 
przez renifery, którzy przywiozą do 
Ciechanowa prezenciki dla wszystkich 
dzieci oraz dorosłych o czystych sumie-
niach. Ci co mają sumienia nieczyste 
niech czekają na prezent od Diabła z 
Panią Diabłową. A komuniści na poda-
rok od Dieduszki Moroza z Babuszkoj 
Zwiezdieczkoj.

Wesołych Świąt! Sczastia i zdarowia 
w Nowom Godu!

IWO „GAGUŚ” GAWLICA

Wspomnienia z przyszłości

Grudniowe a propos wigilijne
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Oby nadchodzące Święta przyniosły 
Państwu wiele radości w sercu, 

optymizmu, przyjaznych w ludzi 
wokół i wiary w dobrą przyszłość. 

Ale przede wszystkim życzymy dużo 
zdrowia i odpoczynku.

Zarząd i Pracownicy
Centrum Zdrowia „Szansa” w Płońsku

z filią 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"

Miłych, zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz wszystkiego najlepszego w Nowym Roku 2022 wszystkim 

naszym Podopiecznym, Uczniom i ich Rodzicom
życzyżyczy

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

Zdrowych, spokojnych i bezpiecznych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku 
wolnego od uciążliwości, które przyniósł nam 

ten, który właśnie się kończy

Ciechanów, ul. Płocka 100, tel.  515 128 396

Społeczność Szkół
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

w Ciechanowie

życzy

NIEPUBLICZNA 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

INFORMATYCZNO
-JĘZYKOWA

NIEPUBLICZNA 
SZKOŁA PODSTAWOWA 

INFORMATYCZNO
-JĘZYKOWA

SZKOŁA
TECHNICZNA

SZKOŁA
TECHNICZNA

V LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

V LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

materiał informacyjny

reklama

reklama
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Filipek Bugajewski przeszedł drugą z cyklu 
operacji. Najważniejsza wiadomość, którą 
uzyskaliśmy od Rodziców brzmi: OPERACJA 
SIĘ UDAŁA!

Dzięki hojności ciechanowian, a 
także ludzi z całej Polski, udało się ze-
brać ponad 900 tys. zł złotych na cykl 
operacji 6,5-letniego chłopca z Ciecha-
nowa chorego na artrogrypozę. Druga 
operacja (pierwsza odbyła się w ub.r.) 
to korekta stóp. - Operacja odbyła się w 
Warszawie i trwała kilka godzin. Prze-
prowadził ją dr David Feldman z Paley 
European Institute. Od 7 tygodni Fili-
pek ma założony gips. Synek czuje się 
dobrze. Rany po operacji się wygoiły. 
Przeprowadzenie kolejnych będzie zale-
żało od zdrowia Filipka i nie będzie to 
na pewno wcześniej niż za pół roku. Po 
świętach czeka go intensywna rehabili-
tacja  – mówią Rodzice.

Obecnie chłopiec chodzi do „zerów-
ki” w Szkole Podstawowej nr 7 w Cie-
chanowie. – Ma wspaniałą nauczycielkę. 
Nawiązał świetny kontakt z koleżankami 
i kolegami z grupy. Bardzo wzruszające 
jest to, że gdy po operacji Filip przebywa 
w domu to łączą się z nim przez Internet 
za pomocą kamerek. Synek bardzo się 
z tych kontaktów cieszy. Korzystając z 
okazji pragnę za pośrednictwem PULSU 
jeszcze raz bardzo podziękować wszyst-
kim osobom zaangażowanym w zbiór-
kę środków na leczenie naszego syna, a 
przede wszystkim ofiarodawcom którzy 

tak hojnie ją wspierali. Każdy z Was, 
niezależnie od kwoty którą przekazał, ma 
swój udział w tym, że nasz synek coraz 
lepiej funkcjonuje ruchowo. Życzymy 
Państwu wszystkiego co najlepsze na 
zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i 
Nowy Rok – mówi Mama Filipka.

Warto pamiętać, że choć pieniądze 
na cykl operacji są zgromadzone, to dłu-
gotrwała rehabilitacja też bardzo dużo 
kosztuje. Dlatego zachęcamy do tego, 
by wesprzeć ten proces poprzez przeka-
zanie 1% swojego podatku. Wystarczy 
wypełniając PIT wpisać numer KRS: 
0000037904, a w rubryce CEL SZCZE-
GÓŁOWY: 28302 Bugajewski Filip. 

AI

Pomóżmy Filipkowi

Filipek po drugiej operacji

Filipek po udanej drugiej z cyklu operacji.
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Na początku grudnia odbyło się uroczyste 
otwarcie nowej placówki terapeutycznej, 
dedykującej swoje usługi dzieciom i mło-
dzieży doświadczającymi trudności natury 
psychologicznej, psychicznej i emocjonal-
nej. Ośrodek Środowiskowej Opieki Psycho-
logicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci 
i Młodzieży (I poziom referencyjny) urucho-
miło w naszym mieście Centrum Zdrowia 
„SZANSA” Sp. z o.o. w Płońsku.

Uroczystość poprowadziła wi-
ceprezes „SZANSY” Katarzyna Po-
dolska-Skotak - psycholog, pedagog, 
psychoterapeuta i specjalista psycho-
terapii uzależnień. - Pacjentem nasze-
go Ośrodka może zostać każdy młody 
człowiek, który nie ukończył 7 lat lub 
jest uczniem i nie ukończył 21 roku ży-
cia. Przyjęcia do placówki odbywają się 
bez skierowań. Świadczeń udzielamy 
bezpłatnie, na podstawie posiadanego 
ubezpieczenia zdrowotnego, zgodnie 
z umową podpisaną z NFZ. Termin 
przyjęcia do placówki nie przekracza 7 
dni roboczych od dnia zgłoszenia się. 
Nie są wymagane skierowania – mówi-
ła wiceprezes Podolska-Skotak.

Na spotkanie inaugurujące działa-
nie placówki przybyli, m.in.: Wiesława 
Machul – dyrektor Poradni Psycho-
logiczno-Pedagogicznej, Tomasz Ko-
sielski – kierownik Biura Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Uzależnień 
działającego w strukturach Urzędu Mia-

sta Ciechanów, radna miejska Joanna 
Kiszkurno – przewodnicząca Zespołu 
ds. Profilaktyki Bezdomności i Uzależ-
nień, a także przedstawiciele Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie.

Lokalne duchowieństwo reprezen-
tował Krzysztof Adamkowski – pastor 
ciechanowskiej Społeczności Chrześci-
jańskiej będącej częścią Kościoła Chry-
stusowego w RP. Skierował on krótkie 
przesłanie do obecnych na spotkaniu. – 
Wierzę, że człowiek składa się z trzech 
części: ducha, duszy i ciała. Aby do-
brze funkcjonował wszystkie trzy sfery 
muszą być zaopiekowane. Jako pastor 
zajmuję się sferą duchową. Sferą ciała 
zajmują się lekarze, nauczyciele wycho-

wania fizycznego i każdy z nas osobiście. 
Natomiast sferą duszy, naszej psychiki, 
zajmują się psycholodzy, terapeuci i ta-
kie Ośrodki jak ten uruchomiony przez 
„SZANASĘ”. Szczególnie ostatnio 
widzimy jak ta pomoc psychologiczna 
dla dzieci i młodzieży jest ważna. Życzę 
Bożego Błogosławieństwa w tej służbie 
ludziom potrzebującym pomocy – po-
wiedział pastor Adamkowski.

Ośrodek Środowiskowej Opieki 
Psychologicznej i Psychoterapeutycznej 
dla Dzieci i Młodzieży (I poziom re-
ferencyjny) mieści się w Ciechanowie, 
przy ul. 17 Stycznia 80 lok. 4. (telefon 
696 440 060).

AI

Nowa placówka terapeutyczna

SZANSA dla twoich dzieci

Zarząd Centrum Zdrowia „SZANSA” Sp. z o.o. w Płońsku (od lewej): Katarzyna Podolska-
-Skotak (wiceprezes), Maria Podolska (prezes) i Henryk Podolski (wiceprezes).
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rolnictwo

Polityka rolna ma ogromne znaczenie dla 
funkcjonowania Unii Europejskiej, o czym 
świadczą choćby nakłady finansowe na eu-
ropejskie rolnictwo stanowiące prawie 40% 
całego unijnego budżetu. Rolnictwo jest 
subsydiowane po to, by zapewnić bezpie-
czeństwo żywnościowe dla ponad 500 mln 
obywateli Unii. 

Potrzeba zapewnienia Europej-
czykom odpowiedniej ilości zdrowej 
żywności w przystępnej cenie to unij-
ny priorytet. Wyprodukowanie takiej 
żywności wymaga od europejskich 
rolników spełnienia wielu nieraz bar-
dzo wyśrubowanych norm związanych 
choćby z prowadzeniem zrównowa-
żonych praktyk mających wpływ na 
środowisko, dotyczących dobrostanu 
zwierząt czy stosowania określonej ilo-
ści nawozów. W ramach rekompensaty 
za dostosowywanie się do wymagań sta-
wianych przez Unię, rolnicy otrzymują 
dopłaty, które mają przede wszystkim 
wspierać ich w produkcji i zwiększać 
rentowność gospodarstw. Szczegó-
łowe zasady tego wsparcia ustalane i 
zmieniane są co kilka lat. Założenia 
na kolejną tzw. perspektywę budżeto-
wą przygotowuje Komisja Europejska. 
Projekt funkcjonowania Wspólnej Po-
lityki Rolnej trafia następnie do Parla-
mentu Europejskiego, konkretnie do 
komisji, które szczegółowo przyglądają 
się propozycjom i dokonują zmian – 
w przypadku rolnictwa jest to przede 
wszystkim komisja rolnictwa i rozwoju 
wsi, tzw. AGRI, w której mam zaszczyt 
pracować trzecią kadencję. Dyskusje 
nad reformą, która z opóźnieniem spo-
wodowanym m.in. brexitem i sytuacją 
pandemiczną wejdzie w życie 1 stycz-
nia 2023 roku, trwały ponad dwa lata, 
zanim zostały przegłosowane przez cały 
Parlament Europejski.

Wypracowanie rozwiązań, które za-
akceptuje większość nigdy nie jest pro-
ste, zwłaszcza że specyfika rolnictwa w 
każdym z dwudziestu siedmiu państw 
Unii jest inna. Różne są także podejścia 
do samej produkcji rolnej – w Parla-
mencie Europejskim ścierają się często 
skrajne poglądy reprezentowane przez 
polityczne frakcje. Nie wszyscy są na 
przykład zwolennikami subsydiowania 

rolnictwa i domagają się przeznacze-
nia środków WPR na inne cele. Coraz 
głośniejsze są także głosy domagające 
się różnych zakazów: produkcji mięsa, 
radykalnego zmniejszenia ilości stoso-
wanych środków ochrony roślin itp. 
Bywa że z pozoru niewinne postulaty 
mogą wywrócić do góry nogami pro-
dukcję rolną, czego najlepszym przy-
kładem jest niedawna rezolucja wzywa-
jącą do likwidacji chowu klatkowego 
na terenie Unii Europejskiej. Frakcja 
Europejskiej Partii Ludowej, którą w 
Parlamencie Europejskim współtwo-
rzymy jako PSL, od wielu lat pozostaje 
obrońcą silnej i racjonalnej Wspólnej 
Polityki Rolnej oraz godziwych dopłat 
dla rolników. Stara się także zapobiegać 
i przeciwdziałać kryzysom, jakie wystę-
pują na rynkach rolnych.

Główne wyzwanie związane z re-
formą WPR, która niebawem wejdzie 
w życie, było związane z Zielonym Ła-
dem, czyli sztandarowym programem 
Unii Europejskiej, który ma przekształ-
cić Europę w nowoczesną i konkuren-
cyjną, a przede wszystkim zeroemisyjną 
gospodarkę. Unia pozostaje światowym 
liderem przeciwdziałającym zmianom 
klimatu i stawia przed sobą bardzo am-
bitne cele związane z ochroną środowi-
ska. Jako że rolnictwo jest sektorem go-
spodarki, który także w dużym stopniu 
odpowiada za emisję gazów cieplarnia-
nych do atmosfery, oczywistym było, 
że tu także muszą dokonać się zmiany 
i pojawią się wymogi wprowadzenia 
pro-ekologicznych rolniczych praktyk, 
które będą korzystne dla klimatu.

Ma to swój wyraz w nowych za-
sadach Wspólnej Polityki Rolnej. O 
25% zmniejszy się wówczas płatność 
podstawowa, czyli dopłata bezpośred-
nia do uprawianego hektara. Rolnik 
będzie mógł „odzyskać” owe 25%, ale 
będzie to warunkowane realizacją tzw. 
ekoschematów. Jest to tylko jeden z 
przykładów zmian, ale wspominam 
o nim nie bez powodu. Uzależnienie 
wysokości wsparcia od prowadzenia 
określonych praktyk rolniczych obna-
ży bowiem patologię, która od dawna 
trawi polskie rolnictwo, i w wyniku 
której wielu rolników nie będzie mia-

ło możliwości, by uzyskać dodatkowe 
środki z UE, choć mogliby i powinni 
być ich beneficjentami. Wynika to z 
powszechnej w naszym kraju praktyki 
bezumownej dzierżawy ziemi. Według 
szacunków naukowców nawet połowa 
gruntów rolnych w Polsce uprawiana 
jest w tzw. „szarej strefie” – dopłaty 
pobiera nie rolnik, który uprawia zie-
mię, ale właściciel gruntu, dla którego 
jest to forma zapłaty za jego nieformal-
ną dzierżawę. O tym, jak wielka jest 
skala tego procederu mówią liczby: 
według ekspertów badających polską 
wieś, autorów raportu Polska Wieś 
2020. Raport o stanie wsi (red. nauk. 
J. Wilkin, A. Hałasiewicz) aż 80% be-
neficjentów dopłat bezpośrednich to 
jedynie właściciele ziemi, zwykle byli 
rolnicy, którzy zaprzestali działalności 
wiele lat temu lub ich spadkobiercy. 
Oznacza to, że w Polsce nie ma 1 300 
000 gospodarstw (tylu jest beneficjen-
tów), a około 400 000. Średnia wiel-
kość gospodarstwa nie wynosi 11 ha, 
jak mówią statystyki, tylko 25-30 ha. 
Z tych szacunków wynika, że aż na 
połowę uprawianych hektarów polski 
rolnik nie uzyskuje ani jednego euro 
dopłaty. Choć ponosi koszty i ryzyko 
uprawy także na dzierżawionych bez-
umownie gruntach, nie może ubez-
pieczyć znajdujących się na nich 
upraw (częstym przypadkiem 
w ostatnich latach jest, że w 
wyniku klęsk żywiołowych 
takich jak susze, pomoc 
od państwa otrzymują 
nie ci, którzy orzą i sieją, 
a właściciele gruntów). 
W przypadku grun-
tów dzierżawionych 
bezumownie rolnik 
nie może skorzystać z 
krajowych dopłat do 
paliwa rolniczego czy 
dopłat do materiału 
siewnego. Tworzo-
ne przez rolników 
plany nawozowe 
także w dużej mie-
rze są fikcyjne, 
bo nie obejmują 
gruntów użyt-
kowanych bezu-
mownie. Problem 

stanie się jeszcze bardziej namacalny, 
gdy wejdą w życie nowe zasady WPR, 
o których wspomniałem wyżej - rolni-
cy będą mieli zablokowany dostęp do 
różnorodnych programów unijnych 
związanych z produkcją, czy ochroną 
środowiska.

By rozwiązać ten problem, za-
proponowaliśmy w Parlamencie Eu-
ropejskim, by tylko „rolnik aktywny 
zawodowo” był podmiotem krajowej 
polityki rolnej uprawnionym do korzy-
stania z unijnego wsparcia dla rolnic-
twa, tak, by to nie fakt posiadania zie-
mi, ale rzeczywista działalność rolnicza 
była warunkiem otrzymania dopłat. 

Chcę zarazem podkreślić, że na propo-
nowanych rozwiązaniach nikt nie straci 
- zwłaszcza właściciele małych gospo-
darstw, którzy zaniechali prowadzenia 
działalności, ale wciąż ubezpieczeni są 
w KRUSie, powinni ubezpieczenie za-
chować; zamiast dopłat powinni otrzy-
mywać umówiony z dzierżawcą czynsz.

Choć nie było to łatwe, udało się 
nam przeforsować zapis, zgodnie z któ-
rym każde państwo członkowskie ma 
obowiązek wprowadzenia i doprecy-
zowania definicji „rolnika aktywnego 
zawodowo”. Od początku byłem orę-
downikiem tego rozwiązania i cieszę 
się, że dzięki mojemu zaangażowaniu 
udało się je wprowadzić do nowych 
zasad WPR. Niestety tu zaczynają się 

schody, gdyż polskie władze nie są 
zainteresowane uregulowaniem 

tej kwestii i rozwiązaniem 
problemu, w wyniku któ-
rego tysiące rolników nie 
będzie mogło sięgnąć po 
ogromne pieniądze, które 
im się po prostu należą.

JAROSŁAW KALINOWSKI
POSEŁ DO PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO

Rolnicze priorytety

Grupa EPL to największa i najstarsza gru-
pa polityczna w Parlamencie Europejskim. 
Polskie Stronnictwo Ludowe od począt-
ku obecności Polski w Unii Europejskiej 
współtworzy Europejską Partię Ludową, 
którą wyróżniają centroprawicowe poglą-
dy głęboko zakorzenione w tradycyjnych 
chrześcijańskich wartościach.
 www.eppgroup.eu/pl/
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Świąt prawdziwie świątecznych, ciepłych w sercu, 

zimowych na zewnątrz, jaśniejących pierwszą gwiazdką. 

Niech z nut świątecznych zapachów powstanie najpiękniejsza kolęda 

i czarem swej melodii spełni Wasze marzenia.

