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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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Kolejne wydanie
magazynu „PULS” ukaże się

we wtorek - 22 grudnia
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ogłoszenie własne wydawcy

tel. 23 672 07 99, kom. 501 305 901

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

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

CZĘŚCI SAMOCHODOWE

SERWIS

ul. Robotnicza 2, Ciechanów
(róg Mazowieckiej)

tel. 23 674 36 66, kom. 501 605 901
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PROWADŹ BEZPIECZNIE!
i maksymalna ostrość widzenia w dzień i w nocy.

20% RABATU NA SZKŁA DRIVECARE

Do 90% mniej odblasków 

Ciechanów
ul. Zielona Ścieżka 4a

tel. 23 673 56 53

Ciechanów
ul. Armii Krajowej 15

(pasaż Kaufland)
tel. 23 674 71 13

Patriotyzm w czasie pandemii Patriotyzm w czasie pandemii 
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102. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 102. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 

Więcej na str. 8Więcej na str. 8

SKLEPY OTWARTE W CENTRUM HANDLOWYM MRÓWKA 
w okresie od 7 do 29 listopada br.

SKLEPY OTWARTE W CENTRUM HANDLOWYM MRÓWKA 
w okresie od 7 do 29 listopada br.

Centrum Handlowe Mrówka zaprasza na zakupy! 

Ciechanów, ul. Niechodzka 5.

AGROAP SERWISAGROAP SERWIS MASZYN ROLNICZYCH 
I SAMOCHODÓW 

WSZYSTKICH MAREK

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

NASZA OFERTA

na str. 24

KARTA PODARUNKOWA
sprezentuj bliskim relaks i zdrowie

więcej na str. 14masazeciechanowmasazeciechanow

szkoła muzyczna

MAMY 
POMYSŁ NA 
WSPANIAŁY

PREZENT!
więcej na str. 9
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DOM W 

CIECHANOWIE
BLISKO CENTRUM

TEL. 532 067 734 

Mimo powtarzających się teraz w listopadzie 
2027 roku oznak upadku i katastrofy, u nas 
ludzie kultury cały czas działają w kulturze 
i robią kulturę. Na specjalne wspomnienie 
zasługuje kolejna sesja z cyklu „Szabas w 
Bibliotece”, z okazji listopada czyli miesiąca 
Rewolucji Październikowej i wobec ostatnich 
wydarzeń poświęcona palącej kwestii deko-
munizacji.

Audytorium wypełniły kobiety, 
a więc Publiczność w stu procentach 
była kobieca. Jak wskazano na wstępie, 
kluczem do dekomunizacji jest umie-
jętność rozpoznawania komunistów, 
którzy są niebezpieczni dla kobiet gdyż 
podstępnie mieszają im w głowach. Wy-
kład główny wygłosił ekspert od komu-
nistów, liberałów, masonerii i „dżender”, 
który omówił zagadnienie z pozycji na-
ukowej.

– Komunistę można poznać po ce-
chach szczególnych. Uśmiecha się on w 
taki sposób (tu prelegent zaprezentował 
slajdy z uśmiechami komunisty), ma 
szczególne spojrzenie (na ekranie po-
kazano spojrzenie komunisty), a także 
można go rozpoznać po głosie (tu z gło-
śników rozległy się dźwięki jakie wydaje 
komunista). Przesłanką czy ktoś to ko-
munista jest fryzura. Komuniści strzygą 
się bardzo krótko, dlatego jak ktoś ma 
puchate włosy spadające na kołnierz, 
uszy i oczy, komunistą nie jest, tylko 
twórcą kultury – stwierdzał ekspert.

Padło także bardzo dużo innych 
opisów po czym poznać komunistę. 
M.in. takie, że często oni rozmawiają 
przez telefony komórkowe, a jak się na 
nich spojrzeć pod słońce, widać tęczo-
wą poświatę. I „dżender” wymawiają z 
podnieceniem.

W trakcie wykładu wiele kobiet 
spośród Publiczności wspominało 

swoje spotkania z komunistami. – Gdy 
wczoraj jechałam autobusem, nagle 
spostrzegłam, że stoję obok komunisty. 
Zaraz odwróciłam się do niego pleca-
mi, poszłam na przód pojazdu i wysia-
dłam na pierwszym przystanku. Wola-
łam pieszo iść jeszcze dwa przystanki 
niż jechać jednym autobusem z komu-
nistą – relacjonowała miła uczestniczka 
wieczoru.

– A ja gdy szłam chodnikiem zoba-
czyłam, że w moją stronę idzie komuni-
sta. Od razu przeszłam na drugą stronę 
ulicy – powiedziała druga mówczyni.

– A ja szłam Deptakiem i zobaczy-
łam, że na ławce obok lodziarni siedzi 
komunista. Obeszłam go szerokim 
łukiem, a gdy trochę odeszłam, krzyk-
nęłam w jego stronę: – „Jak panu nie 
wstyd być komunistą! My takich jak 
pan nie chcemy. Proszę iść precz i nie 
wracać więcej” – tak mu wykrzyczałam, 
ale po nim moje słowa spłynęły jak 
woda, tylko głupio się uśmiechnął.

– Wszystkie Panie postąpiły patrio-
tycznie. Trzeba od komunistów trzymać 
dystans społeczny, bo każdy z nich nosi 
ze sobą „dżender”, a co to jest wiado-
mo. Ale na szczególne uznanie zasłu-
guje Pani, która wygarnęła komuniście 
prawdę. Gdyby ludzie powszechnie mó-
wili prawdę do komunistów, że ich nie 
chcemy, na pewno wszyscy oni by szyb-
ko wyjechali do mejnstrimu w Brukseli 
i już by ich nie było. Niech każdy mówi 
komunistom prawdę żeby sobie wyje-
chali – zaakcentował prelegent.

W końcowej części wieczoru, jak to 
się nieraz zdarza, głos spośród Publicz-
ności zabrał znany z kultury osobistej 
komentator internetowy, autorytet w 
kwestiach zróżnicowanych. – Uwa-
żam, że prelegent niedokładnie omó-

wił temat, dlatego muszę uzupełnić 
prelekcję i podam metodę ujawniania 
komunistów, którą wykładowca nie 
wiadomo dlaczego pominął. Otóż żeby 
najpewniej ujawnić komunistę, nale-
ży badanej osobie zadać zdecydowane 
pytanie: „Czy jest pan komunistą?” Je-
śli zaprzeczy i odpowie w rodzaju: „Ja 
sobie wypraszam, ja sobie takich pytań 
nie życzę”, to będzie znaczyło, że na sto 
procent jest komunistą i z tupetem się 
sprytnie maskuje. Jeśli zaś potwierdzi 
i powie na przykład: „Ależ oczywiście, 
mam w domu portrety Marksa i Leni-
na, codziennie śpiewam Międzynaro-
dówkę”, będzie na sto procent oznacza-
ło, że nie jest komunistą. To po prostu 
człowiek z poczuciem humoru. Z kimś 
takim kobieta spokojnie może umówić 
się na kawę albo na spacer za rękę. My 
kobiety musimy uważać gdy dobieramy 
partnera, dlatego podałem tę metodę 
demaskowania komunisty, dzięki której 
sam nieraz uniknąłem randki z komu-
nistą – oświadczył uczestnik wieczoru, 
notabene także specjalista w dziedzinie 
treści uwiecznianych przez utrwalenie. 
Panie na sali od razu słowa koleżanki 
nagrodziły brawami.

Wśród ważnych wydarzeń należy 
też wskazać zeszłotygodniowy mecz pił-
ki siatkowej rozegrany w pełnowymia-
rowej Hali Sportowej w Ojrzeniu. Na 
wentylowanej płycie wystąpiły drużyny 
bibliotekarek z miasta i nauczycielek 
wiejskich z gminy. Oba teamy siatkarek 
ubrane były w krótkie obcisłe majteczki 
i bluzeczki. Bibliotekarki miały barwy 
biało-zielone, a nauczycielki zielono-
-białe. Kibice przyjęli stroje z sympatią, 
bo dziś kolor zielony to kolor nadziei.

Zaraz po pojawieniu się w dobrze 
napowietrzanej z rekuperacją przestrze-

ni Hali Sportowej, zawodniczki za kolo-
rystykę nagrodzono brawami.

I zaczął się mecz. Cóż to był za mecz! 
Piłka nad siatką latała jak z pulemiota, 
podniecenie siatkarek sięgało szczytu. 
Sędziowie troili się i czworzyli zliczając 
punkty. W pewnym momencie przy-
stojna nauczycielka o figurze jak trzcina 
chwyciła piłkę oburącz, szybko podbie-
gła pod kosz z boku boiska i wyskakując 
ku koszowi skokiem jaguara, wwaliła ją 
w środek dziury. Gdy tylko piłka spadła 
na najnowocześniejszą w powiecie po-
sadzkę Hali Sportowej, zaraz złapała ją 
bibliotekarka czarująca jak Maryla We-
reszczakówna, która jak błysk pobiegła 
do przeciwległego kosza i wwaliła piłkę w 
środek otworu. Gdy już z kolei trzecia za-
wodniczka podjęła piłkę by poszybować 
z nią do kosza, wtedy sędzia główny za-
wodów zaczął machać rękami i rozpaczli-

wie krzyczeć: – Panie Nauczycielki, Panie 
Bibliotekarki! Tu chodzi o to żeby piłką 
walić ponad siatką! – wołał sędzia. Więc 
gra wróciła do normy, lecz podniecone 
zawodniczki tak szybko biły punkty, że 
sędziowie nie mogli zliczać i podać wyni-
ku. Wtedy na wniosek Sekretarza Gminy 
komisja przyznała dwa pierwsze miejsca. 
Pan Wójt obu drużynom wręczył takie 
same Puchary za zwycięstwo w meczu. 
A Pan Burmistrz Sochocina piłkarki z 
obu teamów obdarował statuetkami z 
Herbem Miasta, zapraszając na Bal No-
woroczny z noclegiem w komforcie nad 
Wkrą, w towarzystwie męża, partnera lub 
doraźnego kolegi na jedną noc* (* niepo-
trzebne skreślić).

To tyle w listopadowym czytadełku. 
Do następnego razu. Szalom!

IWO „GAGUŚ” GAWLICA

Wspomnienia z przyszłości

„Szabas w Bibliotece” i mecz w Ojrzeniu
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tel.: 23 672 28 69
www.stociechanow.pl

www.facebook.com/stociechanow

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

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

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

ogłoszenie

Sprzedam atrakcyjny 

dom w Ciechanowie.

Powierzchnia - 250 m2 

tel. 604 513 071

 lub 606 251 393
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ZZAAKKŁŁAADD  FFRRYYZZJJEERRSSKKII
DAMSKO - MĘSKI u PawłaPaweł Litner
Ciechanów, ul. Powstańców Wielkopolskich 2

(na terenie szpitala)

tel. 784 008 401

W październiku na lokalnym rynku wy-
dawniczym ukazała się, oczekiwana 
przez wielu, książka autorstwa naszego 
redakcyjnego Kolegi Waldemara Nicma-
na. Jej tytuł to: „Burzliwy romans z So-
lidarnością. Wspomnienia samotnego 
wojownika ze STACJI”.

Niestety, zapowiadane przez nas 
miesiąc temu spotkanie promują-
ce książkę, które miało się odbyć w 
Państwowej Uczelni Zawodowej im. 
I. Mościckiego zostało odwołane z 
uwagi na nowe obostrzenia epide-
miologiczne.

Pomysł wydania książki jest zwią-
zany z obchodzoną w tym roku czter-
dziestą rocznicą powstania NSZZ 
„Solidarność”. Waldemar Nicman 
to legendarny szef ciechanowskich 
struktur Związku. Odznaczony, min. 
przez Szefa Urzędu ds. Kombatantów 
i Osób Represjonowanych – Odznaką 
Honorową Działacza Opozycji Anty-
komunistycznej „Za Zasługi dla Nie-
podległości 1956-1989”, Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej – Krzyżem 
Wolności i Solidarności oraz Prezesa 
Rady Ministrów – Medalem „100-le-
cia Odzyskania Niepodległości”.

Książka Waldemara Nicmana to 
przedstawienie pewnego wycinka cie-
chanowskiej historii – powstania i 
działalności NSZZ „Solidarność” oraz 
kształtowania się lokalnych polityczno-
-samorządowych realiów w nowej rzeczy-
wistości ustrojowej początku lat dziewięć-
dziesiątych. Ale także próba wyjaśnienia 
z czego wynikały Jego osobiste decyzje 

oraz dokonanie swoistego podsumowania 
własnej drogi życiowej.

Książka jest napisana szczerze i od-
ważnie (autor ujawnia m.in. nazwiska 
SB-ków i donosicieli). Nie ukrywa wła-
snych słabości czy popełnionych błędów. 
Historia Jego życia to opis - jak to stwier-
dził - bycia „samotnym wśród swoich”. 
Jakże to prawdziwe. Zapewne wielu spo-
śród czytających te słowa, nie raz czuło się 

podobnie…
Książka nie mogłaby się 

ukazać gdyby nie dofinansowa-
nie przyznane przez Zarząd CE-
DROB S.A. i osobiste wsparcie ze 
strony Mirosława Koźlakiewicza 
– Przewodniczącego Rady Nad-
zorczej tej Spółki.