Szczęśliwych, kojących, przeżytych w zgodzie ze światem 

i z sobą samym, pełnych życia  

i miłości świąt Bożego Narodzenia oraz  

niesamowitego, niezapomnianego i niepowtarzalnego Sylwestra

  życzy 

Anna Kocięcka  
Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Tęcza

Wójt Gminy Ciechanów

/ - / Marek Kiwit

PP.6721.2.4.2021.AP

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Ciechanów 

danych osobowych, uzyskanych w  toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w  art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.  Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie 

wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ciechanów.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Wójt Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 

Ciechanów (dane kontaktowe: tel. 23  672 26 46, fax. 23 672 26 46, email: urzad@gminaciechanow.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna 

jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechanów.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 25 stycznia 2022 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu 

w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@gminaciechanow.pl bez 

konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 

przez Radę Gminy Ciechanów Uchwały Nr XXX/184/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek. Granica obszaru objętego planem została przedstawiona na załączniku graficznym do powyższej uchwały.

 Wnioski należy składać do Wójta Gminy Ciechanów na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, na adres urzędu lub w formie 

elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: urzad@gminaciechanow.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 25 stycznia 2022 r.

 Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.

 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 21 grudnia 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Ujazdówek

Dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Cie-
chanowie świętowały Dzień Pluszowego 
Misia. 

W tym dniu w grupie dzieci 
3-letnich „Puchatki”, odbyło się tak-
że uroczyste „Pasowanie na przed-
szkolaka”. Jest to wydarzenie, które 
na stałe gości w kalendarzu imprez 
przedszkolnych.

Podczas uroczystości maluszki 
miały możliwość prezentacji zdoby-
tych w przedszkolu umiejętności, wia-

domości oraz kompetencji. Odświęt-
ne stroje „Puchatków” a także wystrój 
sali podkreśliły doniosłość imprezy. 
Mali „artyści” z ogromnym zaanga-
żowaniem śpiewali piosenki, tańczyli 
i recytowali wierszyki - wykazując się 
dużą odwagą i śmiałością.

Po części artystycznej odbyło 
się uroczyste pasowanie za pomocą 
„zaczarowanej różdżki”, którego do-
konała dyrektor przedszkola Hanna 
Bonisławska. Dzieci złożyły ślubo-

wanie, otrzymały pamiątkowe dy-
plomy, medale „Super przedszkolak” 
oraz „kuferki” z niespodzianką.

Zwieńczeniem uroczystości był 
okolicznościowy, pyszny tort. 

Gratulujemy dzieciom i życzymy 
wielu wspaniałych chwil w przed-
szkolu! Teraz każdy „Puchatek” z 
dumą może powiedzieć – „Mamo, 
tato – jestem super przedszkola-
kiem!”

MP/TM

Miejskie Przedszkole Nr 5 w Ciechanowie

Przedszkolaki świętowały Dzień Pluszowego Misia

Grupa „Puchatków” z Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Ciechanowie wraz z nauczycielkami.
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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 składają

Życzenia zdrowych Świąt Bożego Narodzenia, 

odpoczynku i spokoju oraz spełnienia najskrytszych marzeń 

w nadchodzącym Nowym Roku dla naszych Podopiecznych 

i ich Rodzin składają

Niepublicznego 

Punktu 

Przedszkolnego 

ALPIK

Niepublicznego 

Punktu 

Przedszkolnego 

ALPIK

Niepublicznego 

Przedszkola 

ALPIK

Niepublicznego 

Przedszkola 

ALPIK

Świąt Bożego Narodzenia 
pełnych radości i uśmiechu,

góry prezentów od Świętego Mikołaja
oraz szczęśliwego Nowego Roku
naszym Uczniom i ich Rodzinom

życzą

Dyrekcja oraz Pracownicy
Niepublicznej Szkoły Podstawowej

Structured TEACCHing 
w Ciechanowie

Ciechanów, ul. Warszawska 13/2 (parter budynku), tel. 663 372 428

reklama reklama

W jeden z grudniowych czwartków przedszkolaki z Zespo-
łu Placówek Oświatowych w Grudusku gościły myśliwych 
zrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Podczas pa-
sjonującej lekcji przyrody dowiedziały się między innymi, 
że ideą myślistwa nie jest prowadzenie polowań a troska 
o zwierzęta leśne oraz bezpieczeństwo. Dzieci otrzymały 
prezenty w postaci książeczek do kolorowania ufundo-
wanych przez ciechanowski okręg PZŁ. 

Spotkanie z liczną grupą przedszkolaków 
prowadził Daniel Nitowski - Łowczy Okręgo-
wy, Przewodniczący Zarządu Okręgowego w 
Ciechanowie Polskiego Związku Łowieckiego. 
Uczestniczyły w nim grupy 3-, 4- i 5-latków. Z 
zapartym tchem wsłuchiwały się w opowieści 
prowadzącego. 

Obecni byli również przedstawiciele 
Koła Łowieckiego nr 2 w Ciechanowie: Ma-

rek Szymańczyk - Łowczy oraz Jacek Gra-
bowski - tata Antosia – jednego z przedszko-
laków z Gruduska. 

Daniel Nitowski tłumaczył przedszkola-
kom, czym zajmują się myśliwi, jak opiekują się 
zwierzętami zimą, jakie zwierzęta zamieszkują 
lasy oraz jak zachować się w lesie. Dzieci miały 
okazję obejrzeć prawdziwe poroże. Dowiedziały 
się między innymi, że należy zachować szczególną 
ostrożność spotykając leśne zwierzęta, ponieważ 
takie spotkanie może być bardzo niebezpieczne. 
Dlatego też jak najszybciej powinny poinformo-
wać o tym osoby dorosłe. 

Na zakończenie spotkania każda grupa 
otrzymała upominki od Ciechanowskiego 
Towarzystwa Łowieckiego Koło Łowieckie 
nr 2 w Ciechanowie w postaci pięknych 
książeczek do kolorowania ze zwierzętami 
leśnymi zakupionymi w ramach Myśliwskiej 
Świątecznej Paczki. 

Dzieci również obdarowały swoich gości, 
przekazując im zebrane wcześniej kasztany i żo-
łędzie dla zwierząt. 

Spotkanie odbyło się dzięki zaangażowaniu 
Państwa Luizy i Jacka Grabowskich. 

PP 

Myśliwska Świąteczna Paczka

Myśliwi u przedszkolaków 

WWssppaarrcciiee  mmiiaassttaa  ddllaa  zzaaiinntteerreessoowwaannyycchh  
wwyymmiiaannąą  ppiieeccóóww  ii  tteerrmmoommooddeerrnniizzaaccjjąą

Ratusz zaprasza mieszkańców do Punktu konsultacyjno-informacyjnego, w którym można 

dowiedzieć się jak uzyskać dofinansowanie na wymianę starych, nieefektywnych źródeł ciepła oraz 

przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Punkt jest uruchomiony na podstawie zawartego Porozumienia z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach Programu "Czyste Powietrze".

Punkt znajduje się w budynku urzędu przy ul. Wodnej 1, I piętro, pokój 209 

i udziela mieszkańcom wsparcia osobistego, 

po uprzednim umówieniu terminu (nr tel.: 23 674 92 75, 23 674 92 78).

W punkcie można uzyskać pomoc w:

- uzyskaniu informacji nt. możliwości pozyskania dofinansowania na wymianę źródeł ciepła 

   oraz termomodernizację,

- wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, 

- rozliczaniu przyznanego dofinansowania.

Wnioski do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

składane są za pośrednictwem Urzędu Miasta Ciechanów.
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Wnioski należy składać do Wójta Gminy Ciechanów na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, na adres urzędu lub w formie 

elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: urzad@gminaciechanow.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 25 stycznia 2022 r.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 25 stycznia 2022 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu 

w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@gminaciechanow.pl bez 

konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Ujazdówek i Rykaczewo.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 

przez Radę Gminy Ciechanów Uchwały Nr XXX/185/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Ujazdówek i Rykaczewo. Granica obszaru objętego planem została przedstawiona na załączniku graficznym do powyższej 

uchwały.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ciechanów.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Wójt Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 
Ciechanów (dane kontaktowe: tel. 23  672 26 46, fax. 23 672 26 46, email: urzad@gminaciechanow.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna 
jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechanów.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Ciechanów 
danych osobowych, uzyskanych w  toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.  Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie 
wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 21 grudnia 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów wsi: Ujazdówek i Rykaczewo

ogłoszenie

W drugi weekend grudnia na parkingu za Sta-
rostwem Powiatowym w Ciechanowie stanął 
niezwykły przystanek. Można było się na nim 
„zatrzymać” na dłuższą chwilę, posłuchać kolęd w 
różnorodnych odsłonach, podziwiać roztańczoną 
młodzież i dzieci, a także skosztować smacznych 
regionalnych potraw. 

Organizatorzy przygotowali liczne 
atrakcje rozłożone na dwa dni. Na naj-
młodszych czekał Święty Mikołaj, z którym 
można było zrobić zdjęcie w świątecznej 
scenerii. „Śnieżynki” i „Mikołajki” wręcza-
ły słodycze młodszym i starszym gościom. 
Załoga firmy Agnes-art przygotowała ani-
macje dla dzieci. Uczestnicy chętnie brali udział 
w warsztatach tematycznych, podczas których 
tworzyli własne ozdoby świąteczne i dekorowali 
pierniki. 

Na placu imprezy rozstawione zostały licz-
ne stoiska - „małe przystanki”, na których moż-
na było znaleźć lokalne przysmaki, rękodzieło, 
specjały świąteczne, gorącą czekoladę oraz aro-
matyczne grzańce. 

Nie brakowało również akcentów muzycz-
nych, a wśród nich występy Edyty Szewczyk 
wraz z zespołem i jej swingującą kolędą oraz 
zespołu WG Ciech Band. Publiczność rozgrze-
wała również żywiołowa muzyka kapeli góral-
skiej „Ciupaga”, znanej chociażby z udanego 
finałowego występu w programie „Mam talent” 
w 2016 roku. 

Podczas „Przystanku Święta” odbyła się 
również kwesta charytatywna. Zebrano 2.139,10 
zł na rehabilitację dla Antosia Szlaskiego z Niera-
dowa w Gminie Gołymin-Ośrodek. 

Pierwszego dnia rozstrzygnięto powiatowy 
konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną, 
następnie scenę przejęli uczestnicy Konkur-
su kolęd i pastorałek „Hej Kolęda”. Komisja 
konkursowa w składzie: Joanna Potocka-Rak 
– Starosta Ciechanowski, Monika Gwoździk – 
Sekretarz Powiatu Ciechanowskiego oraz Edyta 
Szewczyk – wokalistka i dziennikarka wyłoniła 
zwycięzców w następujących kategoriach:

KATEGORIA – Soliści (uczniowie klas 
1-3)

I miejsce: Aleksandra Kołakowska „Ma-
leńka miłość”

II miejsce: Zofia Jankowska „Święta u nas”
III miejsce: Szymon Jan Dymkowski 

„Adeste fideles”
KATEGORIA – Soliści (uczniowie klas 

4-8)
I miejsce: Małgorzata Pilzak „Tryumfy 

króla niebieskiego”
II miejsce: Filip Jakubowski „Lulajże, Je-

zuniu”

III miejsce: Wiktoria Kwasi-
borska „Cicho, cicho, pastuszko-
wie”

KATEGORIA – Soliści 
(uczniowie szkół ponadpodstawo-
wych)

I miejsce: Marta Skibińska 
„Wysyłam prośbę swą”

II miejsce: Maria Długozima 
„Noel”

III miejsce: Magdalena Ma-
kowska „Mario, czy już wiesz”

KATEGORIA – Duety, ze-
społy wokalne i wokalno-instru-
mentalne (uczniowie klas 1-3)

I miejsce: uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej nr 6 w Ciechanowie „Gore gniazda”

II miejsce: uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej TWP w Ciechanowie „Jesteśmy elfy”

KATEGORIA DRUGA – Duety, zespoły 
wokalne i wokalno-instrumentalne (uczniowie 
klas 4-8)

I miejsce: uczniowie ze Szkoły Podstawo-
wej w Zeńboku „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. 

Wszyscy laureaci otrzymali atrakcyjne na-
grody. 

Drugiego dnia, czyli w niedzielę 12 grud-
nia, jako dodatkową atrakcję można było po-
dziwiać żywą Szopkę Betlejemską . 

Organizatorem tego radosnego świą-
tecznego spotkania było Starostwo Powiato-
we w Ciechanowie, inicjatorem zaś Joanna 
Potocka-Rak – Starosta Powiatu Ciecha-
nowskiego. 

PP

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie 

Powiatowy „Przystanek Święta” 

Młodzi artyści ze Szkoły Podstawowej w Zeńboku - jedni z laureatów konkursu 
„Hej Kolęda” z Mikołajem. 

Występ kapeli góralskiej „Ciupaga”. Joanna Potocka-Rak – starosta ciechanowski na scenie z Anną Bartołd – kierownikiem Wydziału 
Promocji ciechanowskiego starostwa oraz Mikołajem i Mikołajką. 
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Święta tuż tuż…, a właściwe może już są? 
Choinki ubrane, w tle słychać kolędy, nie-
mal wszędzie świecą już lampki i rozwieszo-
ne kolorowe dekoracje. W zakładach pracy, 
klubach, stowarzyszeniach itp. masowo od-
bywają się tzw. „wigilie” w ostatnich dniach 
przed Bożym Narodzeniem. Nawet jeśli 
nazwiemy je tak jak należy, czyli „spotkania 
opłatkowe”, to i tak powinny one mieć miej-
sce dopiero po Świętach.

Wszak wigilia, to dzień poprzedzający 
ważny dzień, a ważny dzień nadejdzie dopie-
ro 25 grudnia. Na ten moment trwa przecież 
oczekiwanie, które ma swój niepowtarzalny 
urok i jest na swój sposób przyjemne. Nieste-
ty wszystko, co otacza w okresie przedświą-
tecznym próbuje pozbawić nas Adwentu. 
Poza Kościołem Adwentu właściwie już nie 
ma. Zostało z niego zabrane tylko to, co zwią-
zane jest z konsumpcjonizmem, np. kalenda-
rze, których zawartość z roku na rok coraz 
bardziej mnie przeraża. Nie będę wymieniać 
przykładów, ponieważ czasami „Puls Ciecha-
nowa” na moje lekcje przynoszą uczniowie 
i uświadamiają mnie, że „jestem w gazecie”. 
Wystarczy przejrzeć ofertę dowolnego sklepu 
internetowego. Czy jesteśmy więc okradani?

Jeśli jesteśmy osobami wierzącymi, to 
zdecydowanie próbuje się nas okraść z Adwen-
tu. Bombardowane są nasze zmysły po to, aby 
okres przedświąteczny był właściwie świątecz-
ny, co powoduje, że kiedy nadchodzi 25 grud-
nia można go prawie przegapić. Ogarnia nas 
szał zakupów i sprzątania, zupełnie jakbyśmy 
czekali na jakąś kontrolę z instytucji zajmującej 
się higieną, a nie na małego Jezusa. Zabiegamy 
głównie o to, co zewnętrzne, zapominając o 
tym, że Boże Narodzenie ma przynieść światło 
przede wszystkim do naszych serc. Kiedy na-
tomiast wejdziemy (choćby przez przypadek, 
mimo że przypadków podobno nie ma) do 
Kościoła w czasie Adwentu i jeszcze trafimy na 
roraty, to poczujemy, czym naprawdę jest czas 
radosnego oczekiwania. Lampiony święcące w 
półmroku, oświetlające twarze dzieci, spokoj-
na nastrojowa muzyka, czytania liturgiczne ze 
Starego Testamentu mówiące o obietnicy na-
dejścia Mesjasza, wieniec adwentowy z cztere-
ma świecami.Taki powinien być Adwent. Jeśli 
chcesz naprawdę go poczuć, to zrób wszystko, 

aby nie pozwolić się z tych czterech tygodni 
okraść. Nie dopuść do sytuacji, kiedy święta 
przeżywasz zanim na świecie pojawi się Po-
wód do świętowania, a w czasie kiedy właśnie 
świętować należy, uważasz, że w zasadzie 27. 
grudnia jest już po wszystkim.

W Parafii Gąsocin w tym roku podję-
liśmy wyzwanie, aby nie pozwolić okradać 
się z Adwentu, a nasi najmłodsi uczniowie 
postanowili czuwać nad właściwym przebie-
giem oczekiwania na Boże Narodzenie. Nie 
wystraszył ich deszcz, śnieg i mróz. Trwają 
z zapalonymi lampionami wpatrując się w 
Maryję obok której płonie Roratka. Mamy 
sporą grupę „Strażników Adwentu”. Tym 
dzieciakom nie da się tak łatwo wmówić, że 
już są Święta. I chociaż nie zawsze do końca 
zgadzamy się w kwestii Świętego Mikołaja, 
to jeśli chodzi o sens i symbole Adwentu nie 
ma żadnych wątpliwości. Trzeba bronić tego 
czasu, bo wtedy Boże Narodzenie nabiera 
głębszego sensu. Dzieci już to wiedzą, a Ty?

JOWITA RUTKOWSKA 

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

Złodzieje Adwentu
PULS nastolatków

Odpoczynek jest istotną rzeczą w naszym 
życiu. Niestety łatwo jest się przepracować, 
dajemy sobie za dużo zajęć. Co jest jeszcze 
gorsze - staramy się być w tych wszystkich 
zajęciach idealni. Tak się nie da. Ważną 
kwestią jest też to, że sami nie możemy 
pozwalać na przepracowanie, bo jeśli my 
nie powiemy sobie STOP, to nikt nam tego 
nie powie. Zawsze znajdzie się jeszcze coś 
co możemy zrobić, albo poprawić na lepsze.

Lenistwo też nie jest dobrą opcją. Oso-
biście nie jestem za tym, by mówić komuś 
o tym, że jest leniwy, po prostu może mieć 
gorszy czas. W każdym razie nie możemy 
popadać w skrajności, należy znaleźć złoty 
środek. To on pomoże nam uporać się z pracą 
i obowiązkami, choć czasem i on zawodzi. To 
głównie dlatego. że narzucamy na siebie za 
dużo obowiązków. 

Na szczęście zbliżamy się do okresu świą-
tecznego, co powinno pomóc nam odpocząć. 