Nasz Magazyn jest patronem 
medialnym tego przedsięwzięcia. 
Jako koledzy Autora włączyliśmy 
się także w proces wydania książ-
ki. Wydawca i redaktor naczelny 
PULSU - Piotr Pszczółkowski 
zaprojektował okładkę. Grzegorz 
Krajewski zajął się redakcją tech-
niczną i opracowaniem rozdziału 
biograficznego. Tomasz Jurczak 
dokonał digitalizacji zdjęć i doku-
mentów.

Szatę graficzną opracowała 
Wanda Mierzejewska, a profe-
sjonalny druk to z kolei zasługa 
bardzo solidnej Firmy Arjadna 
PRINT i zaangażowania jej wła-
ściciela – Jerzego Kuklińskiego.

Zachęcamy do poznania hi-
storii ciechanowskiej „Solidarno-

ści”, która w znacznej mierze jest także 
historią Waldemara Nicmana – „Samot-
nego wojownika ze STACJI”…

***
Książka liczy 224 strony (w tym 16 

kolorowych). Zawiera liczne dokumenty i 
zdjęcia. Jej cena to 30 zł. Można ją zamó-
wić pod numerem tel. 664 364 924.

TM

O historii „Solidarności” i nie tylko…

Książka Waldemara Nicmana już w sprzedaży
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Koleżance

wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci

składają

Moderator i Członkowie

Dyskusyjnego Klubu Książki

przy Bibliotece Pedagogicznej w Ciechanowie

Męża

Joli Nagiel

Poseł ziemi płocko-ciechanowskiej 
Marcin Kierwiński zwrócił się do Wo-
jewody Mazowieckiego z pytaniami 
dotyczącymi funkcjonowania Specja-
listycznego Szpitala Wojewódzkiego 
w Ciechanowie w okresie pandemii 
koronawirusa.

Posła zaniepokoiła sytuacja, 
że oddział zakaźny w tej placów-
ce, który powstał kosztem od-
działu internistycznego, zapełnił 
się chorymi na COVID-19 w 
zaledwie dwa dni. W swym pi-
śmie pyta wojewodę Konstante-
go Radziwiłła, czy ciechanowski 
szpital, który  zapewnia dostęp 
do świadczeń specjalistycznych z zakresu m.in. 
kardiologii, neurologii, laryngologii czy onkolo-
gii, będzie musiał przygotować kolejne tzw. łóżka 
covidowe. 

Marcin Kierwiński zadaje też wojewodzie 
pytania. – Ciechanowski oddział powstał kosz-
tem oddziału internistycznego. Które szpitale 
przyjmują dziś pacjentów z powiatu ciechanow-
skiego, którzy wymagają hospitalizacji na od-
dziale internistycznym? Czy istnieje wykaz tych 

szpitali? Kto jest zobowiązany do 
tego, aby wyznaczyć odpowied-
nie placówki z oddziałami inter-
nistycznymi, w których mogliby 
być hospitalizowani mieszkańcy 
powiatu ciechanowskiego? Czy 
w planach jest zwiększenie liczby 
tzw. łóżek covidowych w ciecha-
nowskim szpitalu? Jeśli tak, czy 
wiąże się to z zamknięciem ko-
lejnych oddziałów w placówce? 
Które oddziały w takiej sytuacji 
mogą zostać zamknięte jako 
pierwsze? Gdzie w takiej sytu-

acji będą kierowani pacjenci z tych 
oddziałów – pyta poseł Kierwiński.

Parlamentarzysta zaapelował też do wo-
jewody o podjęcie wszelkich działań, aby za-
pewnić pacjentom powiatu ciechanowskiego, 
którzy wymagają hospitalizacji na oddziałach 
internistycznych, możliwość leczenia w możli-
wie jak najlepszych warunkach.

W chwili oddawania tego tekstu do druku 
poseł Marcin Kierwiński nie otrzymał jeszcze 
odpowiedzi na swoje pismo.

TM

Z pracy parlamentarzystów

Poseł pyta wojewodę o ciechanowski szpital
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Marcin Kierwiński 
– Poseł na Sejm RP

Agnieszka Bukowska
W wieku 67 lat zmarła dr n. med. Agnieszka Stefania Bukowska – wykładowca Wydziału Nauk o Zdro-

wiu i Nauk Społecznych Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie na kie-
runku pielęgniarstwo.

Była absolwentką Akademii Medycznej im. Prof. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie na kierunku pielę-
gniarstwo. Pracę doktorską obroniła na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Pracowała m.in. w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Ciechanowie na stanowisku Pielęgniarki 
Naczelnej.

Przez wiele lat była radną Rady Miasta Ciechanów, a później Rady Powiatu Ciechanowskiego. Aktywnie 
działała w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim.

Munindra Perera
W wieku 65 lat zmarł Munindra Perera – znany i bardzo lubiany nauczyciel języka angielskiego i 

przedmiotów zawodowych.
Przez 30 lat, czyli od początku istnienia placówki, uczył angielskiego w ciechanowskiej Szkole Podsta-

wowej STO. Z kolei w Zespole Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza oprócz języka angielskiego uczył także 
przedmiotów zawodowych. Wcześniej prowadził też lektorat na Akademii Humanistycznej im. Aleksan-
dra Gieysztora. Był uwielbiany przez studentów.

Do Polski przyjechał z ojczystej Sri Lanki w wieku 19 lat na stypendium w SGGW. Ożenił się i osiadł 
na stałe w Ciechanowie, gdzie początkowo pracował m.in. w Specjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim jako 
główny dietetyk. Przez mieszkańców naszego miasta zostanie zapamiętany jako ciepły, sympatyczny i zawsze 
uśmiechnięty. Po prostu Dobry Człowiek…

Jacek Stachiewicz
W wieku 75 lat zmarł gen. bryg. zw. Jacek Stachiewicz – prezes Związku Piłsudczyków RP – Okręg 

Ciechanów.
Studia i kariera zawodowa Jacka Stachiewicza były związane z ochroną środowiska. Był absolwentem 

Wydziału Ochrony Środowiska Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora.
Pracował m.in. w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego. Był radnym Rady Po-

wiatu Ciechanowskiego oraz etatowym Członkiem Zarządu Powiatu pełniącym równocześnie obowiązki 
kierownika wydziału Starostwa Powiatowego, który zajmował się m.in. ochroną środowiska i zarządza-
niem kryzysowym.

W ostatnich latach bardzo aktywnie przewodził ciechanowskim strukturom Związku Piłsudczyków 
RP. Inicjował liczne przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym, historycznym i kulturalnym.

TM

Wspomnienia 

Odeszli w ostatnim czasie…
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Wicedyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie
wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci Męża

Starosta, Zarząd Powiatu, Przewodniczący 
i Radni Rady Powiatu Ciechanowskiego

oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

 

długoletniego nauczyciela 

ZS Nr 2 im. A. Mickiewicza w Ciechanowie.

Rodzinie zmarłego 

wyrazy szczerego współczucia 

Starosta i Zarząd Powiatu Ciechanowskiego.

składają 

Pani Izabeli Perera

składają 

Munindra Perery

Rodzinom i Bliskim wszystkich Zmarłych 
składamy wyrazy szczerego współczucia.
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powiat

Powiat Ciechanowski, to przede wszystkim nasi 
mieszkańcy i z myślą o nich rozpoczynamy reali-
zację nowych i niezwykle potrzebnych inwestycji 
społecznych.

Nie możemy funkcjonować w 
oderwaniu od faktycznych potrzeb 
mieszkańców i udawać, że nie ma na 
terenie Powiatu problemów związa-
nych z organizacją opieki wytchnienio-
wej, właściwych warunków dla dzieci 
umieszczonych w ośrodku opiekuńczo 
– socjalizacyjnym, czy wsparcia z za-
kresu programów profilaktyki zdrowia 
psychicznego, adresowanych do dzieci 
i młodzieży.

Takich inicjatyw i miejsc brakowa-
ło. Dlatego Zarząd Powiatu zdecydował 
o budowie Centrum Opieki Wytchnie-
niowej, Powiatowego Domu Dzieci i 
uruchomieniu rozbudowanego progra-
mu z obszaru promocji i profilaktyki 
zdrowia psychicznego, adresowanego 
do naszych najmłodszych mieszkańców. 

Centrum Opieki Wytchnieniowej 
powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie 
DPS Kombatant. 

Ta lokalizacja jest nieprzypadkowa, 
zależało nam na optymalnym wyko-
rzystaniu już istniejącej infrastruktury 
i bazy rehabilitacyjnej w tym basenu 
solankowego znajdującego się w DPS. 

Oba budynki zostaną połączone 
łącznikiem komunikacyjnym. Centrum 
Wytchnieniowe będzie dysponowało 
ok. 30 pokojami z odrębnymi węzłami 
sanitarnymi i wspólnym zapleczem re-
habilitacyjnym. 

Będzie to miejsce, które pozwoli na 
powierzenie opieki (kilka godzin, dni) 
nad osobami chorymi i niepełnospraw-
nymi, które wymagają całodobowej 
opieki ze strony rodziny czy najbliż-
szych, a tym samym stworzenie możli-
wości i warunków do odpoczynku dla 
ich opiekunów. 

Jak wygląda codzienna opieka nad 
osobami chorymi i niepełnosprawnymi, 
wiedzą o tym najlepiej Ci, którzy czę-
sto rezygnują z aktywności zawodowej, 
dzielą się obowiązkami z członkami ro-
dziny, nie mają czasu i możliwości na 
chociażby zakupy czy na kilka godzin 
zwykłego odpoczynku. To jest niezwy-
kle wyczerpująca fizycznie i psychicznie 
praca. Dlatego nie możemy stać z boku 
i udawać, że nie ma problemu, a rodzi-

ny pozostawiać bez pomocy i wsparcia. 
Zdecydowaliśmy, że realizacja takiej 

inwestycji na terenie naszego powiatu 
jest po prostu niezbędna. Dlatego już 
zostały zabezpieczone środki w budże-
cie i jeszcze w tym roku rozpoczynamy 
realizację procesu inwestycyjnego. Re-
alizacja inwestycji przewidziana jest na 
trzy lata, a jej koszt szacujemy na ok 4 
mln zł. 

Kolejna niezwykle potrzebna inwe-
stycja to budowa Powiatowego Domu 
Dzieci. 

Zmiana przepisów od stycznia 
2021 r. zobowiązuje samorządy do 
zmiany standardów opieki nad dziećmi 
w ośrodkach opiekuńczo – socjaliza-
cyjnych i obniżeniem liczebności wy-
chowanków do max 14 osób. Obecny 
Ośrodek zlokalizowany w Gołotczyźnie 
to duży trzykondygnacyjny budynek, 
wykorzystywany obecnie w ok 1/3, ge-
nerujący duże koszty stałe i nie zapew-
niający właściwych warunków dla jego 
wychowanków. 

Zmiana przepisów miała na celu 
stworzenie mniejszych ośrodków, które 
zapewnią warunki zbliżone do warun-
ków domowych i taki też będzie nasz 
Dom Dzieci. 

Inwestycja zostanie zlokalizowana 
przy ulicy Kruczej. Dom będzie wy-
posażony w dwuosobowe pokoje z od-
rębnymi węzłami sanitarnymi, wspólną 
świetlicą i kuchnią, jako miejscem gdzie 
dzieci będą się uczyły samodzielności i 
wspólnie spędzały czas. Powstanie rów-
nież zaplecze gospodarcze oraz niezbęd-
ne pomieszczenia dla opiekunów. 

Ta lokalizacja jest nieprzypadkowa. 
Zależało nam na stworzeniu możliwo-
ści utrzymywania przez wychowanków 
ośrodka zwierząt domowych i funk-
cjonowania przydomowego ogródka. 
Chcemy stworzyć namiastkę domu dla 
dzieci, które takiego domu nie miały i 
nie mają oraz zadbanie o właściwe przy-
gotowanie, także psychologiczne do 
rozpoczęcia dorosłego i samodzielnego 
życia. 

Realizację tej inwestycji rozpoczy-
namy jeszcze w tym roku i planujemy 
jej zakończenie w pierwszym kwarta-
le 2022 r. Dzięki temu zrealizujemy 
dwa ważne cele, zapewnimy właściwe 
warunki i opiekę dzieciom, które po-

trzebują naszej pomocy i wsparcia oraz 
obniżymy koszty stałe związane z funk-
cjonowaniem ośrodka, którego działal-
ność jest w 100% finansowana ze środ-
ków Powiatu. Nowopowstały obiekt 
będzie zaprojektowany jako budynek 
energooszczędny. W chwili obecnej 
działalność jednostki pochłania ok. 1,5 
mln rocznie. 