Pamiętajmy też o tym, że święta są właśnie 
czasem odpoczynku, a nie stresów i nerwów. 
Nic się nie stanie jeśli nie wszystko będzie 
perfekcyjne. To właśnie nieidealne sytuacje 
okazują się być idealne. Nie przejmujmy się 
podczas świąt czy zapakowaliśmy ładnie pre-
zent, czy okna są dobrze umyte lub czy uda 
nam się wszystko przystroić. Najważniejszy 
podczas świąt powinien być czas spędzony z 
rodziną. Jeśli macie wokół świetnych ludzi, 
takie drobiazgi jak dekoracje czy prezenty 
przestaną mieć znaczenie.

Mam wrażenie, że zapominamy po 
co są święta. Najbliżsi stają się tylko dodat-
kiem do świątecznego widoku, a to prze-
cież nie o to chodzi. Głupotą jest przemę-
czanie się aby wszystko dopiąć na ostatni 
guzik, a być tak ślepym na piękno którego 
nie musimy poprawiać - ludzie będący z 
nami. To nie tak, że teraz musimy rzucić 
wszystko i nie robić nic tylko siedzieć i 
rozmawiać z rodziną, chodzi jak zawsze 
o wyśrodkowanie wszystkiego. Może jeśli 
coś podczas świąt nie wyszło to nie dla-
tego, że wy zawiniliście, może po prostu 
tak miało być? Wydaje mi się, że idealne 
święta nie będą wyglądać jak te z filmów, 
lecz będą wyjątkowe tylko dla nas. Może 
wieczorny spacer z rodziną lub wspólne 
śpiewanie kolęd to sprawi?

Uważam, że teraz każdy powinien już 
odpocząć i bez stresu prowadzić przygoto-
wania do świąt z myślą, że przede wszyst-
kim robimy to dla siebie i bliskich, nie dla 
„idealnych” świąt. Mam nadzieję, że wasze 
święta będą wyjątkowe, właśnie dlatego, że 
skupicie się na tym co najważniejsze. Tego 
wam też życzę.

Rodzinne świąteczne odpoczywanie

ALICJA NOWAKOWSKA

Grupa wolontariuszy zaangażowanych 
w zbiórkę pieniędzy na leczenie Antosia 
Szlaskiego, zwana Brygadą Antosia, we 
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Sportu 
i Rekreacji w Ciechanowie zorganizowała 
wspaniałe Mikołajki Charytatywne, w trak-
cie których zebrano ponad 16 tys. zł.

Antoś Szlaski to półroczny chło-
piec z Nieradowa w gminie Goły-
min-Ośrodek, który zmaga się z 
wrodzoną wadą serca pod postacią 
przełożenia wielkich pni tętniczych, 
ubytku międzykomorowego, atrezji 
płucnej oraz dekstrokardii (serce po 
prawej stronie).

Mikołajki zorganizowano w Hali 
Sportowej MOSiR pod patronatem 
prezydenta Krzysztofa Kosińskiego. 

Na uczestników czekała masa stoisk 
z różnymi atrakcjami, przygotowa-
nych m.in. przez: Koła Gospodyń 
Wiejskich, firmy (z branży gastrono-
micznej, kosmetycznej, zdrowotnej, 
itd.), uczelnie i szkoły, Policję, orga-
nizacje pozarządowe i wiele innych. 
Były też animacje i Święty Mikołaj z 
Agnes-art.

Na scenie wystąpili, m.in.: KOP, 
Gabriel Wiśniewski, Piotr Pszczół-
kowski wraz z uczniami prowadzonej 

przez niego Akademii Dźwięku (Ni-
kola Kosuda, Magdalena Makowska 
i Natalia Subota), Basia Smolińska i 
Piotr Lusawa, Quintet z Opinogóry, 
Filip Czyżykowski i ACTIVE.

Były też pokazy: taekwondo w 
wykonaniu LKS Matsogi Ciechanów, 
tańca na kole - Ola Kołecka oraz tań-
ca w wykonaniu Formacji Artystycz-
nej FreakShow. Był też zjawiskowy 
pokaz mody, w którym wzięły udział 
uczestniczki konkursów piękności.

Leczenie Antosia można było wes-
przeć m.in. poprzez udział w Miko-
łajkowym Kole Fortuny czy aukcjach. 
Największe sumy uzyskano m.in. z 
licytacji: pióra przekazanego przez 
Macieja Wąsika – posła ziemi cie-
chanowskiej a zarazem Wiceministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, 
książki „EGZOTYKA - Wywiad rzeka 
z QUEBONAFIDE” wraz autografem 
muzyka – od prezydenta Krzysztofa 
Kosińskiego, voucherów na szkolenie 
strzeleckie ufundowanych przez Polski 
Związek Łowiecki - Zarząd Okręgo-
wy w Ciechanowie, a także zabawek, 
które przekazali Funkcjonariusze z 
Wydziału Ruchu Drogowego oraz 
Wydziału Prewencji Komendy Powia-
towej Policji w Ciechanowie.

Brawami nagrodzono piękny gest 
ze strony Katarzyny i Seweryna Sko-

tak z Centrum Zdrowia SZANSA, 
którzy wylicytowali wielką maskotkę 
słonia – strażaka, przekazanego przez 
Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Ciechanowie 
bryg. Tomasza Gajewskiego, i popro-
sili organizatorów by w ich imieniu 
podarowali ją Antosiowi.

Warto podkreślić, że członko-
wie Brygady Antosia mieli tego 
dnia wsparcie ze strony wspaniałej 
grupy wolontariuszy – uczniów Ze-
społu Szkół Technicznych Centrum 
Kształcenia Ustawicznego w Cie-
chanowie. 

AI

Pomogliśmy Antosiowi

Mikołajki dla Antosia

Jagoda Gulińska – I Wicemiss Mazowsza 
Nastolatek.

Koncert Magdaleny Makowskiej i jej nauczyciela Piotra Pszczółkowskiego – właściciela 
Akademii Dźwięku.

Wolontariuszki z Brygady Antosia (od lewej): Marta Borkowska, Karolina Daniszewska, 
Ewa Kraszewska i Magdalena Kołecka wraz Markiem Szczepańskim z zespołu ACTIVE.
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Wójt Gminy Ciechanów

/ - / Marek Kiwit

PP.6721.2.2018.2021.AP

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Wójt Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 
Ciechanów (dane kontaktowe: tel. 23 672 26 46, fax. 23 672 26 46, email: urzad@gminaciechanow.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna 
jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechanów.

 Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 741, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr III/19/18 
Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Gąski 
i południowej części wsi Pęchcin, zmienioną Uchwałą Nr XXXV/225/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 9 listopada 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Gąski i południowej części wsi Pęchcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
w dniach od 29 grudnia 2021 r. do 20 stycznia 2022 r. w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, w godzinach od 8:00 do 16:00.

 Równocześnie w związku trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej 
wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie w terminie do dnia 11 lutego 2022 r. Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy 
Ciechanów ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów albo w formie elektronicznej, na adres urzad@gminaciechanow.pl. W temacie uwagi należy wpisać „Prognoza - plan”.

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Ciechanów 
danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w rozporządzenia art. 15 ust. 1 lit. g 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa 
na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12 stycznia 2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, o godz. 12:00.
 Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi 
należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ciechanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2022 r. 

 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Ciechanów.

 Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na 
środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt planu, o którym mowa powyżej. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy 
Ciechanów.

 W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 21 grudnia 2021 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu: projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
północnej części wsi Gąski i południowej części wsi Pęchcin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

ogłoszenie

Rok 2020 to budżet początkowy ok. 3,2 
mln zł, a po zmianach inwestycyjnych 
to ponad 5 mln. Rok 2021 to budżet 
10,5 mln. Plan roku 2022 to budżet 
ok. 12 mln. To imponująca dynamika 
inwestycyjna. Jak się Panu udaje prze-
konać do tych wydatków samorząd 
powiatowy? 

To po prostu realizacja wspól-
nych uzgodnień z Panią Starostą 
Joanną Potocką-Rak i Zarządem 

Powiatu w maju 2020 roku. Decy-
zje podjęte w tamtym czasie zapo-
czątkowały realizację gotowych pro-
jektów oraz rozpoczęcie kilkunastu 
nowych, bardzo oczekiwanych 
społecznie zadań, umieszczonych 
w Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Samorządu Powiatowego. Nie 
zmienia się również dynamika za-
dań jednorocznych, o trochę mniej-
szym ciężarze ekonomicznym, ale 
nie mniej ważnych dla lokalnych 
środowisk. 

Przybliżmy co się działo w ramach in-
westycji i remontów na drogach powia-
towych w kończącym się roku budżeto-
wym. 

Tak, krótkie skondensowane 
podsumowanie tych wielu zadań 
pozwoli naszym mieszkańcom oce-
nić ich skalę, tak z punktu widzenia 
ilościowego - jak i zaangażowania 
finansów naszego samorządu po-
wiatowego i różnych środków ze-
wnętrznych. 

Rozbudowa Drogi Powiato-
wej (DP) Ciechanów - Opinogóra 
– Długołęka - Zielona na odcinku 
od m. Opinogóra do m. Długołę-
ka o długości 4.170 mb. oraz w sa-
mej Opinogórze Górnej - 680 mb. 
Ogólna wartość obydwu zadań to 5 
mln zł. Objęły one poszerzenie jezd-

ni do 6 m, wykonanie warstwy wią-
żącej grub. 4 cm i ścieralnej grub. 
4 cm, wykonanie na części zadania 
chodnika, wykonanie odwodnienia, 
przebudowę istniejących zjazdów, 
wykonanie oznakowania pionowe-
go oraz poziomego w technologii 
grubowarstwowej.

Przebudowa DP na odcinku 
od ul. Willowej w Kargoszynie do 
mostu na rzece Łydynia o długo-
ści 740 mb. Wartość zadania to 
440 tys. zł. Wykonano warstwę 
wiążącą grub. 4 cm i ścieralną 
grub. 4 cm, pobocza, przebudo-
wano zjazdy do posesji. 

Przebudowa DP na odcinku od 
m. Ślubowo do m. Koźniewo Wiel-
kie o długości 1200 mb. Za 600 tys. 
zł wykonano warstwę wiążącą i ście-
ralną grub. 4 cm, pobocza i regula-
cję odwodnienia. 

Remont DP w miejscowości 
Ruszkowo 890 mb. za 300 tys. zł. 
Wykonano warstwę wiążącą i ście-
ralną grub. 4 cm, pobocza i regula-
cję odwodnienia. 

Remont DP Gołotczyzna – Za-
wady – Nowe Miasto na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Ciechanow-
ską do wiaduktu kolejowego. Dłu-
gość remontowanego odcinka to 
650 mb, a wartość zadania - 230 
tys. zł. Wykonano warstwę ścieralną 

grub. 4 cm, pobocza, regulację od-
wodnienia, utwardzono kruszywem 
łamanym teren przy wejściu do Mu-
zeum Pozytywizmu.

Rzeczywiście bardzo duża ilość zadań. 
Czy w tym roku kontynuowaliście wyko-
nywanie oznakowania poziomego, któ-
re tak bardzo poprawia bezpieczeństwo 
na drogach?

Tak, wykonaliśmy kolejne 27 
km (6.265 m2) oznakowania pozio-
mego grubowarstwowego na terenie 
kilku gmin naszego powiatu. Kosz-
towało to 290 tys. zł. 

Czy obecnie trwają jakieś prace inwesty-
cyjne na drogach powiatowych i jakie są 
wasze plany na przyszły rok budżetowy?

Rozpoczęliśmy przebudowę DP 
w Gąsocinie z terminem wykonania 
do jesieni przyszłego roku. Wartość 
zadania to 1 mln 800 tys. zł z bar-
dzo dużym zakresem prac. Przebu-
dowa ta była bardzo oczekiwana 
przez mieszkańców. 

Rozstrzygnęliśmy również prze-
targ na przebudowę DP w Woli 
Młockiej o wartości 2 mln 200 tys. 
zł z terminem wykonania do jesieni 
przyszłego roku.

Ogłosiliśmy także przetarg na 
rozbudowę DP w m. Rydzewo, 
gdzie szacowany koszt inwestycji to 

ok 5 mln zł. Otwarcie ofert nastąpi 
po 20 grudnia.

Realizujemy również kilkanaście 
rozpoczętych prac projektowych, 
m.in.: ul. Leśna – Rutki Marszewi-
ce; Sarnowa Góra – Gołotczyzna; 
Grudusk – Łysakowo; Sońsk; Gut-
ków; Pniewo Czeruchy – Lekowo; 
Wola Wodzyńska – Nowa Wieś. 
Oczywiście to takie robocze - hasło-
we nazwy, szczegóły projektów bę-
dziemy omawiać niedługo podczas 
konsultacji społecznych. Myślę, że 
wartość wykonawcza tych projek-
tów to kilkadziesiąt milionów zło-
tych. Kluczem są oczywiście środki 
zewnętrzne, o które po zamknięciu 
procesu projektowego, wspólnie z 
samorządem powiatowym będzie-
my się ubiegać. 

Czego życzyć Panu Dyrektorowi w okre-
sie przedświątecznym?

Zdrowia, bo wytrwałość, de-
terminacja i zespół świetnych 
współpracowników jest. Z kolei 
ja chciałbym Czytelnikom Pulsu i 
Mieszkańcom naszego powiatu ży-
czyć dużo zdrowia, wspaniałych ro-
dzinnych Świąt Bożego Narodzenia 
i samych sukcesów w nowym 2022 
roku.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z Wojciechem Jagodzińskim – Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Ciechanowie

Milionowe inwestycje drogowe w powiecie ciechanowskim
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wolontariat

Znany działacz społeczny Sebastian Andrzejczak 
zorganizował Charytatywny Turniej w grę FIFA 
2022. Cały kwota z wpisowego, łącznie 1.000 
zł, zasiliła zbiórkę środków na operację Antosia 
Szlaskiego z Nieradowa w gminie Gołymin-
-Ośrodek.

Kilkunastu graczy niemalże przez cały 
dzień rywalizowało grając w piłkę nożną na 
konsoli XBOX Series S. Po zaciętej walce 
i pełnym emocji meczu finałowym nie-
zbędna okazała się dogrywka. Ostatecznie 
wygrał Kacper Pazyrski z miejscowości Ko-
łaki-Kwasy w gm. Opinogóra.

Honorowy patronat nad Turniejem 
objął Krzysztof Kosiński – Prezydent Mia-
sta Ciechanów. W jego imieniu puchar dla 
zwycięzcy wręczył Michał Rząsiński – wice-
przewodniczący Rady Miasta Ciechanów. 
Główną nagrodę, w postaci biletu na mecz 
z udziałem Piłkarskiej Reprezentacji Polski, 
ufundował Sebastian Andrzejczak. Dodat-
kową nagrodę, planszową grę edukacyjną dla 
całej rodziny „Pociąg do Europy. Przystanek 
Mazowsze”, przekazała Elżbieta Szymanik – 

wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdra-
żania Programów Unijnych w Warszawie.

Organizator Turnieju pomyślał też o 
najmłodszych kibicach. Mogli nie tylko 
oglądać mecze rozgrywane przez starszych 
kolegów, ale także samemu pograć na dodat-
kowej konsoli zarezerwowanej specjalnie dla 
dzieci. Najaktywniejsi z nich – Karol i Natan 
– zostali przez Sebastiana Andrzejczaka ude-
korowani pamiątkowymi medalami.

Wolontariusze z grupy wspierającej 
zbiórkę środków na leczenie Antosia przy-
gotowali z kolei stoisko z ciastami, popcor-
nem, napojami itp.

- Serdecznie dziękuję wszystkim gra-
czom, a prezydentowi Krzysztofowi Kosiń-
skiemu za patronat nad Turniejem. Cieszę 
się, że mogliśmy wspólnie dobrze się bawić 
a równocześnie dołożyć choć małą cegieł-
kę do leczenia Antosia – mówi Sebastian 
Andrzejczak.

PULS objął Turniej patronatem me-
dialnym. 

AI

Grupa wolontariuszy zaangażowanych w zbiórkę 
pieniędzy na leczenie Antosia Szlaskiego zorgani-
zowała wspaniały Andrzejkowy Bal Charytatywny 
dla Dzieci, w trakcie którego zebrano 7.481,70 zł.

Antoś Szlaski to niespełna półroczny 
chłopiec z Nieradowa w gminie Gołymin-
-Ośrodek, który zmaga się z wrodzoną 
wadą serca pod postacią przełożenia wiel-
kich pni tętniczych, ubytku międzykomo-
rowego, atrezji płucnej oraz dekstrokardii 
(serce po prawej stronie).

Bal zorganizowano w gościnnych progach 
Hotelu ATENA, dzięki życzliwości jego właści-
cieli. Były animacje prowadzone przez nieza-
stąpioną Monikę Jaskulską z Agnes-art, wspie-
raną przez wolontariuszki pięknie przebrane za 
Księżniczki. Na dzieci czekały też, min.: Koło 
Fortuny, gry edukacyjne, malowanie buziek, 
ścianka do robienia zdjęć, popcorn i słodycze.

Zarówno dzieci, jak i rodzice świet-
nie się bawili.

AI

Pomogliśmy Antosiowi

Bal charytatywny dla Antosia

Pomogliśmy Antosiowi

Grali w FIFĘ dla Antosia

W wejściu przybyłych na Bal witają (od lewej): Katarzyna Jasińska, Piotr Grzelak, Beata 
Pieckowska i Magdalena Kołecka.

Od lewej: Michał Rząsiński – wiceprzewodniczący Rady Miasta Ciechanów, zwycięzca Tur-
nieju – Kacper Pazyrski oraz jego organizator – Sebastian Andrzejczak.
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Mia Majchrzak niedawno wróciła z USA, 
gdzie przeszła dwie operacje. Przywitanie 
zgotowali jej wolontariusze, którzy przez 
ostatnie miesiące angażowali się w zbiórkę 
pieniędzy na leczenie dziewczynki. Powrót 
zza oceanu zbiegł się z drugimi urodzinami 
Mii, tak więc świętowanie było podwójne.