Po zrealizowaniu inwestycji sza-
cujemy, że koszty działalności ośrodka 
powinny się zamykać w kwocie ok 800 
tys. zł rocznie.

Niezwykle ważna zwłaszcza teraz 
jest opieka psychologiczna wśród ludzi 
młodych.

Obserwując coraz częściej pojawia-
jące się problemy dzieci i młodzieży, 
związane z problemami psychicznymi 
i psychologicznymi, coraz częstszymi 
przypadkami depresji, zdecydowaliśmy 
o uruchomieniu profesjonalnej dodat-
kowej pomocy psychologicznej. W na-
szej poradni uruchomiliśmy dodatkowy 
dyżur psychologa, oprócz psychologów 
i pedagogów którzy funkcjonują w 
szkołach. 

Zdecydowaliśmy również o stwo-
rzeniu punktu wsparcia i poradnictwa 
psychologicznego dla wszystkich miesz-
kańców Powiatu. Podpisaliśmy umowę 
o współpracy z Centrum Psycholo-
giczno – Pastoralnym Metanoia, które 
od kilku miesięcy zapewnia wsparcie i 

pomoc w różnych dziedzinach - terapii 
uzależnień, poradnictwa przedmałżeń-
skiego, czy wsparcia psychologicznego 
dla najmłodszych mieszkańców nasze-
go powiatu. Ta forma wsparcia cieszy 
się coraz większym zainteresowaniem, 
a tym samym widzimy jak ważne jest 
stworzenie miejsc, gdzie nasi mieszkań-
cy mogą znaleźć pomoc i wsparcie. 

Patrząc na zatrważające statystyki 
mówiące o przemocy wśród dzieci i 
młodzieży, które zwłaszcza w okresie 
pandemii i w warunkach zamknięcia 
w domach stają się po prostu zatrwa-
żające, zdecydowaliśmy, że nie mo-
żemy stać z boku i nie reagować. Wg 
ostatnich danych ok 30% dzieci i mło-
dzieży jest dotknięta różnego rodzaju 
przemocą - fizyczną, psychiczną czy 
seksualną. Dlatego konieczne jest pod-
jęcie działań, które pozwolą na urucho-
mienie wsparcia w formie, która żeby 
być skuteczna, musi być przede wszyst-
kim przez ludzi młodych akceptowal-
na. Oprócz profesjonalnego wsparcia 
psychologów, ważne jest stworzenie 
warunków i miejsca w którym mło-
dzi ludzie będą się czuć bezpieczni i 
potrzebni. Zdecydowaliśmy o uru-
chomieniu pierwszego, niewielkiego 
Ośrodka Felinoterapi (jedna z metod 
zooterapii polegająca na kontakcie oso-
by poddawanej terapii z kotem. Działa-
nie terapeutyczne ma nie tylko kontakt 

fizyczny z kotem, ale nawet sama jego 
obserwacja lub przebywanie w jego to-
warzystwie). Taki ośrodek powstanie 
przy ulicy Kruczej, już rozpoczynamy 
realizację zadania, które planujemy za-
kończyć w I kwartale przyszłego roku. 
Ośrodek powstanie dzięki współpracy i 
wsparciu merytorycznemu Pań ze Sto-
warzyszenia Pies i Spółka, za co chcia-
łam bardzo serdecznie podziękować. 

Ośrodek spełni dwie funkcje – 
pierwszą i najważniejszą czyli terapię 
młodzieży z wykorzystaniem zwierząt 
i drugą, pomoc dla zwierząt bezdom-
nych. 

To będzie miejsce stworzone przez 
i dla ludzi młodych, w którym po pro-
stu będą się czuli dobrze. Organizacja 
wspólnego klasowego ogniska, pomoc 
przy opiece i zabawa z kociakami, stanie 
się niebawem stałym punktem wycie-
czek szkolnych. 

Chcemy zaangażować młodzież w 
tworzenie tego miejsca, dlatego jak po-
jawi się zabudowa planujemy urucho-
mienie akcji malowania elewacji przez 
naszą młodzież – oczywiście motywem 
przewodnim będą koty. 

Niezwykle ważne jest to, żeby mło-
dzież miała satysfakcję i świadomość z 
współtworzenia tego miejsca – domu 
dla kociaków, które w zamian za schro-
nienie i opiekę, odwdzięczą się dobrą 
energią. 

To na pewno nie są standardowe 
działania realizowane przez samorząd 
powiatowy, ale niezwykle potrzebne, 
patrząc z perspektywy potrzeb i proble-
mów z jakimi mierzą się nasi mieszkań-
cy. 

Cieszę się, że te inicjatywy znajdują 
zrozumienie i pełną akceptację ze strony 
Zarządu i Radnych Klubu PSL, CBUW 
i PO, za co chciałam bardzo serdecznie 
podziękować. 

Zależy nam na kreowaniu poli-
tyki inwestycyjnej tak, żeby jej waż-
ną część stanowiły również zadania 
pro społeczne. 

To niezwykle ważne zwłaszcza w 
tych czasach i w tej rzeczywistości, któ-
rej największe problemy zapewne jesz-
cze przed nami. 

JOANNA POTOCKA-RAK
STAROSTA POWIATU CIECHANOWSKIEGO 

O nowych inwestycjach i inicjatywach społecznych 
realizowanych przez Powiat Ciechanowski

Panu

Kierownikowi Wydziału Administracji 
Architektoniczno – Budowlanej i Inwestycji 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

Mamy

Starosta i Zarząd Powiatu Ciechanowskiego
Przewodniczący Rady Powiatu

oraz pracownicy Starostwa

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Radnego Rady Powiatu IV Kadencji (2010-2014)
Kierownika Wydziału Rolnictwa, Środowiska 

i Działań Antykryzysowych
w Starostwie Powiatowym w Ciechanowie.

Rodzinie zmarłego 
wyrazy szczerego współczucia 

Starosta, Zarząd, Przewodniczący 
i Radni Powiatu Ciechanowskiego 

oraz Pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Ciechanowie.

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Radnej V kadencji Rady Powiatu

wykładowcy akademickiego, nauczyciela, społecznika, 

samorządowca, znanej i lubianej osoby.

 Rodzinie zmarłej wyrazy współczucia

Starosta, Zarząd Powiatu Ciechanowskiego

Przewodniczący Rady Powiatu

Radni oraz pracownicy Starostwa

Śp. 

dr n. med. Agnieszki Bukowskiej

składają
składają

Jacka Stachiewicza

składają

Andrzejowi Kalinowskiemu

ogłoszenie



6
www.pulsciechanowa.plna tapecie

reklama

ogłoszenie własne wydawcy

Radny Andrzej Bayer złożył do władz miasta 
interpelację, w której prosi o rozważenie 
celowości i możliwości rozszerzenia Strefy 
Płatnego Parkowania o ulicę Płońską na od-
cinku pomiędzy ulicami Grodzką a Orylską.