Przypomnijmy, że diagnoza któ-
rą postawili lekarze nie pozostawia-
ła złudzeń: kręgosłup nienaturalnie 
wykrzywiony w kilku miejscach, że-
bra zrośnięte, kręgi dodatkowo znie-

kształcone, a kości miednicy i bioder 
nieprawidłowo ustawione. Jedyną 
szansą aby Mia mogła w przyszło-
ści samodzielnie funkcjonować były 
bardzo kosztowne operacje w USA i 
późniejsza rehabilitacja. Dzięki zaan-
gażowaniu Rodziców, Rodziny, grupy 
wolontariuszy i wielkiej rzeszy ludzi 
dobrej woli udało się zebrać potrzebne 
kilkaset tysięcy złotych. 

Mia wraz z rodzicami spędziła mie-
siąc w amerykańskim Paley Institute w 

West Palm Beach na Florydzie. Przeszła 
tam dwie operacje. Łącznie trwały po-
nad 9 godzin. Przeprowadzili je dr Da-
vid Feldman i dr Kaveh Asadi Moghad-
dam.  Zakończyły się sukcesem. Teraz 
Mię czeka rehabilitacja, a w marcu 
konsultacja u dr. Feldmana, gdy będzie 
on przebywał w Polsce.

- Dziękujemy wszystkim, którzy w 
jakikolwiek sposób włączyli się w po-
moc naszej córeczce. A powitanie, któ-
re zgotowali nam wolontariusze było 
wielką i radosną niespodzianką zarów-
no dla Mii, jak i dla nas – powiedzieli 
nam Wiktoria i Sławomir Majchrzak.

***
Redakcja PULSU w miarę swoich 

możliwości starała się pomagać w pro-
mocji zbiórki środków na leczenie Mii. 
Dołączamy się do podziękowań wysto-
sowanych przez Rodziców. Dziękujemy 
przede wszystkim Bogu, który poruszał 
serca naszych Czytelników, a oni hojnie 
wspierali zbiórkę.

Dziękujemy Wam, że wspólnie po-
mogliśmy Mii.

AI

Pomogliśmy MII

Podwójne świętowanie Mii

Od lewej siedzą: Dziadek Mii – Michał Majchrzak, Rodzice – Wiktoria i Sławomir Maj-
chrzakowie wraz Mią oraz wolontariuszki: Beata Pieckowska, Katarzyna Jasińska, Marta 
Borkowska, Ewa Kraszewska i Gabriela Borden. Stoi: Babcia Mii – Ewa Majchrzak.
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Świetlica, z której korzystają podopieczni Towarzy-
stwa Przyjaciół Dzieci przeszła kompleksowy remont. 
Miasto wykonało go w ramach realizacji zadań wybra-
nych przez mieszkańców w tegorocznym Ciechanow-
skim Budżecie Obywatelskim.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji stworzo-
no przyjazne i bezpieczne warunki, które sprzyjają 
twórczej zabawie i edukacji dzieci niepełnospraw-
nych, przewlekle chorych czy z rodzin dysfunkcyj-
nych i niewydolnych wychowawczo.

Remont świetlicy zlokalizowanej na parterze 
budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 7A objął 
wykonanie prac rozbiórkowych i demontażowych, w 
tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę 
wewnętrznej instalacji elektrycznej odnowienie posa-
dzek wewnętrznych, a także kompleksową moderni-
zację łazienki. Pomalowano ściany. Wyremontowano 
również taras na parterze. Budynek, w którym prze-
prowadzono prace jest wpisany do rejestru zabytków. 

TPD w Ciechanowie prowadzi Ognisko 
Pracy Pozaszkolnej Towarzystwa Przyjaciół Dzie-
ci od 2005 r. Z zajęć w ognisku korzysta ponad 
40 podopiecznych powyżej 3 roku życia z terenu 
miasta, przyległych gmin i terenu powiatu cie-
chanowskiego.

W zależności od schorzeń dzieci ich wy-
dolności psychofizycznej prowadzone są zajęcia 
profilaktyczne, plastyczne, logopedyczne, reha-
bilitacyjne, edukacyjne i wyrównawcze, a także 
terapia pedagogiczna, które mają na celu niwe-
lowanie deficytów edukacyjnych. Dzieci uczest-
niczą w zajęciach indywidualnych, grupowych 
z wykorzystaniem sprzętu rehabilitacyjnego i 
pomocy edukacyjnych. Z zajęć terapeutycz-
no-logopedycznych, które prowadzi oligofre-
nopedagog korzystają dzieci z autyzmem, nie-
pełnosprawnością intelektualną, mózgowym 
porażeniem dziecięcym, zespołem Downa czy z 
zaburzoną funkcją mowy. Odbywają się też gru-
powe i indywidualne zajęcia rehabilitacyjne. Z 
dziećmi pracują pedagog i opiekunka dziecięca, 
prowadząc zajęcia manualne i zajęcia ogólnoroz-
wojowe, a także pedagog rodzinny, który wspiera 
zarówno rodziców, jak i dzieci.

W trakcie uroczystego otwarciaświetlicy 
Hanna Murawska – prezes ciechanowskiego od-
działu TPD dziękowała prezydentowi Krzyszto-
fowi Kosińskiemu i wszystkim osobom, firmom 
i instytucjom zaangażowanym w pomoc dla tej 
organizacji.

Z kolei prezydent Kosiński podkreślił, 
że Projekt „TPD Bajeczny – Etap I – świetlica 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci”, którego autor-
ką była Alicja Gąsiorowska, otrzymał w tego-
rocznym głosowaniu mieszkańców w ramach 
Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego 
największą liczbę głosów spośród wszystkich 
wybranych do realizacji zadań. Pomysł wyko-
nania remontu świetlicy poparło blisko 1.000 
mieszkańców.

Do inicjatywy mieszkańców przyłączyli się 
też szachiści. We wrześniu tego roku podczas 
Charytatywnego Turnieju Szachowego na wy-
posażenie świetlicy zebrano dodatkowo ponad 6 
tys. zł. Wsparcie w zakupie wyposażenia zadekla-
roał też Marek Kiwit – Wójt Gminy Ciechanów.

Zebrani z wielką radością przyjęli informa-
cję, że świetlica została nazwana imieniem śp. Ja-
dwigi Paprockiej – legendarnego prezesa ciecha-
nowskiego TPD, Skromnej Kobiety o Wielkim 
Sercu, które w pełni oddawała dzieciom.

***
Patrząc na wyremontowaną świetlicę TPD 

wiem jedno – Pani Jadzia byłaby zadowolona…
AI

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Świetlica TPD już po remoncie i z zacną Patronką

Uroczyste otwarcie wyremontowanej świetlicy ciechanowskiego TPD.
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Rodzinie i Bliskim 

Inspektora ds. gospodarki nieruchomościami, 

i stażem pracy urzędnikami.

do Mieszkańców i Współpracowników.
Była ciepła, serdeczna i otwarta w stosunku 

dzieliła się z młodszymi pokoleniowo 

w Urzędzie Gminy Ciechanów.

Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

składamy wyrazy szczerego współczucia.

Będzie nam Jej niezmiernie brakowało.

Haliny Pawlak

przez ponad 30 lat pracującej 

Swą wielką wiedzą i doświadczeniem chętnie 

Marek Kiwit
Wójt Gminy Ciechanów

wraz z pracownikami 
Urzędu Gminy

Eugeniusz Olszewski
Przewodniczący 

Rady Gminy Ciechanów
wraz z radnymi Rady Gminy

Szanownemu Panu Prezesowi

Zdzisławowi Dąbrowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

Brata
składa

Rada Nadzorcza

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej 

„MAZOWSZE” w Ciechanowie

ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie

Zarząd Osiedla nr 4 „Śródmieście”, na czele 
z przewodniczącą Barbarą Rogalską, przy-
gotował dla dzieci ze swojego terenu świą-
teczne paczki.

Ze względu na obostrzenia sanitar-
ne po odbiór paczek zostali zaproszeni 
rodzice. - Jednak mieliśmy cichą na-
dzieję, że przyjdą i nasi milusińscy. Nie 
zawiedliśmy się i odwiedziło nas kilko-
ro dzieci. Szczególne podziękowania za 
zaangażowanie w akcję przygotowania 
paczek należą się członkom Zarządu - 

Pani Marii Blicharskiej-Chodorowskiej 
i Panu Stanisławowi Sadowskiemu. 
Dziękuję im za te 100 procent aktyw-
ności. Za pośrednictwem PULSU życzę 
wszystkim Czytelnikom - a w sposób 
szczególny mieszkańcom naszego Osie-
dla - zdrowych, wesołych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśli-
wego Nowego Roku 2022 – mówi Bar-
bara Rogalska – przewodnicząca Zarzą-
du Osiedla nr 4 „Śródmieście”.

AI

Zarząd Osiedla nr 4 „Śródmieście”

Zarząd Osiedla  - dzieciom

W jedenastu ciechanowskich sklepach spo-
żywczych odbyła się Świąteczna Zbiórka 
Żywności. Wolontariuszom Banku Żywności 
można było przekazywać produkty spożyw-
cze, które trafią do najuboższych rodzin.

Akcja odbywała się w całej Pol-
sce. Na terenie północnego Mazowsza 
ciechanowski Bank Żywności zorgani-
zował ją w ponad 50 sklepach spożyw-
czych w kilkunastu miejscowościach.

Na terenie powiatu ciechanow-
skiego, oprócz naszego miasta, zbiór-
kę prowadzono także w Glinojecku i 
Gołyminie. Łącznie zebrano ponad 6 
ton żywności, z czego najwięcej - bo aż 
5.353 kg, w samym Ciechanowie.

Zbierano przede wszystkim artyku-
ły spożywcze z długim terminem przy-
datności, takie jak: cukier, mąka, ryż, 
makaron, olej, konserwy, przetwory 
mięsne, owocowe i warzywne, a także 
bakalie i słodycze. 

Produkty trafiły do magazynu 
Banku Żywności w Ciechanowie, gdzie 
wolontariusze je posortowali, policzyli i 
podzielili na paczki. Żywność trafia do 
osób potrzebujących przed Świętami. 

AI

Na ogrodzeniu posesji przy ul. Warszawskiej 
20  w Ciechanowie można oglądać wystawę 
zdjęć o tematyce motoryzacyjnej.

Jak powstały zdjęcia, które są 
prezentowane na ciechanowskim 
deptaku? - Na przełomie września 
i października Laura Tomaszewska 
zwróciła się do mnie z pytaniem czy 
mogę zorganizować dla niej do sesji 
dwa czerwone „maluszki” - Fiaty 
126p, w celu poszerzenia jej portfo-
lio. Sesja odbyła się w październiku 
i podczas zdjęć jedna z osób zasuge-
rowała nam abyśmy razem z Laurą 
zrobili wystawę zdjęć klasycznej mo-

toryzacji. Idąc „za ciosem” rozesła-
łem zapytanie do innych posiadaczy 
youngtimerów, czy chcieliby aby ich 
auta wzięły udział w sesji i następnie 
w wystawie. Oprócz aut przyjechały 
osoby zajmujące się modelingiem. 
Większość osób, które wzięły udział 
w sesji pochodzi z Ciechanowa i 
okolic (m.in. „Ciechanowskie Kla-
syki”), ale odwiedziły nas również 
osoby z dalszych regionów Polski – 
opowiada Przemysław Smoliński.

Wystawa ma charakter plene-
rowy. - Ze względu na obostrzenia 
pandemiczne zdecydowaliśmy się 

na taką formę. Dzięki temu moż-
na obejrzeć prace o każdej porze 
dnia i nocy – mówi Laura Toma-
szewska.

- Założeniem wystawy jest poka-
zanie prac Laury, jak i ludzi z pasją 
do motoryzacji oraz ciekawych po-
jazdów, których już nie spotkamy na 
co dzień na ulicach. A niejednej oso-
bie pewnie łezka się zakręci podczas 
wspominania czasów, kiedy sami po-
siadali takie auta – podkreśla Prze-
mysław Smoliński.

Miejsce na pokazanie wysta-
wy udostępnił znany ciechanowski 
przedsiębiorca Krzysztof Bieranow-
ski. – Uznałem, że warto pomóc 
tym młodym ludziom w  zaprezen-
towaniu ich pasji. Jestem otwarty na 
wszelkie tego typu pozytywne ini-
cjatywy – powiedział nam Krzysztof 
Bieranowski.

Wystawę będzie można oglądać 
do końca stycznia. PULS objął nad 
nią patronat medialny.

AI

Od lewej: Maria Blicharska-Chodorowska, 
Stanisław Sadowski i Barbara Rogalska 
wraz z Zuzią, która przed chwilą odebrała 
świąteczną paczkę.
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Świąteczna Zbiórka Żywności

Ciechanowianie hojni dla potrzebujących

W „Biedronce” przy ul. Sienkiewicza w Ciechanowie od lewej: Nela i Pola oraz Elż-
bieta Szymanik - zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Progra-
mów Unijnych w Warszawie i Halina Pasikowska-Pikus – kierownik ciechanowskie-
go Oddziału MJWPU.
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Nietypowa wystawa

Motoryzacyjne fotki na Warszawskiej

Od lewej: Przemysław Smoliński, Laura Tomaszewska i Krzysztof Bieranowski.
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Święta Bożego Na-
rodzenia zbliżają się 
wielkimi krokami. 
Przygotowania do nich 
prowadzą też przed-
szkolaki z „Zamkowych 
Skrzatów”.

Nie zabrakło 
wspólnego kolędowa-
nia, pieczenia i deko-
rowania pierniczków 
oraz ubierania cho-
inki. Przedszkolaki 
wykonały również 
samodzielnie stroiki 
bożonarodzeniowe. - Dzieci poznały pol-
skie tradycje i poczuły magię zbliżających 
się Świąt. Korzystając z okazji, za pośred-
nictwem PULSU, wszystkim naszym 

Przyjaciołom i Partnerom, a także Czytel-
nikom, życzę wspaniałych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz samych radosnych dni w 
Nowym Roku – mówi Barbara Dzienkie-

wicz – dyrektor Przedszkola „Zamkowe 
Skrzaty” z oddziałami integracyjnymi w 
Ciechanowie.

TM

Przedszkole „Zamkowe Skrzaty”

Zamkowe Skrzaty przygotowują się do Świąt
Grupa uczennic ze Szkoły Podstawowej TWP 
w Ciechanowie przeprowadziła kwestę na 
zakup specjalistycznego wózka inwalidz-
kiego dla Oliwiera Wróbla – dwuletnie-
go mieszkańca naszego miasta. Zebrały 
1.181,78 zł.

Kwestę koordynował nauczyciel 
wychowania fizycznego Piotr Prze-
wódzki. – Jestem dumny z tych uczen-
nic. W naszej Szkole staramy się nie 
tylko uczyć ale i wychowywać. A hu-
manitaryzm i wrażliwość na potrzeby 
innych najlepiej wpajać poprzez prak-
tyczne działanie. Cieszymy się, że mo-
gliśmy wspomóc zbiórkę środków na 
wózek dla Oliwiera. To nie pierwsza, i 
na pewno nie ostatnia, tego typu akcja 
w Szkole Podstawowej TWP – powie-
dział nam Piotr Przewódzki.

Koszt specjalistycznego wózka inwa-
lidzkiego dla młodego ciechanowianina 
to około 30 tysięcy złotych. Zbiórkę 
można wesprzeć wpłatą poprzez serwis 
Zrzutka.pl: https://zrzutka.pl/n6vn84

AI

Szkoła Podstawowa TWP

Kwestowały dla Oliwiera

Młode wolontariuszki ze Szkoły Podstawo-
wej TWP w Ciechanowie.
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Miejska Biblioteka Publiczna przygotowała dla 
dzieci bardzo atrakcyjne warsztaty, w trakcie 
których najmłodsi czytelnicy samodzielnie wyko-
nywali świąteczne bombki. techniką decoupage.

Kreatywne warsztaty bardzo spodobały 
się uczestnikom. Dzieci były dumne z tego, że 
na domowych choinkach będą mogły zawiesić 
własnoręcznie wykonane przez siebie ozdoby.

Po części warsztatowej młodzi czytelnicy 
wysłuchali głośno czytanej bajki pt. „Królo-
wa Śniegu”. Dodatkową atrakcją były piękne 
ilustracje prezentowane za pomocą obrazko-
wego teatrzyku Kamishibai.

Dzieci wychodziły z Miejskiej Biblioteki 
Publicznej bardzo zadowolone i od razu do-
pytywały kiedy odbędą się kolejne warsztaty. 
I właśnie to jest najlepszą oceną pracy dyrek-
cji oraz pracowników tej placówki.

AI

Miejska Biblioteka Publiczna

Świąteczne warsztaty w bibliotece

Podczas kreatywnych warsztatów w Miejskiej Bibliotece Publicznej dzieci wykonały 
bombki choinkowe techniką decoupage.
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W Szkole Podstawowej nr 4 w Ciechano-
wie, odbyła się jubileuszowa – XX. Biesiada 
Poetycka, pod honorowym patronatem 
Krzysztofa Kosińskiego - Prezydenta Miasta 
Ciechanowa. Temat tegorocznej Biesiady to 
„Podróże małe i duże”, a głównym mottem 
były słowa św. Augustyna „Świat jest jak 
książka. Ci, którzy nie podróżują, czytają 
jedynie pierwszą stronę”.

W tym roku Biesiada, ze względu 
na obowiązujące obostrzenia, przyjęła 
nową formułę. Zadaniem uczestników 
z ciechanowskich szkół, było napisanie 
wiersza, ale także przesłanie nagrania z 
prezentacją swoich utworów. W spo-
tkaniu stacjonarnym uczestniczyli tylko 
uczniowie „Czwórki” oraz goście: po-
dróżnicy - Agata Olszewska oraz Krzysz-
tof Ostromecki, poetka - Anna Humięc-
ka oraz rzecznik prasowy Urzędu Miasta 
Ciechanów - Paulina Rybczyńska.

Podróżnicy z przyjemnością opo-
wiadali o swoich egzotycznych podró-
żach do Australii, Keni, czy też Nowej 
Zelandii. 

Następnie wszyscy zebrani obej-
rzeli prezentacje wierszy uczniów 

Szkoły Podstawowej nr 1, SP 3, SP 6 
oraz Szkoły Podstawowej Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej. Tradycyjnie na 
zakończenie Biesiady zaprezentowała 
się trójka uczniów gospodarzy, czyli 
Szkoły Podstawowej nr 4. 

Spotkanie podsumowała poetka 
Anna Humięcka, która zwróciła szcze-
gólną uwagę na imponujące umiejętno-
ści literackie ciechanowskich uczniów. 

Na zakończenie Barbara Kamiń-

ska – dyrektor SP 4 wręczyła uczniom i 
gościom podziękowania, dyplomy i upo-
minki, ufundowane przez Prezydenta 
Miasta Ciechanów oraz Radę Rodziców. 

- Dzień ten wzbudził ogromne 
emocje wśród uczestników biesiady 
oraz był „duchowa ucztą” dla wszyst-
kich, którzy poddali się lirycznemu 
nastrojowi – podkreślali organizatorzy 
spotkania. 

AM / PP 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Ciechanowie 

Jubileuszowa Biesiada Poetycka w czwórce 
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Uczniowie klasy VIII i VII Szkoły Podstawo-
wej TWP w Ciechanowie wraz z opiekunami: 
Teresą Stryjewską – nauczycielem chemii 
oraz Józefem Kolankowskim – nauczycie-
lem fizyki uczestniczyli w zajęciach labora-
toryjnych w gościnnych murach Państwo-
wej Uczelni Zawodowej im. I. Mościckiego w 
Ciechanowie. 

Było to niewątpliwie ciekawe spo-
tkanie pełne eksperymentów, wspól-
nego przeprowadzania doświadczeń i 
zadań zespołowych w profesjonalnym 
laboratorium. 

Najpierw uczniowie podziele-
ni na pary uczestniczyli w zajęciach 
chemicznych. Obserwowali reakcję 
sodu z wodą, czy też rekcję magnezu 
z kwasem chlorowodorowym. Prze-
prowadzali również badania pH róż-
nych powszechnych substancji, takich 
jak cola, mleko, sól itd. Były również 
doświadczenia polegające na gaszeniu 
wapna palonego, badania odczynów 
za pomocą różnych wskaźników oraz 
otrzymywanie turbo rozpuszczalnych 
soli i wodorotlenków. 

- Eksperyment i doświadczenie 
jest odpowiedzią na potrzeby uczniów, 
ich zainteresowania oraz wrodzoną 
ciekawość poznawczą. Było to warto-
ściowe uzupełnienie zajęć szkolnych o 
atrakcyjne formy – głównie elementy 
metody laboratoryjnej, problemowej 
i praktycznego działania – podkreślają 
organizatorzy przedsięwzięcia.

PP 

Eksperyment i doświadczenie w nauce fizyki i 
chemii w SP TWP

Ciekawe dlaczego…?

Pamiątkowe zdjęcie uczniów SP TWP z prowadzącymi zajęcia i studentami PUZ. 
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Wójt Gminy Ciechanów

/ - / Marek Kiwit

PP.6721.1.4.2021.AP

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 25 stycznia 2022 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu 

w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@gminaciechanow.pl bez 

konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Wójt Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 
Ciechanów (dane kontaktowe: tel. 23  672 26 46, fax. 23 672 26 46, email: urzad@gminaciechanow.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna 
jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechanów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. zmiany planu miejscowego. 

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Ciechanów 
danych osobowych, uzyskanych w  toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.  Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie 
wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 50 ustawy z dnia 3  października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247, z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Ciechanów.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu 

przez Radę Gminy Ciechanów Uchwały Nr XXX/183/21 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki. Granica obszaru objętego zmianą planu została przedstawiona na załączniku graficznym do powyższej 

uchwały.

Wnioski należy składać do Wójta Gminy Ciechanów na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, na adres urzędu lub w formie 

elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: urzad@gminaciechanow.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym, w terminie do dnia 25 stycznia 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 21 grudnia 2021 r.

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego fragmentów obrębów Bielin, Nużewko i Mieszki Różki

ogłoszenie

6 grudnia do Ośrodka Wsparcia, który jest 
powiatową jednostką pomocy społecznej 
przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych 
intelektualnie nie potrzebujących leczenia 
szpitalnego, przybyła grupa Mikołajów z 
prezentami.

Z inicjatywy Elżbiety Szymanik 
- zastępcy dyrektora Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unij-
nych w Warszawie wraz z nią ośrodek 
odwiedzili: Sławomir Morawski – prze-
wodniczący Rady Powiatu Ciecha-
nowskiego, radny powiatowy Łukasz 
Lewandowski oraz Halina Pasikowska-
-Pikus – kierownik ciechanowskiego 
Oddziału MJWPU. 

Z okazji Mikołajek przynieśli 
podopiecznym Ośrodka Wsparcia 
torby pełne prezentów. Były to, m.in. 
plecaki, koce piknikowe, parasole i 
słodycze. Szczególnie te drugie przy-
padły do gustu obdarowanym, którzy 
od razu zaprosili gości na wspólny 
piknik wiosną.

Goście złożyli kierownictwu, pra-
cownikom oraz podopiecznym Ośrod-
ka świąteczne życzenia. Podkreślali 
też, jak ważną rolę pełni ta jednostka 
- wzorcowo zarządzana przez Ewę Sar-
nowską, dla osób niepełnosprawnych i 
ich rodzin.

AI

Ośrodek Wsparcia w Ciechanowie

Mikołajki w Ośrodku Wsparcia

Od lewej stoją: Ewa Sarnowska, Łukasz Lewandowski, Elżbieta Szymanik, Sławomir Mo-
rawski i Halina Pasikowska-Pikus.
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Ciechanowskie kino hucznie i w iście filmo-
wym stylu zaakcentowało piękny jubileusz 
swojego funkcjonowania. Podczas spotkania 
lokalni, bardzo utalentowani artyści, tańczyli 
i śpiewali w rytm najpiękniejszych kinowych 
przebojów. 

Kino Łydynia zostało otwarte 22 lip-
ca 1966 roku. Pierwszym wyświetlonym 
filmem był „Faraon” w reżyserii Jerzego 
Kawalerowicza. Największą frekwencję w 
historii placówki odnotował film „Krzy-
żacy”. Obejrzało go aż 48,6 tys. widzów. 
Film wyświetlono 133 razy. 

W naszym kinie funkcjonuje także 
Dyskusyjny Klub Filmowy. W latach 70-
80 liczył on ok. 500 członków. 

Przez kilka lat miałem przyjemność 
prowadzić spotkania DKF. Okres ten wspo-
minam jako czas pełen inspiracji i ciekawych 
spotkań z reżyserami, aktorami filmowymi 
oraz z pasjonatami kinematografii. 

W 2012 roku kino zostało zcyfryzo-
wane, zakupiony został również zastaw do 
wyświetlania filmów w technologii 3D. 

Sala kinowa była miejscem wielu 
wzruszających chwil, takich jak zaręczyny 
podczas premiery filmu „Listy do M. 3” – 
10 listopada 2017 roku. 

W ubiegłym roku wymienione zo-
stały fotele. Obecnie znajduje się tu 365 
miejsc siedzących. Niebawem z inicjatywy 
władz powiatu ciechanowskiego rozpocz-
nie się kosztowna, ale bardzo potrzebna 
rozbudowa całego Powiatowego Centrum 
Kultury i Sztuki co znaczącą wpłynie 
także na dalszy rozwój kina, które zyska 
nową salę projekcyjną. 

Partnerem wydarzenia był Samorząd 
Województwa Mazowieckiego. Mazowsze 
Serce Polski oraz Starostwo Powiatowe w 
Ciechanowie.

Życzymy kolejnych imponujących 
jubileuszów oraz tysięcy widzów na kolej-
nych premierach filmowych. 

Zapraszam również do obejrzenia fo-
torelacji z tego wydarzenia na naszej stro-
nie internetowej www.pulsciechanowa.pl 

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 

Gala Jubileuszowa na 55-lecia Kina Łydynia 

Jubileusz w hollywoodzkim wydaniu 

Pracownicy Kina Łydynia w towarzystwie starosty – Joanny Potockiej-Rak.

Jeden z występów podczas gali jubileuszowej. 
Na pierwszym planie młody, bardzo dobrze 
zapowiadający się artysta z Ciechanowa - Filip 
Czyżykowski (obecnie aktor Studio Buffo). 
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powiat

21,5 mln złotych wydała należąca do Skar-
bu Państwa Grupa Energa na budowę tzw. 
Głównego Punktu Zasilającego w Glino-
jecku, który będzie miał ogromne znacze-
nie dla poprawy zaopatrzenia w energię 
powiatów ciechanowskiego, mławskiego i 
sierpeckiego. 

W uroczystym otwarciu inwestycji 
wziął udział Maciej Małecki – poseł zie-
mi płocko-ciechanowskiej, a zarazem 
Wiceminister Aktywów Państwowych. 
- Cieszę się, że jako nadzorujący tę 
spółkę w Ministerstwie Aktywów Pań-
stwowych, mogłem dołożyć cegiełkę 
do tej ważnej inwestycji. Zapewni ona 
wsparcie i bezpieczeństwo energetyczne 
dla mieszkańców naszego regionu. Gra-
tuluję wszystkim zaangażowanym w 
proces jej realizacji, zaś w sposób szcze-
gólny pracownikom Energa Operator – 
powiedział nam minister Małecki.

Główny Punkt Zasilający Gli-
nojeck będzie odpowiadał za trans-
formację napięcia z sieci przesyłowej 
110kV do sieci rozdzielczej 15kV. 
Dla regionu oznacza to niezawod-
ność dostaw energii i dużo większy 
potencjał przyłączeniowy dla powsta-
jących jak grzyby po deszczu odna-
wialnych źródeł energii (OZE), czy 
nowych inwestycji przemysłowych. 
Dzięki przebudowie i podzieleniu 
na krótsze odcinki linii elektroener-
getycznych, możliwe też będzie dużo 
szybsze usuwanie awarii.

Za projekt odpowiada spółka Ener-
ga Invest, logistykę - Energa Logistyka, 
budowę linii 110kV - Energa Operator 
Wykonawstwo Energetyczne, za budo-
wę stacji i jej uruchomienie - Energa 
Operator.

AI

Gmina Glinojeck

Energa inwestuje w Glinojecku

Maciej Małecki – poseł ziemi płocko-ciechanowskiej, a zarazem Wiceminister Aktywów 
Państwowych (drugi od lewej) ogląda Główny Punkt Zasilający Glinojeck – nową inwesty-
cję Grupy Energa.
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Przebudowa dróg gminnych przez miej-
scowości Sońsk i Koźniewo Łysaki, a także 
boiska sportowego przy szkole w Gąsocinie, 
zostały dofinansowane przez Samorząd Wo-
jewództwa Mazowieckiego łącznie kwotą 
aż 4 milionów złotych.

Umowę w tej sprawie podpisali 
marszałek Adam Struzik oraz przedsta-
wiciele Gminy Sońsk – wójt Jarosław 
Muchowski i skarbnik Katarzyna Na-
łęcz. W spotkaniu, które zorganizowa-
no w sali konferencyjnej Starostwa Po-
wiatowego w Ciechanowie wziął udział 
Konrad Wojnarowski - przewodniczący 
Komisji Promocji Województwa Mazo-
wieckiego i Współpracy Zagranicznej w 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

W ramach przebudowy dróg gmin-
nych nr 120903W i nr 120978W, przez 
miejscowości Sońsk i Koźniewo Łysaki, 
wykonana zostanie: przebudowa istnie-
jącej nawierzchni jezdni, moderniza-
cja skrzyżowań z drogami gminnymi, 
regulacja istniejących zjazdów oraz 
profilowanie i uzupełnianie poboczy. 
Przy okazji prac zostanie wprowadzona 
stała organizacja ruchu oraz dodatkowe 

oznakowanie. Dofinansowaniu z bu-
dżetu Mazowsza wynosi 515,8 tys. zł.

Z kolei projekt „Przebudowa bo-
iska sportowego przy szkole w Gąsoci-
nie” zakłada kompleksową przebudowę 
obiektu przyszkolnej infrastruktury 
sportowej na działce przy ul. Błotnej 
12 w Gąsocinie. W wyniku przeprowa-
dzonych prac powstanie: boisko piłkar-

skie z nawierzchnią z trawy syntetycz-
nej, bieżnia okrężna, bieżnia prosta ze 
skocznią w dal (trójskok), dwa piłko-
chwyty, bramki do piłki nożnej. Ponad-
to dla projektowanego boiska zostanie 
wykonany drenaż oraz zabezpieczenie 
przeciw kretom. Dofinansowanie z bu-
dżetu Mazowsza wynosi 772,1 tys. zł.

AI

Gmina Sońsk

Ponad milion zł dofinansowania na drogi i boisko

Od lewej: radny wojewódzki Konrad Wojnarowski, marszałek Adam Struzik oraz przedsta-
wiciele Gminy Sońsk – skarbnik Katarzyna Nałęcz i wójt Jarosław Muchowski.
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Na początku grudnia w siedzibie Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Warszawie podpisano umowę 
dotacyjną na zakup samochodu ratowniczo-
-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kraszewie (gm. Ojrzeń).

Jak podkreślają druhowie z OSP 
Kraszewo, dofinansowanie w kwocie 

ponad 400 tys. zł nie byłoby możliwe 
gdyby nie osobiste zaangażowanie Ma-
cieja Wąsika – posła ziemi ciechanow-
skiej, a zarazem Wiceministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz 
nadbryg. Jarosława Nowosielskiego 
- Mazowieckiego Komendanta Woje-
wódzkiego Państwowej Straży Pożar-

nej. Drugie tyle, plus kilkutysięczny 
koszt ubezpieczenia, pochodzi z budże-
tu Gminy Ojrzeń.

Z tego, że Gmina nie musiała w 
całości finansować zakupu nowego 
wozu zadowolony jest wójt Zdzisław 
Mierzejewski. – Cieszy mnie to, że 
udało nam się uzyskać dofinansowa-
nie zewnętrzne. Ochrona przeciwpo-
żarowa i bezpieczeństwo mieszkańców 
to wprawdzie sprawy, na których nie 
wolno oszczędzać, ale zawsze łatwiej 
udźwignąć finansowo taki duży wyda-
tek przy wsparciu innych podmiotów. 
Warto podkreślić, że OSP Kraszewo to 
jednostka z dużymi tradycjami, więc 
spełnienie tego marzenia o nowym au-
cie po prostu się tamtejszym druhom 
należało – powiedział nam wójt Mie-
rzejewski.

AI

Gmina Ojrzeń

OSP Kraszewo z nowym wozem

Pamiątkowa fotografia po podpisaniu umowy dotacyjnej na zakup samochodu ratowni-
czo-gaśniczego dla jednostki OSP Kraszewo.
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W Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyła się 
promocja książki „Ocalić od zapomnienia. Część II. 
Wielcy nieobecni” (część I „Cmentarz w Lekowie”, 
ukazała się w 2016 r.).

Bohaterami spotkania było troje auto-
rów: Maria Barwińska-Zduńczyk, Małgorza-
ta Lipka i Lech Marek Zduńczyk. Każdy z 
nich opowiedział o swoich genealogicznych 
poszukiwaniach oraz historii opisanych 
- nierzadko wybitnych - postaci. Goście 
zdradzili przy tym, że w planach jest kolejna 
część cyklu. Spotkanie wzbudziło duże zain-
teresowanie, a publiczność z zapartym tchem 
przysłuchiwała się opowieściom.

Autorzy chętnie odpowiadali na pytania 
dotyczące powstawania książki, jej zawarto-
ści, przytaczali co ciekawsze fragmenty.

Wieczór, który w jak zawsze ciekawy 
sposób poprowadziła Grażyna Czaplicka – 
kierownik Czytelni Regionalnej, uświetniły 
wiersze przeczytane przez Sandrę Pszczół-
kowską.

PBP/AI

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Ocalić od zapomnienia…

Tym razem gośćmi bibliotecznego wieczoru byli autorzy książki „Ocalić od zapomnienia. 
Część II. Wielcy nieobecni”.
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Aż 6.026,95 zł na leczenie Antosia 
Szlaskiego z gm. Gołymin zebrano w 
trakcie Mikołajkowego Charytatyw-
nego Turnieju Halowej Piłki Nożnej, 
który odbył się w Grudusku.

Organizatorzy Turnieju 
to: Ochotnicza Straż Pożar-
na Grudusk, Zarząd Oddziału 
Gminnego Związku Ochot-
niczych Straży Pożarnych RP 
w Grudusk oraz Wójt Gminy 
Grudusk – Marek Piotrowicz. 

Jak nam powiedział Woj-
ciech Amenda – Naczelnik OSP 
Grudusk i Komendant Gminny 
OSP, pierwotnie planowano, 
że Turniej będzie przeznaczony 
tylko dla strażaków ochotników. 
- Ostatecznie zainteresowanie 
okazało się tak duże, że postanowiliśmy 
nie ograniczać udziału tylko do drużyn 
zgłoszonych przez OSP. W Turnieju wzię-
ło udział 19 drużyn z powiatów ciecha-
nowskiego, mławskiego, przasnyskiego 
a nawet drużyna studentów z Olsztyna. 
Zebrana suma jest znaczna, co bardzo 
mnie cieszy. Nasza OSP chętnie włącza się 
w akcje charytatywne, szczególnie te dla 
chorych dzieci. Zbieramy m.in. nakręt-
ki do pojemnika w kształcie serca, który 
sami wykonaliśmy – mówi druh Wojciech 
Amenda.

Rozgrywki trwały cały dzień, a po za-
ciętej walce zwyciężyła drużyna „GRZY-
BOWO” z gminy Regimin.