- Fakt, iż sąsiednie ulice Mickiewicza 
czy Grodzka, są objęte Strefą Płatnego 
Parkowania sprawia, że część kierowców 
załatwiających tam swoje sprawy pozo-
stawia auta na wskazanym przeze mnie 

odcinku ul Płońskiej. Przychylenie się do 
mojego wniosku uszczelniłoby strefę na 
tym obszarze i skutkowało większą rota-
cją na miejscach do parkowania – powie-
dział nam radny Andrzej Bayer.

W odpowiedzi, którą otrzymał od 
zastępcy prezydenta Iwony Kowalczuk 
czytamy, że jego propozycja zostanie 
rozważona w 2021 roku.

TM

Interpelacja Andrzeja Bayera

Czy powiększyć Strefę Płatnego Parkowania?
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Czy widoczny na zdjęciu fragment ulicy zostanie objęty Strefą Płatnego Parkowania do-
wiemy się w 2021 roku.

Podobnie jak w ostatnich dwóch latach, 
niecodzienną akcję zorganizowali członko-
wie ciechanowskiej Lewicy, którzy na par-
kowych drzewach i ławkach, nieopodal po-
mnika Marii Konopnickiej, umieścili kurtki. 

Jej celem jest to, by osoby potrze-
bujące pomocy, które krępują zwrócić 
się o wsparcie do instytucji pomocy 
społecznej, mogły w pełni anonimowo 
wziąć sobie kurtkę na zimę. 

Po raz kolejny akcji patronował poseł 
ziemi płocko-ciechanowskiej Arkadiusz 
Iwaniak (LEWICA). - To wspaniała, pro-
społeczna inicjatywa naszych ciechanow-
skich działaczy. Cieszę się, że mogłem się w 
nią włączyć. Koleżanki i koledzy pokazują 
co oznacza lewicowa wrażliwość w prakty-
ce – podkreśla poseł Iwaniak.

Ciechanowianie nie zawiedli – przy-
nosząc aż 320 zimowych okryć (z czego 
280 zostało już rozdysponowanych). Po-
dziękował im za to Eugeniusz Nowak – 
przewodniczący Rady Miejskiej LEWICY.

Warto przypomnieć, że pomysłodaw-
cą akcji „Podaruj kurtkę dla bezdomnego” 
jest Sebastian Andrzejczak. – Już po raz 
trzeci mieliśmy okazję się przekonać, że 
nasza akcja jest potrzebna. Kurtki bardzo 
szybko zostały zabrane przez potrzebują-
cych. Będziemy tę akcję kontynuować w 
kolejnych latach – powiedział nam An-
drzejczak.

TM

Prospołeczna akcja ciechanowskiego SLD

Kurtki na drzewach

Poseł Arkadiusz Iwaniak (drugi z lewej) wraz z gronem swoich asystentów: Mileną Wil-
końską, Eugeniuszem Nowakiem i Sebastianem Andrzejczakiem).
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W IV Niebieskim Charytatyw-
nym Maratonie Zumba Fitness, 
zorganizowanym przez Stowa-
rzyszenie Autentyczni, wzięło 
udział 70 osób. Ze sprzedaży 
wejściówek oraz utargu skle-
piku „Autentyczny Grosik” uzy-
skano kwotę 3,5 tys. zł.

Z roku na rok Maraton 
Zumba Fitness ma coraz 
wyższy poziom i cieszy się 
coraz większą popular-
nością. - W tym roku, ze 
wzglądu na sytuację epide-
miologiczną, musieliśmy 
zmienić nieco zasady uczest-
nictwa i dostosować się 
do wymogów nałożonych 
przez Sanepid. Zachowane 
zostały wszelkie procedury 
i środki bezpieczeństwa – 
podkreśla Agnieszka Sobie-
siak – prezes Stowarzyszenia 
„Autentyczni”.

Jak co roku nie zawiodła profesjo-
nalna kadra instruktorska oraz uczest-
nicy. Wystąpili znani i szanowani na 
rynku zumbowym prezenterzy, czyli: 
Magdalena Pawińska, Diana Wąsie-
wicz, Łukasz Grabowski, Paweł Mil-
hausen, Adam Możdżer oraz Piotr 
Góralczyk.

Dzięki zebranym podczas imprezy 
środkom Stowarzyszenie „Autentyczni” 
jest w stanie wspierać finansowo tera-
pię i rehabilitację dzieci z autyzmem. - 
Pragnę bardzo serdecznie podziękować 
wszystkim tym, którzy przyczynili się 
do organizacji naszego przedsięwzięcia. 
Dziękuję Prezydentowi Miasta Ciecha-
nów za dofinansowanie naszej impre-
zy, a Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i 
Rekreacji za użyczenie Hali Sportowej. 
Jak zwykle świetną pracę wykonał Piotr 
Senejko i jego wspaniała ekipa, nagła-
śniając i oświetlając na niebiesko scenę 
i parkiet. Piękne zdjęcia z imprezy wy-
konała Wiktoria Uliczna – „Foto Viki”. 

Dziękuję wszystkim, którzy wsparli 
naszą inicjatywę chociażby poprzez 
przekazanie balonów do dekoracji sali, 
LED-owego serca, gadżetów do skle-
piku oraz pamiątkowych upominków 

dla prezenterów. Chcę też 
bardzo podziękować osobie, 
bez której nie dźwignęłabym 
tego przedsięwzięcia - Ewie 
Kun. To ona zadbała o każdy 
szczegół, aby nasz czwarty już 
Maraton Zumba odbył się na 
tak wysokim poziomie. Dzię-
kuję też Marcinowi Pietrza-
kowi za pomoc organizacyjną, 
Magdalenie Grelik-Grodec-
kiej za opiekę nad sklepikiem 
„Autentyczny Grosik”, Patry-
cji Kocińskiej za pilnowanie 
procedur podczas rejestracji 
uczestników, a Monice Fedo-
rowicz i Karinie Góral za po-
moc w dekoracji sali. Redakcji 
PULSU dziękuję za patronat 
medialny i pomoc w promocji 
naszego przedsięwzięcia. Mam 
nadzieję że przyszłoroczny, 

piąty już Maraton Zumba, od-
będzie się w normalnej rzeczywistości i 
będziemy mogli zorganizować go hucz-
nie i jeszcze lepiej – powiedziała nam 
prezes Sobiesiak.

TM

Niebieski Charytatywny Maraton Zumby

Tańczyli zumbę by wspomóc dzieciaki

Przy sklepiku „Autentyczny Grosik” od lewej: Ewa Kun, Magdalena Grelik-Grodecka, 
Agnieszka Sobiesiak, Patrycja Kocińska i Marcin Pietrzak.

Instruktorka i prezenterka zumby Magdalena Pawińska.
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Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej (WPR) 
to termin bliski europejskim rolnikom, bo zawiera się 
w nim właściwie wszystko, co dotyczy warunków, 
procedur i subsydiowania ich pracy.

Zakres oddziaływania WPR dalece wykracza jednak poza 
wieśi poza producentów rolnych; mając swoje odzwierciedle-
nie choćby w jakości i cenach pożywienia na sklepowych 
półkach, wpływa na nas wszystkich, na każdego europejskiego 
konsumenta. O tym, jak ogromne znaczenie ma europejska 
polityka rolna, świadczy wysokość nakładów finansowych – w 
ostatnich latach wydatki na rolnictwo stanowią prawie 40% 
unijnego budżetu. Dlaczego Unia tak silnie wspiera akurat 
rolników? Celem nadrzędnym pozostaje bezpieczeństwo 
żywnościowe 500 mln obywateli UE. Potrzeba zapewnienia 
Europejczykom odpowiedniej ilości zdrowej żywności w 
przystępnej cenie od wielu lat pozostaje unijnym priorytetem. 
Nie da się go zrealizować bez odpowiedniego wsparcia dla 
rolnictwa, które jest działalnością trudną i zależną od wielu 
nieprzewidywalnych warunków pogodowych i klimatu.

Od jesieni 2018 roku trwały intensywne prace nad reformą 
Wspólnej Polityki Rolnej. Celem było wypracowanie 
najlepszych narzędzi wydatkowania niebagatelnych pieniędzy 
(mowa o ponad 350 mld euro na lata 2021-2027) tak, by 
działalność rolnicza była opłacalna, ale równocześnie 
zrównoważona i przyjazna dla środowiska. Zgodnie z unijną 
procedurą do Parlamentu Europejskiego najpierw trafił projekt 
zmian przedstawiony przez Komisję Europejską. Po dwóch 
latach prac nad propozycjami Komisji i po zderzeniu ich 
z różnymi, często skrajnymi podejściami reprezentowanymi 
przez polityczne frakcje zasiadające w Parlamencie (od 
skrajności, takich jak choćby domaganie się całkowitej 
rezygnacji z subsydiowania rolnictwa, aż po żądania 
wprowadzenia tak ambitnych, że wręcz nierealnych w realizacji 
pro-ekologicznych zapisów) Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi udało się wypracować kompromisowe stanowisko, które 
zostało przyjęte przez cały Parlament Europejski.

W największym skrócie unijną politykę rolną czeka raczej 
ewolucja, a nie rewolucja. WPR nadal będzie opierać się na 
dwóch filarach, które doskonale znamy w Polsce. Pierwszy to 
dopłaty bezpośrednie, które są najważniejszym wsparciem 
dochodów rolniczych i służą ich stabilizacji. Pierwszy filar 
uwzględnia także dopłaty za konkretne działania na rzecz 
środowiska. W zreformowanej WPR 30% puli środków na 
dopłaty przeznaczone będzie na pro-środowiskowe działania. 
Wątek ekologiczny był bardzo burzliwym elementem dyskusji 
o reformie. W całej Unii Europejskiej coraz większy nacisk 
kładzie się na ekologię, działania wpływające korzystnie na 
naturę i wzmacniające bioróżnorodność. Wpływ rolnictwa na 
środowisko jest niezaprzeczalny, stąd ogromne oczekiwania 
wobec naszej branży ze strony organizacji zajmujących się 
ochroną środowiska. Nie wszyscy są zadowoleni z osiągniętego 
kompromisu, przyjęte wielkości wydają się być jednak 
sensowne, a przede wszystkim realne do osiągnięcia. Od 
działań pro-środowiskowych uzależnione będzie także 35% 
wsparcia w drugim filarze, który, najogólniej rzecz ujmując, 
ma wspierać rozwój obszarów wiejskich (w Polsce do 12% 
środków z II filara będzie można przenieść na realizację 
programów środowiskowych w I filarze). Reforma aktywnie 
włącza europejskie rolnictwo w działania związane z przeciw-
działaniem ocieplaniu klimatu – była to kluczowa kwestia 
w pracach nad nową WPR i to udało się osiągnąć. Przyjęte 
przez Parlament Europejski ramy prawne odzwierciedlają 
stanowisko naszej grupy, czyli Europejskiej Partii Ludowej, 
które jest zrównoważone i rozsądne, dające rolnikom wiarę 
w stabilność dochodów i produkcji na najbliższe lata, a 
jednocześnie uwzględniające olbrzymie wyzwania dla 
środowiska i zmieniającego się klimatu.

Wracając jednak do dopłat bezpośrednich, które od lat są 
tematem rozgrzewającym dyskusje w naszym kraju, chcę 
wspomnieć o wyjątkowo dla mnie istotnej kwestii, o którą 
długo zabiegałem i do której udało się przekonać koleżanki 

i kolegów posłów. Niezmiernie się cieszę, że w przegłoso-
wanych zapisach zreformowanej WPR znalazł się obowiązek 
określenia przez państwa członkowskie, kim jest „rolnik 
aktywny zawodowo” – a tylko taki będzie upoważniony do 
pobierania dopłat bezpośrednich, które dziś wypłaca się do 
posiadanych hektarów. Definicja ta podkreśla znaczenie 
pozostania przy rodzinnym modelu rolnictwa, a jej głównym 
zadaniem jest uniemożliwienie pobierania dopłat bezpo-
średnich przez osoby nieprowadzące działalności rolniczej. 
Ukróci to patologie, które wyjątkowo dobrze funkcjonują w 
Polsce, a na których tracą rolnicy. Skalę nadużyć najlepiej 
pokazują liczby: według obliczeń Polskiej Akademii Nauk 
rocznie w naszym kraju około 1,3 mln osób skutecznie 
wnioskuje o dopłaty bezpośrednie, ale zarazem 70% z tych 
beneficjentów nie prowadzi działalności rolniczej. Najczęściej 
są to właściciele kilku hektarów, traktowani priorytetowo jako 
„małe gospodarstwa”, zwolnione z wymogów prowadzenia 
działań pro-środowiskowych. Te kilka hektarów, zgodnie z 
powszechną praktyką, zazwyczaj bezumownie dzierżawi 
prawdziwy rolnik, który nie tylko nie pobiera dopłat za 
uprawiane przez siebie, a dzierżawione od innych hektary, ale 
też nie może na dzierżawionej ziemi realizować programów 
rolno-środowiskowych ani uzyskiwać pomocy krajowej, 
chociażby w postaci tzw. paliwa rolniczego. Jeśli chcemy, żeby 
rolnictwo w Polsce realizowało programy ekologiczne, było 
przyjazne środowisku, to powinno nam zależeć, aby prawdziwi 
rolnicy mogli je w pełni wdrażać. Nikt na proponowanym 
rozwiązaniu nie straci: rolnicy będą otrzymywali wsparcie do 
całej uprawianej powierzchni, co więcej będą mogli realizować 
programy rolno-środowiskowe na całym areale, przez co 
zyskają dodatkowe należne im środki finansowe, natomiast 
właściciele gruntów uzyskają należny im czynsz dzierżawny. 
Zyskają na tym zarówno rolnicy jak i środowisko. Warto 
zauważyć, że europosłowie PiS nie poparli wprowadzenia tego 
zapisu, na etapie prac nad nim przeciwny był także obecny rząd. 
Głosując przeciwko, udowodnili, że nie zależy im na 
poprawieniu sytuacji polskich rolników i wyeliminowaniu 
patologii.