Równolegle z Turniejem odbywał 
się Charytatywny Kiermasz Ciast, które 
zostały przekazane przez jednostki OSP, 
Koła Gospodyń Wiejskich i mieszkańców. 
Wszyscy zawodnicy i kibice mogli posilić 
się wyśmienitą strażacką grochówką.

Druhom z Gruduska, za perfekcyjne przy-
gotowanie Turnieju i zebranie znacznej kwoty 
na leczenie Antosia, należą się wielkie brawa!

AI

OSP Grudusk

Mikołajkowy Turniej dla Antosia

Drużyna „GRZYBOWO” z gminy Regimin – zwycięzcy 
Mikołajkowego Charytatywnego Turnieju Halowej Pił-
ki Nożnej w Grudusku.
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W listopadzie w Siedlcach odbył się Puchar 
Świata XPC. Barwy naszego miasta reprezen-
towało trzech zawodników z Klubu Sportów 
Siłowych HEROS - Arkadiusz Woźniak, Łukasz 
Kozłowski i Mariusz Bartołowicz. 

Jako pierwszy na pomost wyszedł 
Łukasz Kozłowski, który w konkurencji 
wyciskania sztangi leżąc w kat. do 75 kg 
zaliczył 160 kg. Wyciśnięty ciężar pozwo-
lił mu zająć drugie miejsce i tym samym 
zdobyć srebrny medal. Wynik Łukasza 
jest dla niego tym bardziej wartościowy 
i zadowalający, ponieważ startował po 
niedawno odbytej chorobie.

Drugim zawodnikiem, który wyszedł 
na pomost był Arkadiusz Woźniak. Ten 
najmłodszy zawodnik KSS HEROS wy-
startował w martwym ciągu w kat. 67,50 
kg do lat 17-stu. Zaliczył 155 kg, co dało 
mu zwycięstwo i złoty medal. W czwartym 
podejściu atakował rekord Europy (160,50 
kg) i niewiele zabrakło by zaliczyć ten ciężar.

Ostatni na pomost wyszedł Mariusz 
Bartołowicz, który wystartował w mar-
twym ciągu w kat. do 110 kg masters. 
W trzeciej próbie zaliczył 290 kg, co 
było wyrównaniem Rekordu Europy. 
W czwartym podejściu dołożył 5 kg 
i udało mu się wyciągnąć ten ciężar, a 
tym samym poprawić Rekord Europy 
Federacji XPC.

Był to ostatni start naszych zawodni-
ków w tym roku. – Jesteśmy z niego zado-
woleni. Teraz czas na krótki odpoczynek, 
a od Nowego Roku kolejny okres przy-
gotowawczy. Pierwsze starty czekają nas 
najprawdopodobniej w kwietniu 2022 
roku. Korzystając z okazji wszystkim Czy-
telnikom PULSU, a szczególnie tym któ-
rzy nam kibicują, życzymy wesołych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz wszystkiego co 
najlepsze w Nowym Roku – powiedział 
nam Mariusz Bartołowicz.

TM

W wieku 70 lat zmarł Ivan Grikurovi – 
mieszkający w naszym mieście wybitny 
trener podnoszenia ciężarów.

„Wielka postać gruzińskich, pol-
skich i światowych ciężarów. Od wielu 
dni chorował, ostatnio był podłączony 
do respiratora. Niezwykle prawy czło-
wiek, piękny charakter i wspaniały 
trener oraz wychowawca. Uczył życia i 
szkolił mistrzów olimpijskich jak Kahi 
Kahiasvili, Georgi Asanidze i Szymon 
Kołecki. Bardzo zasłużony dla gruziń-
skiej i polskiej sztangi” – czytamy o 
Zmarłym na stronie internetowej Pol-
skiego Związku Podnoszenia Ciężarów.

Podczas pogrzebu bardzo wzrusza-
jące wspomnienie o zmarłym trenerze 
wygłosił Szymon Kołecki. – Sport, cię-
żary, były dla niego bardzo ważne ale 
nie tylko one. Równie ważne dla Tre-
nera było wychować nas na porządnych 
ludzi. Nigdy nie popuszczał dyscypliny. 
W sprawach dyscypliny i treningów nie 
było półśrodków. Albo jesteś porząd-
nym człowiekiem i zaangażowanym 
sportowcem, albo nie mogłeś u Niego 
trenować ani liczyć na jego przyjaźń. 
Bardzo często to szło w parze. Jego za-
wodnicy stawali się jego przyjaciółmi i 
odwrotnie , Trener był naszym przyja-
cielem, a nierzadko stawał się członkiem 
naszej rodziny a my jego. Powiedzenie, 
że był człowiekiem nietuzinkowym to 
jakby nic nie powiedzieć. Dla mnie był 
Człowiekiem Wielkim, wspaniałym, 
dobrodusznym, niezastąpionym. Bar-
dzo dużo się od niego nauczyliśmy i 
ogromnie dużo mu zawdzięczamy. Nie 
był całym naszym życiem ale nasze życie 
nie byłoby kompletne bez niego – m.in. 
mówił Szymon Kołecki.

Rodzinie i Bliskim składamy wyra-
zy współczucia.

AI

Klub Sportów Siłowych HEROS CIECHANÓW

HEROSI znów z rekordem

Wspomnienie

Zmarł zasłużony trener

Na najwyższym stopniu podium – Mariusz Bartołowicz.

śp. Ivan Grikurovi
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W ostatnią niedzielę listopada Zarząd Koła 
Polskiego Związku Wędkarskiego Ciecha-
nów-Miasto zorganizował zawody spinnin-
gowe na zakończenie sezonu wędkarskiego.

W zawodach uczestniczyło 25 zawod-
ników, w tym czterech juniorów i jedna ko-
bieta. – Szczególnie cieszy udział juniorów. 
Zachęcamy młodych wędkarzy do udziału 
w kolejnych zawodach organizowanych 
przez nasze Koło. Pogoda nie rozpiesz-
czała, temperatura powietrza wskazywała 
0 st. C i było bardzo mglisto. Ryby słabo 
współpracowały z wędkarzami a mimo to 
Bogdan Sadowski złowił szczupaka 50 cm, 
który okazał się największą rybą zawodów 
– powiedział nam Eugeniusz Nowak – pre-
zes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego 
Ciechanów-Miasto.

Po odczytaniu protokołu prezes No-
wak wręczył najlepszym zawodnikom dy-
plomy i bony upominkowe. Pierwsze miej-

sce zdobył Robert Krakowski, II - Bogdan 
Sadowski, III - Władysław Łaszczewski, IV 
- Łukasz Bartoszuk, V - Krystian Gadom-
ski, a VI - Tomasz Kołakowski.

Zawody zakończyło wspólne ogni-
sko z pieczeniem kiełbasek.

- Dziękuję zawodnikom za udział w 
zawodach i wspaniałą, koleżeńską atmosfe-

rę. Warto podkreślić, że Robert Krakowski 
swoją nagrodę za zajęcie I miejsca przekazał 
na Zawody Mikołajkowe, na których zbie-
rane będą środki na leczenie Antosia Szla-
skiego. Jeszcze raz gratuluję zwycięzcom i 
do zobaczenia na kolejnych zawodach – 
mówi prezes Eugeniusz Nowak.

TM

Polski Związek Wędkarski

Zakończenie sezonu wędkarskiego

Organizatorzy i zawodnicy listopadowych zawodów w wędkarstwie spinningowym.
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Zarząd Koła Polskiego Związku Wędkar-
skiego Ciechanów-Miasto zorganizował 
Charytatywne Mikołajkowe Zawody Spła-
wikowo-Gruntowe, z których dochód został 
przekazany na leczenie Antosia Szlaskiego 
z Nieradowa (gm. Gołymin). Po raz kolejny 
wędkarze pokazali swoje Wielkie Serca.

W zawodach uczestniczyło 36 wędka-
rzy. – W trakcie porannej zbiórki zawod-
nicy dokonywali wpłaty wpisowego. Sami 
decydowali jaka to będzie kwota. Łącznie 
było to 1.580 zł. Pogoda nas nie rozpiesz-
czała. Zbiornik częściowo był pokryty cien-
ką warstwą lodu, ale daliśmy sobie radę. 
Użyliśmy „Lodołamacza” i można było 
wędkować. Ryby słabo współpracowały z 
wędkarzami – powiedział nam Eugeniusz 
Nowak – prezes Koła Polskiego Związku 
Wędkarskiego Ciechanów-Miasto.

Pierwsze miejsce zajął Janusz 
Chwaszczewski - który złowił też naj-
większą rybę zawodów, II - Robert Kra-
kowski a III - Dariusz Sadowski.

Juniorzy - Karol Mikłowski i Mi-
kołaj Czaczyk - za udział w zawodach 
otrzymali nagrody w postaci planszo-
wej gry edukacyjnej dla całej rodziny 
„Pociąg do Europy. Przystanek Ma-
zowsze”, przekazane przez Elżbietę Szy-
manik - wicedyrektora Mazowieckiej 
Jednostki Wdrażania Programów Unij-
nych w Warszawie.

Na zakończenie zawodów zosta-
ła przeprowadzona aukcja drobnego 
sprzętu wędkarskiego, z której dochód 
wyniósł 935 zł, i podobnie jak wpisowe 
został przeznaczony na leczenie Antosia 
Szlaskiego. Łącznie na ten cel wędkarze 
przekazali 2.515 zł.

Wolontariuszki z Brygady An-
tosia przygotowały dla uczestników 
zawodów ciepłe napoje i posiłek. W 
miłej, koleżeńskiej atmosferze delek-
towano się smaczną zupą i pysznym 
kartoflakiem.

- Uważamy, że warto pomagać i ro-
bimy to. Pokazujemy, że mamy wielkie 
serca i możemy coś zrobić bezintere-
sownie dla maluszków, które potrze-

bują naszej pomocy. To nie pierwsza i 
na pewno nie ostatnia taka akcja zor-
ganizowana przez nasze Koło. Składam 
podziękowania dla sponsorów, którzy 
wsparli Mikołajkowe Zawody, a byli to: 
Klara Małecka - ROBINSON, Firma 
RELAX BIELAWA, Robert Krakow-
ski, Mirosław Łukasz, Henryk Grześ i 
studio ART MTM - Monika Pajewska. 
Były to ostatnie zawody zorganizowa-
ne w tym roku. W imieniu Zarządu 
Koła życzę wszystkim wędkarzom oraz 
Czytelnikom PULSU zdrowych Świąt 
Bożego Narodzenia oraz spełnienia 
wszystkich marzeń w Nowym Roku 
2022 – mówi prezes Eugeniusz Nowak.

AI

Polski Związek Wędkarski

Wędkarskie Mikołajki

Prezes Eugeniusz Nowak i wolontariuszki z Brygady Antosia – Karolina Daniszewska i 
Ewa Kraszewska.

Uczestnicy i organizatorzy Charytatywnych Mikołajkowych Zawodów Spławikowo-Gruntowych.
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Prezydent Miasta Ciechanów
i n f o r m u j e

Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/Iwona Kowalczuk

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta 

Ciechanów przy ul. Wodnej 1 – II piętro oraz  na 

stronie BIP Urzędu Miasta Ciechanów w dniach 

18.12.2021 – 07.01.2022 r. umieszczony będzie 

wykaz nieruchomości przeznaczonej do 

sprzedaży dotychczasowemu użytkownikowi 

wieczystemu w trybie bezprzetargowym. 

Dodatkowe informacje można uzyskać 

telefonicznie pod numerem: 23 674 92 24 

w. 244.

Żołnierz podziemia niepodległościowego i anty-
komunistycznego z Narodowych Sił Zbrojnych, 
działający podczas II wojny światowej i tuż po niej 
na terenie Północnego Mazowsza– por. Roman 
Dziemieszkiewicz, w konspiracji znany pod pseu-
donimami „Pogoda”, „Adam” – bo o nim mowa – 
został patronem dworca PKP w Ciechanowie.

Tym samym obiekt ten, jako ósmy 
dworzec w kraju, otrzymał imię. Uroczystość 
nadania imienia, którą poprzedziła Msza 
Święta, odbyła się przed budynkiem dwor-
ca PKP, gdzie odsłonięto tablicę poświęco-
ną por. Romanowi Dziemieszkiewiczowi. 
Wzięli udział m.in.: Maciej Małecki – Wi-
ceminister Aktywów Państwowych, Jacek 
Ozdoba – Wiceminister Klimatu i Środowi-
ska, Rafał Zgorzelski – członek zarządu PKP 
S.A., prof. Krzysztof Szwagrzyk – wiceprezes 
Instytutu Pamięci Narodowej, płk. Mieczy-
sław Gurgielewicz – dowódca 5 Mazowiec-
kiej Brygady Obrony Terytorialnej im. ppor. 
Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. „Rój” 
oraz przedstawiciele bliskiej rodziny Patro-
na – bratanek i siostrzenica „Pogody” oraz 
ppor. Mieczysława Dziemieszkiewicza ps. 
„Rój”, Marek Dziemieszkiewicz i Barbara 
Kownacka-Płauszewska, a także kombatanci 
oraz reprezentanci środowisk społecznych, 
kulturalnych, naukowych, wojskowych i po-
litycznych. Podczas wydarzenia odczytano 
również listy skierowane przez Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej i Wojewodę Mazo-
wieckiego.

– Pamięć o bohaterach to ważne zada-
nie dla każdego pokolenia. My dziś możemy 
powiedzieć, że dobrze spełniamy ten obo-
wiązek. Dziś imię wybitnego i niezłomne-
go syna tej ziemi zostanie usłyszane w całej 
Polsce. To jest symboliczny gest o wielkiej 
sile. Właśnie dziś ciechanowski dworzec 
otrzymuje imię swojego patrona, którym zo-
staje zasłużony żołnierz i działacz podziemia 
niepodległościowego Roman Dziemiesz-
kiewicz. Patriota, oddany Ojczyźnie, odda-
ny Polsce Niepodległej, który za wierność 
Polskim Sprawom zapłacił najwyższą cenę. 
Został zamordowany, ale nie został zapo-
mniany. Wyrazem tej pamięci jest dzisiejsza 
uroczystość. Cieszę się, że spółki Skarbu 
Państwa, takie jak Polskie Koleje Państwo-
we S.A., poza swoją bieżącą działalnością i 

ogromnymi inwestycjami, pamiętają także 
o wspólnym dziedzictwie i popularyzowaniu 
historii naszego kraju. Pamiętają o Bohate-
rach takich jak „Pogoda” Dziemieszkiewicz. 
To dla mnie duża satysfakcja, że kolejarze 
poprzez ogólnopolski program przyczyniają 
się do umacniania wspólnej pamięci! – po-
wiedział Maciej Małecki - Wiceminister Ak-
tywów Państwowych. 

– Porucznik Roman Dziemieszkiewicz, 
żołnierz konspiracji niepodległościowej 
czasu II wojny światowej i powojennego 
zbrojnego podziemia antykomunistyczne-
go za największy swój obowiązek i cel życia 
uważał walkę o Wielką Polskę. Należy On 
niewątpliwie do grona ważnych i wybitnych 
bohaterów Mazowsza Północnego, którego 
patriotyzm może i powinien stanowić źródło 
inspiracji dla kolejnych pokoleń Polaków. 
Nadając dworcowi w Ciechanowie imię 
Porucznika „Pogody”, chcemy podkreślić, 
jak bardzo cenimy poświęcenie osób, które 
podjęły walkę z dwoma okupantami, zarów-
no niemieckim, jak i sowieckim, w obronie 
suwerennej Rzeczypospolitej, wiary, tradycji 
i polskości. Pielęgnowanie pamięci zbioro-
wej o Żołnierzach Wyklętych, najlepszych 
synach naszej Ojczyzny, jest bardzo istotne 
dla umacniania polskiej tożsamości – mówi 
Rafał Zgorzelski, członek zarządu PKP S.A.

– Jako dyrektor Instytutu Dziedzictwa 
Myśli Narodowej im. Romana Dmowskie-
go i Ignacego Jana Paderewskiego z dumą 
i wielką satysfakcją przyjmuję uwieńczenie 
kolejnej inicjatywy realizowanej we współ-
pracy z Zarządem PKP S.A. Podobnie jak 
poprzednie służyć będzie ona popularyzacji 
wiedzy o prawdziwych bohaterach naszej 
historii, o wybitnych Polakach, często nie-
docenionych, zapomnianych, a czasami, tak 
jak patron tego dworca, wręcz „wyklętych” 
– powiedział prof. Jan Żaryn, dyrektor In-
stytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. 
Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Pa-
derewskiego.

– My, rodzina Dziemieszkiewiczów, 
rodzina Żołnierzy Wyklętych, cieszymy się i 
jesteśmy dumni, że tak ważna instytucja jak 
Polskie Koleje Państwowe S.A. w tak godny 
sposób upamiętniła śp. por. Romana Dzie-
mieszkiewicza ps. „Pogoda”, „Adam”, żoł-
nierza Narodowych Sił Zbrojnych, komen-
danta Powiatu Ciechanów NSZ poprzez 
nadanie imienia dworcowi kolejowemu w 
Ciechanowie i ufundowanie tablicy pamiąt-
kowej. 76 lat temu, 30 października 1945 r. 
por. Roman Dziemieszkiewicz, został zabity 
na dworcu kolejowym w Ciechanowie przez 
żołnierzy sowieckich. Porucznik Roman 
Dziemieszkiewicz, niezłomny żołnierz, któ-
ry oddał swoje młode życie w walce o suwe-
renną i wolną Polskę, jako charyzmatyczny 
i nieustraszony dowódca, od dziś jest patro-
nem tego dworca. W Ciechanowie znajduje 
się Jego grób. Roman Dziemieszkiewicz w 
czasie II wojny światowej walczył z Niemca-
mi i Sowietami. Był wówczas komendantem 
Powiatu Ostrołęka NSZ. Wsławił się między 
innymi jedną z najsłynniejszych akcji żołnie-
rzy NSZ Jego oddziału, tj. rozbiciem aresztu 
PUBP w Makowie Mazowieckim z siedzibą 

w Krasnosielcu i uwolnieniem 42 żołnierzy 
NSZ i AK. Uważamy, że poprzez takie ini-
cjatywy upamiętniające żołnierzy antykomu-
nistycznego powstania niepodległościowego 
przybliżacie Państwo całemu społeczeństwu,  
a przede wszystkim młodzieży, historię na-
szych zapomnianych Bohaterów. Cieszymy 
się i jesteśmy dumni, że w Ciechanowie 
Ministerstwo Obrony Narodowej upamięt-
niło brata por. „Pogody” ppor. Mieczysława 
Dziemieszkiewicza ps. „Rój”, komendan-
ta Powiatu Ciechanów „Ciężki”-„Wisła’” 
„XVI” – Warszawskiego Okręgu NZW, 
który jest Patronem 5 Mazowieckiej Bry-
gady Obrony Terytorialnej. Rodzina Dzie-
mieszkiewiczów dziękuje bardzo całemu 
Zarządowi PKP S.A. za upamiętnienie 
„Pogody” w taki piękny sposób! – powie-
dział Marek Dziemieszkiewicz, syn Jerzego 
Dziemieszkiewicza „Żbika”, najmłodszego 
brata „Pogody”.

Dalsza część uroczystości odbyła się na 
cmentarzu parafialnym przy ul. Płońskiej 
w Ciechanowie, gdzie znajduje się grób 
Romana Dziemieszkiewicza. Przy grobie, 
podobnie jak przed dworcem, zaciągnięta 

została warta honorowa 5 Mazowieckiej 
Brygady Obrony Terytorialnej oraz Straży 
Ochrony Kolei. Po apelu poległych żołnierze 
5 MBOT upamiętnili bohatera uroczystości 
salwą honorową, a następnie złożono wią-
zanki kwiatów i znicze. Całości uroczystości 
uświetnił występ Chóru Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego i 
Miejskiej Orkiestry Dętej OSP Ciechanów.

W trakcie uroczystości dystrybuowano 
specjalne wydaną przez Pocztę Polską S.A., 
przy współpracy z Fundacją Grupy PKP, 
okolicznościową kartę pocztową wraz ze 
znaczkiem i odciskiem datownika oraz wy-
dany przez Wojskowy Instytut Wydawniczy 
numer okazyjny „Polski Zbrojnej” poświę-
conej braciom Dziemieszkiewiczom i kon-
spiracji niepodległościowej na Mazowszu 
Północnym.

Uroczystości zostały objęte Patronatem 
Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzy-
skania Niepodległości. Partnerem przedsię-
wzięcia związanego z nadawaniem polskim 
dworcom imion bohaterów narodowych jest 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodo-
wego i Sportu.

***
- Ta piękna inicjatywa PKP to kolejne 

uhonorowanie Żołnierzy Wyklętych na te-
renie naszego miasta. Wcześniej były nazwy 
ulic, rond, 5 Mazowieckiej Brygady Obrony 
Terytorialnej a teraz dworca. Cieszy to cie-
chanowskie środowisko patriotyczne. Jedy-
ne, jednostkowe, głosy niezadowolenia sły-
chać było ze strony pogrobowców ORMO 
i WSI – komentuje Waldemar Nicman, 
dziennikarz PULSU, autor kilkuset arty-
kułów poświęconych historii Żołnierzy 
Wyklętych – za które został uhonorowany 
„Drzwiami do Wolności” oraz tytułem 
„Przyjaciela Festiwalu Niepokorni – Nie-
złomni – Wyklęci”.

PKP/AI

Patriotyczna inicjatywa PKP

Żołnierz Wyklęty patronem dworca PKP

Odsłonięcia tablicy dokonują (od lewej): Rafał Zgorzelski – członek zarządu PKP S.A., 
Maciej Małecki – Wiceminister Aktywów Państwowych oraz przedstawiciele bliskiej ro-
dziny Patrona -  siostrzenica i bratanek „Pogody” oraz ppor. Mieczysława Dziemieszkie-
wicza ps. „Rój” - Barbara Kownacka-Płauszewska i Marek Dziemieszkiewicz.
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„Słowo w walce o wolność” – to 
tytuł bardzo ciekawej wystawy, 
poświęconej 40. rocznicy wpro-
wadzenia w Polsce stanu wojen-
nego, którą można obejrzeć w 
Powiatowej Bibliotece Publicznej 
(Warszawska 54 – dawny lokal 
Wypożyczalni Głównej).

Ekspozycję tworzą pod-
ziemne wydawnictwa, m.in. ry-
sunki i gazetki satyryczne, prasa, 
książki, ulotki i plakaty, znaczki 
i karty pocztowe, ale także me-
dale czy przypinki. Część z nich 
pochodzi ze zbiorów biblioteki, 
a część wypożyczono, m.in. od Andrzeja Dusiń-
skiego z Mławy

W wernisażu wziął udział Romuald Stawiń-
ski – autor wielu satyrycznych rysunków prezen-
towanych w bibliotece. Na prośbę jej dyrektora 
złożył swoje autografy na planszach wystawien-
niczych ze swoimi pracami. – Oddajemy w ten 
sposób hołd całej rzeszy anonimowych Bohate-
rów. Jedni te materiały pisali czy rysowali, inni 
drukowali, a jeszcze inni kolportowali. Wszyscy 
oni za pomocą słowa walczyli o wolność – po-

wiedział Lech Zduńczyk - po. dyrektora PBP, 
wzbudzając wzruszenie uczestników wernisażu.

- Wystawy takie jak dzisiejsza to nasze 
świadome działanie w zakresie wypełniania 
luk pamięci historycznej – podkreśliła starosta 
Joanna Potocka-Rak. Z kolei wieloletni poseł 
ziemi ciechanowskiej Mirosław Koźlakiewicz 
podzielił się swoimi wspomnieniami z okresu 
stanu wojennego.

W ramach programu artystycznego znany 
bard Wojciech Gęsicki śpiewał opozycyjne pie-

śni a Grażyna Czaplicka czytała 
wydawane w podziemiu wiersze.

Dzięki staraniom dyrektora 
Lecha Zduńczyka Poczta Polska 
wydała okolicznościową kartę i 
znaczek pocztowy upamiętnia-
jące wernisaż.

Sponsorem wystawy jest 
CEDROB S.A. – Jako firma z 
polskim kapitałem dużą uwagę 
przywiązujemy do promocji 
historii oraz kształtowania świa-

domości patriotycznej. Właśnie 
dlatego chętnie wsparliśmy po-
wstanie tej ciekawej ekspozycji. 

Liczymy, że spotka się ona z dużym zaintereso-
waniem mieszkańców – powiedziała nam Anna 
Wiśniewska - kierownik Działu Promocji i Re-
klamy CEDROB S.A.

Wystawę można oglądać od poniedziałku 
do piątku w godz. 10 – 18. Będzie czynna do 
15 stycznia. Zachęcamy do zapoznania się z nią 
szczególnie młode pokolenie, które często nie 
pamięta realiów tamtych smutnych dni okresu 
stanu wojennego.

AI

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie

W hołdzie anonimowym Bohaterom

Od lewej: ks. kan. Jan Jóźwiak, Lech Zduńczyk, Romuald Stawiński, Joanna 
Potocka-Rak, Andrzej Dusiński i Mirosław Koźlakiewicz.
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Już tylko trzy dni do Wigilii kolejnej 
rocznicy pojawienia się na ziemi Jezusa 
Chrystusa. Boże Narodzenie to jedno z 
najważniejszych i najpiękniejszych świąt 
chrześcijańskich. Pod względem czysto 
religijnym, jak też wielkiej magii im towa-
rzyszącej

Z odległego dzieciństwa pamiętam 
skrzący się w świetle ulicznych lamp śnieg, 
który skrzypiał wdzięcznie pod butami. 
W domu pięknie przyozdobiona choinka, 
kolędy i prezenty. Te nadchodzące święta 
takie niestety nie będą. Ciągle atakujący 
Covid, zagrożona granica wschodnia i bar-
dzo rozluźnione stosunki rodzinne na to 
nie pozwolą.

Od wielu już lat, co miesiąc pisuję 
recenzje ciekawych książek. W ogromnej 
większości są to pozycje trudne. Traktują-
ce o złu wyrządzonym ludziom przez in-
nych ludzi. O wojnach, obozach, łagrach, 
torturach, bestialstwie i rzekach niewinnie 
przelanej krwi. Dlatego też na świąteczny 
grudzień wybrałem książkę o pozytyw-
nym wydźwięku. W listopadzie dotarła do 
mnie pięknie wydana pozycja pt. „Oddech 
słońca” autorstwa – Bogusława „Kalungi” 
Dąbrowskiego. Na rynek czytelniczy trafi-
ła za sprawą renomowanej oficyny ZYSK I 
S-KA. Franciszkanin pisze w niej o swoich 
przeżyciach i przygodach misyjnych.

Moim skromnym zdaniem, człowieka 
wierzącego, osoby zajmujące się dziełem 
misyjnym są czystą esencją posługi chrze-
ścijańskiej. Ci herosi XXI wieku niosą 
bezinteresowną pomoc najbiedniejszym i 
najsłabszym. Są daleko ważniejsi od wsze-
lakich hierarchów.

Po błyskawicznym przeczytaniu książ-
ki zrobiłem równie szybki rachunek sumie-
nia ze swego długiego życia. Wyszło mi, że 
przez kilka dziesięcioleci zajmowałem się 
głównie pomocą innym. Oczywistym jest 
to, że nie porównuję się do misjonarzy. To 
nie ta skala. Jednakowoż tematy niektóre 
są zbieżne. Pracując w Zakładach Graficz-
nych zajmowałem się ubocznie sprawami 
sportowo-rekreacyjnymi załogi. Z duży-
mi sukcesami. Przez ostatnie dwie deka-
dy minionego wieku działałem aktywnie 
w „Solidarności”. Więcej z tego miałem 
problemów niźli korzyści. Wielu ludziom 
pomogłem, a niektórym załatwiłem eks-

ponowane funkcje i lukratywne posady. 
W zamian do końca życia będę dostawał 
solidne cięgi od rodziny, której trudno 
zrozumieć ten bezinteresowny altruizm. 
Będąc radnym, wspólnie z kolegami mnó-
stwo dobrego czyniliśmy dla sportu dzieci i 
młodzieży. Może jednak mam jakiś maleń-
ki gen misjonarski?

Wracając do książki. Liczy ona so-
bie 320 stron. Podzielona jest na cztery 
główne części i 69 mini-podrozdziałów. 
W środku 85 pięknych i kolorowych foto-
grafii. Czyta się w mgnieniu oka. Oprawa 
twarda dodaje jakości. Kolorowa okładka 
przyciąga wzrok. Na przedniej, u góry 
stado słoni maszeruje w promieniach za-
chodzącego słońca do wodopoju. Na dole 
autor archaiczną motyczką piele ogródek 
na czerwonej ziemi. Na tylnej fragmencik 
książki. Cena 45 zł - warta zapłacenie. Po-
lecam wszystkim na świąteczne dni.

Motto i ze wstępu

„Przed wiekami ludzkość znalazła 
drogę do monoteizmu. Wydaje mi się. że 
nadszedł czas, aby uczynić krok następny, 
aby wiarę w jednego Boga uzupełnić wie-
dzą o jednej ludzkości, a wobec jej jedności 
zbledną wszystkie kolory partii i kolory 
skóry” – Viktor Emil Frankl.

Odkąd przybyłem na misję dziewięt-
naście lat temu, wszystko wokół kręciło się 
w tych dwóch kolorach, białym i czarnym, 
chociaż w tle jest bardzo kolorowa Afryka. 
Obie kultury – europejska i afrykańska 
– wchodziły w reakcję i wywoływały we 
mnie najczęściej burzę z błyskawicami. 
[…] Gdy do naszej misji przyjeżdżają go-
ście, proszą mnie, bym opowiadał im o 
moich przeżyciach w Afryce. Opowiadam 
więc o tym, jak widziałem biegającego 
po Kampali mężczyznę pomalowanego 
na biało i posypanego mąką z kassawy; 
ktoś mi wytłumaczył, że to taki zwyczaj 

w plemieniu Busoga: biegając po miej-
scu zamieszkania w towarzystwie rodziny 
dzień przed obrzędem obrzezania… Albo 
o tym, co usłyszałem od mojego sąsiada 
Magezi, że w zamieszkującym na granicy z 
Kongiem plemieniu Lendu, wśród którego 
on pracuje zmarłych chowa się w pozycji 
pionowej. […]

Książka w nazwach odcinków

Zgodnie ze wcześniejszymi doświad-
czeniami przybliżam treść książki tytułami 
odcinków. Oto one: Część I: W Ugandzie 
– „Mądrość jest jak ogień, jeśli ci go za-
braknie, możesz pójść po niego do sąsia-
da”, Część II: Przedłużony urlop w Polsce 
– „ Choroby nie wypowiedzianej nie moż-
na wyleczyć”, Część III: Powrót do Ugan-
dy – „ Jeśli ktoś odejdzie głodny, więcej tu 
nie wróci”, Część IV: Ameryka – „ Mały 
dar dany z przyjaźnią jest lepszy niż wielki 
dany z przymusu.

Jacek Pałkiewicz podróżnik, odkryw-
ca i reporter o książce: - „Ojciec Bogu-
sław swoje serce zasadził w Ugandzie. To 
co opisuje w swojej książce, widziałem w 
wielu misjach. Gdybym był arcybogaty, 
takim misjonarzom za ich tytaniczną pracę 
postawiłbym pomnik ze szczerego złota. 
Tymczasem zdejmuję przed nimi czapkę”.

Z epilogu 

Jako przełożony misji musiałem mię-
dzy innymi dbać o jej „majątek material-
ny”. Taka rola bardzo nie odpowiadała mej 
naturze i filozofii życia, ale jednak z czasem 
wszedłem w nią. I byłem postrzegany 
przez niektórych ludzi jako „zły policjant”. 
Strażnik. Doszło nawet do tego, że dzieci 
uciekały na mój widok, a dorosłych parali-
żowała rozmowa ze mną. Nadszedł wresz-
cie koniec mojej czternastoletniej kadencji 
przełożonego. Poczułem, jak ogromny ka-
mień spada mi z serca. Jestem znowu wol-
nym bratem. Może Święty Franciszek miał 
podobne doznania, kiedy mówił, aby po-
zbywać się rzeczy materialnych i nie przy-
wiązywać do nich nadmiernej wagi. […]

Oddech to życie

Franciszkanin Bogusław Dąbrowski 
– autor „Spalić paszport” – spędził prawie 
dwadzieścia lat w Ugandzie. Jak długo 
można wytrwać na misji, kochać Afrykę, 
nie zatracając swojego zapału, wiary, sen-
su życia w innej kulturze? Nie wiedząc, 
czy nadal się jest białym, czy już czarnym? 
Co robić, by nie uciec w aktywizm i pra-
coholizm?

Książka zaczyna się od upadku. Ojciec 
Bogusław, porwawszy się „z motyką na 
Afrykę”, w pewnym momencie trafił do 

szpitala, gdzie spotkał doktora Darabelę – 
lekarza mędrca:

- Jest ojciec przemęczony, trzeba zwol-
nić tempo życia – usłyszał.

- Tylko jak to zrobić? Mam za dużo 
obowiązków, Ojciec wszystko robi za szyb-
ko. Nawet oddycha za szybko. Niech oj-
ciec podpatruje przyrodę… Wszystko tam 
ma swój rytm. Noc i dzień, tak oddycha 
świat.

„Po powrocie do Kakooge przeczyta-
łem fragment z Księgi Rodzaju o tym, jak 

Bóg tchnął oddech w pierwszych ludzi ule-
pionych z ziemi, dając im życie. Czytałem 
go już wiele razy w życiu, ale tym razem 
interpretowałem go inaczej. A więc oddech 
to życie! Eureka! Bóg stworzył dzień i noc – 
oddech świata”.

Niesłychanie autentyczne wyznanie, 
że czas przestawać poprawiać Pana Boga. 
A do tego cudowne reportaże z miejsc 
w Afryce, do których nie trafia się jako 
turysta.

CHWAŁA LUDZIOM PRACUJĄCYM W MISJACH!

Bogusław „Kalungi” Dąbrowski: „Oddech słońca”

Nie poprawiajmy Pana Boga

WALDEMAR NICMAN

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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Nowości Wydawnictwa FRONDA

„Chiny według Leszka Ślazyka”
Leszek Ślazyk

Dlaczego Chiny? 
Nigdy przecież nie chcia-
łem być Brucem Lee. 
Jakoś też nigdy nie ujął 
mnie język chiński. No 
to skąd te Chiny? Klasy-
ka – przypadek - praca. 
Odwiedził mnie zna-
jomy i powiedział, że pewna firma szuka ludzi, 
którzy mają związek z przemysłem odzieżowym. 
To był rok 1994. Od tego czasu więcej spę-
dzam czasu za Wielkim Murem niż nad Wisłą. 
Byłem świadkiem największej transformacji w dzie-
jach świata. Pamiętam robotników koczujących na 
styropianie, pracujących za garść dolarów i widzia-
łem jak wielki kraj sytuowany gospodarczo w oko-
licach Etiopii zaczął doganiać światową czołówkę a 
potem urwał się peletonowi i wysforował do przodu.

Liczba stron: 440, Cena: 49,90 zł

„Chłopcy malowani. 
Najsłynniejsi polscy 
kawalerzyści”
Małgorzata Król

Kawaleria szczyci 
się w Polsce długą trady-
cją, sięgającą początków 
państwa. Z dumą wspo-
minamy zwycięstwa pod 
Chocimiem, Kircholmem, 
Wiedniem, w których ważną rolę odegrali polscy ka-
walerzyści. Ułani, husarze i szwoleżerowie mają od 
zawsze w naszych sercach ciepłe miejsce.

Książka opowiada o dzieciństwie, dojrzewaniu, 
patriotyzmie wielkich Polaków i prywatnych pery-
petiach znakomitych kawalerzystów.

Liczba stron: 304, Cena: 44,90 zł

„Wojna w Kosmosie. Przewrót w geopolityce”
Jacek Bartosiak, George Friedman

Ludzkość sięgnęła po raz pierwszy granic kosmo-
su bynajmniej nie dla chwały, ale by po prostu wygrać 
wojnę. Pierwsza rakieta, która opuściła ziemską at-
mosferę, nie była ani amerykańska ani sowiecka. Była 
nią niemiecka rakieta V-2. W czasach, gdy punktem 
ciężkości wojny są centra systemów dowodzenia i ko-
munikacji, przestrzeń kosmiczna stała się miejscem 

kluczowym, umożliwiają-
cym nowoczesną wojnę na 
Ziemi. Kogo tam nie ma, 
ten się nie liczy.

Już dziś orbity Ziemi 
zamieniane są w rynek, 
gdzie zarabia się coraz więk-
sze pieniądze dzięki szybko 
postępującej rewolucji informacyjnej. Są tacy, co twier-
dzą, że informacja jest ropą naftową nowych czasów.

 Liczba stron: 448, Cena: 69,90 zł

„Lotniskowy zawrót głowy. Jak podróżo-
wać samolotami i nie dać się zwariować. 
Poradnik bywalczyni przestworzy”
Teresa Grzywocz 

Uwielbiamy poznawać 
nowe miejsca i nowych ludzi. 
Próbować egzotycznej kuch-
ni i zrobić selfie „tam, gdzie 
nikogo jeszcze nie było”.

Dziś podróż przez 
ocean nie jest już wyprawą 
życia. Świat przypiął nam 
do ramion skrzydła. Ale – te skrzydła należą do kon-
kretnych linii lotniczych.

Zasięgnijmy języka u bywalczyni przestworzy, 
jak podróżować samolotami i nie dać się zwariować.

Liczba stron: 368, Cena: 39,90 zł

„Wielkie dziedzictwo Polaków. Kultura. 
Sztuka. Sport.”
Teresa Kowalik, Prze-
mysław Słowiński

Trzeci tom monumen-
talnego dzieła poświęconego 
wkładowi Polaków do świa-
towego dziedzictwa kultury, 
nauki i ducha. Muzycy, kom-
pozytorzy i malarze, których 
dzieła biją rekordy na aukcjach. Poeci i pisarze. Nobliści i 
noblistki. Aktorzy, śpiewacy, tancerze i reżyserzy. Laureaci 
Oskarów i Złotych Palm w Cannes. Sportowcy, o których 
powinieneś wiedzieć; ci z pierwszych stron gazet i ci nie-
docenieni przez historię. Łączyła ich polska nić wspólnoty.

Lektura obowiązkowa dla wszystkich, którzy 
interesują się historią i tych, którzy dobrze życzą Pol-
sce. Tego nie uczyli Cię w szkole.

Liczba stron: 560, Cena: 59,90 zł
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książki

Psyche – to dusza. Therapeia – to leczenie. 
Oto najkrótszy opis publicznej działalności Chry-
stusa - uzdrawianie duszy ludzkiej. A jednak we 
współczesnym języku psychoterapia utraciła swój 
religijny i duchowy wydźwięk. Stała się synoni-
mem zbioru praktyk dokonywanych przez zawo-
dowego psychologa wobec pacjenta, aby pomóc 
mu osiągnąć równowagę i psychiczny rozwój.

Czy zatem psychologia i Ewangelia wskazują 
nam dwie rozbieżne drogi? Na to pytanie odpo-
wiada Marek Pietrachowicz w książce „Psychote-
rapia Ewangelią. Boża Strefa Zrozumienia”.

Szukając Boga

Autor od prawie sześciu lat prowadzi w War-
szawie gabinet psychologiczny. W swojej prakty-
ce spotyka ludzi, którzy często nie wiedzą, że tak 
naprawdę w życiu szukają Boga. Często znają go 
pod różnymi określeniami: miłość, pokój, sens 
życia itd. Ateistyczna psychologia narzuca model 
redukcyjny człowieka w istocie dehumanizując 
go, sprowadzając do bycia zwierzęciem. Źródłem 
siły napędzającej ma tu być libido – popęd seksu-
alny. Jakże ta freudowska (niepodparta dowoda-
mi) wizja podoba się ówczesnym neomarksistom 
- to co się dzieje w umyśle człowieka ma być jedy-
nie jego wymysłem, konstruktem nieistniejącym 
poza nim.

Mimo, że wielu ludzi odrzuca relację z Bo-
giem powodując pustkę w życiu psychicznym, 
to ta próżnia domaga się wypełnienia choćby 
zastępczą duchowością i obrzędowością. Czy 

nie mamy teraz do czynienia np. z religią ekolo-
gizmu, sanitaryzmu, feminizmu? Jak mawiał Gil-
bert Keith Chesterton „Kiedy człowiek przestaje 
wierzyć w  Boga, może uwierzyć we wszystko”. 
U podstaw głębokiego kryzysu wiary leży m.in. 
powszechny relatywizm, odrzucający istnienie 
wartości absolutnych i  niezmiennych w  każ-
dej dziedzinie ludzkiego życia, zwłaszcza zaś na 
płaszczyźnie moralnej i religijnej. To z kolei rodzi 
kryzys tożsamości, poczucia wartości i godności 
człowieka. Jak pisze autor w świecie bez Boga nie 
ma z góry określonej godności człowieka, bo nie 
ma prawdy absolutnej. Tożsamość staje się płyn-
na, zależna od bieżących zachowań i od aktualnej 
mody (można być gejem, kobietą, transem itd.). 
Jeśli człowiek nie ma drogowskazu, kierunku, i 
żyje w ciągłych emocjonalnych sprzecznościach 
na dłuższą metę nie jest w stanie żyć szczęśliwie. 
Prędzej czy później dopadną go lęki, poczucie 
pustki, depresja, niepewność. Jeśli otworzy się na 
transcendencję (Boga) i odkryje swoją wartość i 
godność w Jego oczach to „Prawda go wyzwoli”.

Z opisu książki: „Z psychologii dowiadu-
jemy się, jak funkcjonuje człowiek. Ewangelia 
wyjaśnia, po co i  dla  kogo. Dlatego znako-
micie się uzupełniają. Zarówno nasz umysł 
i  jego skomplikowana mechanika, jak i nasza 
nieśmiertelna dusza wyszły spod tych samych 
palców i  stanowią jeden komplet. Chrystus 
wyjaśnia w Ewangelii jak żyć. Jak odnaleźć sens 
w  codziennym wędrowaniu przez  życie. Za-
pewnia cię, że każdy twój dzień przepełniony 
jest Jego niezawodną miłością i obecnością, i że 
zostałeś wezwany po imieniu – osobiście. Ofer-
ta Chrystusa jest jak najbardziej nowoczesna – 
stosuje się do dzisiejszego dnia równie konkret-
nie, co nauka psychologii.

Co w duszy gra

Bóg dał nam wolną wolę aby wybierać do-
bro lub zło. Przemawia zatem za pomocą boskich 
natchnień. Szatan również podsuwa nam myśli 
chcąc posługiwać się nimi do swoich celów czy-
li doprowadzeniu do zranień i kłamstwa. Bóg 
namawia nas do zrozumienia swoich emocji, 
myśli i zachowań, szatan zaś pragnie, aby zosta-
ły niezrozumiałe i automatyczne. Bóg patrzy na 
Ciebie kochającymi oczami, diabeł zaszczepia 
zwątpienie w siebie i w to, że zostaliśmy dobrze 
stworzeni. Praca z psychologiem to między inny-
mi praca nad fundamentalnymi przekonaniami 
o sobie, początek patrzenia na siebie i innych 
kochającymi oczami Boga. Aby jednak zmiany 
nastąpiły niezbędne jest podjęcie wysiłku, pracy 
wewnętrznej i przemiany wierzeń podstawowych 
(względnie nawrócenia). 

Książka „Psychoterapia Ewangelią” zawiera 
wiele „niepopularnych tematów”, takich jak ho-
moseksualizm, wolne związki, zabijanie dzieci, 
istnienie osobowego diabła, teoria gender. Zdro-
worozsądkowo opisuje te zjawiska i przedstawia 
z perspektywy odrzucenia Boga, Dekalogu i 
grzechu pychy. Z drugiej strony autor chce nam 
przekazać, że Chrystus do nas mówi poprzez Ob-
jawienie, Słowo Boże. Tam zawarty jest list miło-
sny do każdego z nas. Znajdziemy tu odpowiedzi 
na wszystkie pytania. Nie jesteśmy samotni bo 
mamy Przyjaciela i Przewodnika.

Marek Pietrachowicz powtarza klasyczny 
truizm: „aby coś się zmieniło, musisz poddać się 
zmianie” i współdziałać z Bogiem we wszystkim. 
Przede wszystkim zadbać o naszą godność i toż-
samość. Uczciwie rozpoznać zranienia i słabości z 
pomocą terapeuty i w końcu zacząć szukać roz-
wiązań, a nie wymówek i pretensji. 

Książka może być wartościowym prezentem 
świątecznym. Liczy 240 stron, a kosztuje 39,90 zł.

Marek Pietrachowicz: 
„Psychoterapia Ewangelią. Boża Strefa Zrozumienia”

Ewangelia lekarstwem dla duszy

DOROTA SMOSARSKA

„Najsłynniejsze opowiadania wigilijne”
Dickens Charles, Trollope Anthony

Opowiadania wybitnych pisarzy, 
które łączy świąteczna atmosfera i niepo-
wtarzalny wiktoriański styl.

Ta niezwykła książka jest idealnym 
prezentem dla wszystkich miłośników 
tradycyjnych świątecznych opowieści. 
Zawiera najsłynniejszą opowieść wigilijną wszech czasów au-
torstwa Charlesa Dickensa oraz dwa słynne świąteczne utwory 
Anthony’ego Trollope’a, ukazujące zabawny, a zarazem wnikli-
wy portret wiktoriańskiej Anglii.

Liczba stron: 280, Cena: 39,90 zł

„Świąteczne tajemnice. Tom II”
wyb. Otto Penzlor

Drugi tom unikalnej antologii naj-
lepszych świątecznych opowieści krymi-
nalnych. Zbiór zawiera rozmaite opowia-
dania kryminalne, które łączy magiczny 
świąteczny klimat. Czytelnicy znajdą tu 
zarówno klasyczne, jak i współczesne 
utwory, pełne kryminalnych zagadek, 
mrocznych tajemnic, zaskakujących zwrotów akcji, a czasem 
również atmosfery grozy.

Misternie skonstruowane fabuły, ekscentryczni bo-
haterowie i niesamowita świąteczna atmosfera sprawią, że 
ta antologia będzie wymarzonym prezentem dla każdego, 
komu Święta Bożego Narodzenia kojarzą się z wciągającą 
lekturą.

Liczba stron: 744, Cena: 49,00 zł

„Gwiazdka z duchami. Antologia 
opowiadań grozy”
wyb. Tomasz Olbratowski

Fascynujący zbiór klasycznych 
opowieści o duchach, nadprzyrodzo-
nych zjawiskach i nawiedzonych do-
mostwach.

Autorki prezentowanych w to-
mie opowiadań, Ellen Wood, Margaret Oliphant i J.H. 
Riddell, należały do grona najpopularniejszych przedsta-
wicielek nurtu niesamowitości w literaturze angielskiej 
drugiej połowy XIX wieku, ale ponadczasowość poru-
szanych tematów sprawia, że także i dziś czytelnik znaj-
dzie prawdziwą przyjemność w lekturze ich utworów. 
Barwny język, którym opisują osobliwości czasów wik-
toriańskich, zmysł obserwacji do niekiedy dziś szokują-
cych norm społecznych, ale przede wszystkim typowa 
dla literatury gotyckiej w tej epoce umiejętność podsyca-
nia naszych lęków sprawiają, że te opowieści o duchach, 
rodowych klątwach i tajemniczych zniknięciach czyta się 
dziś z zapartym tchem.

Z kolei nawiązujące do ludowych podań utwory nieco 
zapomnianego dziś Romana Zmorskiego, poety, tłumacza i 
folklorysty, oraz młodzieńczy utwór Zygmunta Krasińskiego 
„Mściwy karzeł” reprezentują tzw. nurt czarnego romanty-
zmu, w którym świat ludzi ściśle spojony jest z mrocznym 
światem duchów. Karty tych opowieści zaludniają upiorni 
mściciele, powstałe z grobu monstra, demony z zaświatów 
i przeklęte siedliska, słowem motywy do dziś popularne w 
literaturze i filmie grozy.

Liczba stron: 550, Cena: 49,00 zł

„Świąteczne morderstwo”
Ada Moncrieff 

Święta Bożego Narodzenia w West-
bury Manor będą miały w tym roku zaska-
kujący przebieg. Detektyw amator musi 
rozwikłać iście piekielną tajemnicę...

Wigilia 1938 roku. Rodzina West-
burych wraz z przyjaciółmi zbiera się w 
pięknej, wiejskiej rezydencji. Trwa świąteczna uczta, a poko-
je na piętrze czekają już na przyjęcie gości. Ale tej nocy jedno 
łóżko pozostanie puste. W świąteczny poranek ciało Davida 
Campbella-Scotta zostaje odnalezione na śniegu. Obok leży 
pistolet, a do zwłok wiedzie tylko jedna para śladów. Jed-
nak detektywowi amatorowi, Hugh Gavestonowi, coś nie 
pasuje. Campbell-Scott dopiero co wrócił z zagranicy nie-
wyobrażalnie bogaty – dlaczego miałby odebrać sobie życie? 
Rozpoczyna się śledztwo...

Liczba stron: 320, Cena: 39,90 zł

„Chłopiec zwany Gwiazdką”
Matt Haig 

Uwierz w niemożliwe! Oto prawdzi-
wa historia Świętego Mikołaja…

Jeśli jesteś jedną z tych osób, które 
sądzą, że rzeczy niemożliwe nie istnieją, 
natychmiast odłóż tę książkę. Są w niej 
bowiem wyłącznie rzeczy magiczne i nie-
możliwe. Jesteś wciąż z nami? To dobrze. (Elfy byłyby z ciebie 
dumne). W takim razie zaczynajmy…

Skąd się wziął Święty Mikołaj? Jak doszło do tego, że czło-
wiekowi udało się zaprzyjaźnić i zamieszkać z elfami? No i kto 
wymyślił, by wszystkie dzieci z całego świata w święta Bożego 
Narodzenia dostawały prezenty? Jeśli jesteś ciekawy (wiem, że 
jesteś – wszyscy jesteśmy!), wyrusz z nami w tę fascynującą, świą-
teczną podróż.

Liczba stron: 268, Cena: 39,90 zł

„Zatoka Żarłocznego Szczupaka”
Eugeniusz Paukszta

Grupa młodych przyjaciół wę-
druje szlakiem jezior mazurskich. Bez-
troskie początkowo wakacje, wyprawa 
kajakami na Bełdan lud Śniardwy, 
wycieczki po lesie, przerywa seria dziw-
nych wydarzeń. Osią akcji są działania 
wokół zatopionego w jeziorze konwoju niemieckich cięża-
rówek, wycofujących się z Mazur po lodzie w 1945. Konwój 
ten przewoził tajemnicze skrzynie, które starają się wydobyć 
nieokreśleni bliżej przybysze.

Autor  przybliża czytelnikom skomplikowane zagadnienia 
koegzystencji Polaków, Niemców i Mazurów na Mazurach tak 
przed, jak i po drugiej wojnie światowej. Malowniczo opisuje 
mazurską przyrodę.

Liczba stron: 568, Cena: 45,00 zł

„Duch”
Arnold Bennett

Wciągająca i pełna niesamowitych 
zwrotów akcji powieść grozy, która łączy 
w sobie opowieść o duchach i historię 
miłosną.

Gdy młody lekarz Carl Foster wi-
dzi Rosettę Rosę, piękną i tajemniczą 
gwiazdę londyńskiej opery, od razu zostaje zauroczony. Nie 
może przestać o niej myśleć, a wkrótce zaczyna zauważać 
coraz więcej dziwnych wydarzeń i zbiegów okoliczności, 
związanych z tą kobietą, a jego samego zaczyna prześladować 
zagadkowa upiorna postać. Kiedy w tajemniczy sposób umie-
ra inny zakochany w Rosie mężczyzna, Carl zaczyna podej-
rzewać, że jej urok wiąże się ze śmiertelną klątwą.

.Liczba stron: 264, Cena: 45,00 zł

„Wyzwanie”
Giovanna i Tom Fletcher

wieść najseksowniejszego hokeistę 
wśród studentów drugiego roku to praw-
dziwe wyzwanie...

College miał sprawić, że Taylor Mar-
sh pozbędzie się kompleksu brzydkiego 
kaczątka i rozwinie szeroko skrzydła. Tym-
czasem trafiła do gniazda podłych dziewcząt ze stowarzyszenia 
siostrzanego. Z trudem przychodzi jej dostosowanie się do ich 
stylu bycia, więc gdy siostry z Kappa Chi rzucają jej wyzwanie, 
nie może im odmówić.

Conor Edwards jest stałym bywalcem imprez w do-
mach stowarzyszeń… i łóżek w tych domach. To ten typ fa-
ceta, w którym zakochujesz się, zanim sobie uświadomisz, że 
tacy goście jak on nawet nie zerkną drugi raz na dziewczynę 
taką jak Taylor. Ale Pan Popularny zaskakuje ją całkowicie, 
bo zamiast wyśmiać ją prosto w twarz, wyświadcza jej przy-
sługę i pozwala zabrać się na piętro, by reszta towarzystwa 
uwierzyła, że poszli się kochać.

Potem robi się jeszcze dziwniej, bo on chce udawać da-
lej. Okazuje się, że Conor uwielbia gierki i uważa, że zabaw-
nie jest mydlić oczy niby-przyjaciółkom dziewczyny. Tyle 
że Taylor chyba nie zdoła się oprzeć jego nonszalanckiemu 
urokowi i seksownej posturze surfera. Choć im dłużej trwa 
ten blef, zaczyna zdawać sobie sprawę, że za piękną fasadą 
w historii Conora kryje się znacznie więcej, niż to, co widzi 
jego fan klub…

Liczba stron: 400, Cena: 39,90 zł

Nowości Wydawnictwa ZYSK I S-KA
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