Ważną kwestią były także starania o wyrównanie dopłat 
bezpośrednich w państwach członkowskich. Poziom dopłat nie 
zależy bowiem od realnych kosztów produkcji i aktualnych 
warunków prowadzenia działalności rolniczej, ale wyliczany 
jest na podstawie wielkości produkcji w danym kraju ponad 
20 lat temu. Stosowanie tej historycznej metody jest ogromnym 
problemem, łamaniem równości warunków konkurencji 
i jawnym pogwałceniem zasad stosowania obiektywnych 

kryteriów przyznawania wsparcia. Niestety nie udało się nam 
przeforsować zapisu wzywającego do pełnego wyrównania 
dopłat bezpośrednich między państwami członkowskimi. Taka 
propozycja nie zyskała poparcia większości.

Udało się natomiast wprowadzić zapis o utrzymaniu 
przejściowego wsparcia krajowego na obecnym poziomie 
(Komisja Europejska proponuje jego stopniowe wygaszanie), 
co jest niezwykle istotne ze względu na wciąż istniejące różnice 
w wysokości dopłat. O ten zapis zabiegałem wspólnie z 
kolegami z Bułgarii, Czech, Węgier, Rumunii i Słowacji. Jak 
widać – w jedności siła, dzięki dobrej współpracy udało nam się 
przekonać większość posłów, aby poparli nasz postulat.

Choć Parlament Europejski przyjął oficjalne stanowisko w 
sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej, nie oznacza to 
jednak, że wejdzie ona szybko w życie. Obecne przepisy miały 
być stosowane do końca bieżącego roku. Niestety, z uwagi na 
przedłużające się negocjacje dotyczące Wieloletnich Ram 
Finansowych, Brexit, a także sytuację związaną z pandemią 
COVID-19, nie udało się przyjąć nowych ram legislacyjnych na 
czas. Dlatego przez kolejny rok, a prawdopodobnie nawet do 
końca 2022 r. stosowane będą obecne przepisy, co zostało 
umożliwione dzięki przyjęciu tzw. rozporządzenia przejścio-
wego. 

Reforma WPR zakłada limity uzyskiwanego wsparcia. 
Dotyczą one głównie dużych podmiotów. Jedno gospodarstwo 
maksymalnie uzyska 100 tysięcy euro wsparcia, ale z redukcją 
rozpoczynającą się już po przekroczeniu progu 60 tysięcy euro.

Na specjalne wsparcie mogą liczyć młodzi rolnicy. Będą 
priorytetowo traktowani w przyznawaniu środków na 
inwestycje z drugiego filara, a wsparcie dla młodych 
gospodarzy w formie płatności bezpośrednich zostanie 
zwiększone do co najmniej 4% budżetu w każdym kraju 
członkowskim.

Jeszcze słowo w kwestii, która nieoczekiwanie wywołała 
medialną burzę. Czy wiedzą Państwo, kiedy kiełbasa jest 
kiełbasą, a burger burgerem? W Parlamencie pojawiła się 
propozycja wpisania do reformy rolnej stosowania nazew-
nictwa właściwego dla produktów mięsnych, takich jak stek, 
czy burger i kiełbasa właśnie. Francuski poseł z socjal-
demokratycznej frakcji przekonywał, że nazwy te nie mogą 
być stosowane dla produktów niewyprodukowanych z mięsa 
(tym samym „wegetariański burger” stałby się nielegalny). 
Taki postulat spotkał się z aprobatą producentów i przetwórców 
mięsa oraz konsumentów, którzy uważali, że są wprowadzani 
w błąd, oburzył z kolei wegetarian i producentów wege-
tariańskiej żywności. Ostatecznie jednak Parlament Europejski 
nie przyjął żadnej regulacji w tej kwestii. Spór ten pokazuje 
nie tylko, jak zmienia się wrażliwość i świadomość euro-
pejskich konsumentów, ale też, z jakimi sprawami przychodzi 
nam zajmować się w Parlamencie. Tego typu dyskusje 
odwracają uwagę od dużo ważniejszych kwestii.

Parlament Europejski przegłosował zmiany w WPR

Europejskie rolnictwo na nowo

www.eppgroup.eu/pl            www.kalinowski.pl  

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

od początku obecności Polski w Unii Europejskiej 
współtworzy Europejską Partię Ludową, którą wyróżniają 

centroprawicowe poglądy głęboko zakorzenione 
w tradycyjnych chrześcijańskich wartościach.

Jarosław Kalinowski
Poseł do Parlamentu Europejskiego
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Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gołyminie-
-Ośrodku jak i filii tej szkoły w Gostkowie, kil-
ka dni przed wprowadzeniem nauki zdalnej, 
uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych 
przygotowanych przez Zespół ds. Profilaktyki 
Społecznej, Nieletnich i Patologii z Komendy 
Powiatowej Policji w Ciechanowie.

Główne zagadnienia omawiane 
podczas spotkań to: bezpieczna droga 
do szkoły, bezpieczeństwo w sieci, cy-
berprzemoc, przemoc rówieśnicza oraz 
odpowiedzialność prawna nieletnich. 
Uczestniczyły w nich dzieci z klas 0-8.

Prelegentami byli: sierżant szta-
bowy Małgorzata Listkowska, Kamila 
Nosarzewska – pracownik cywilny, 
sierżant Aleksandra Szweda-Kraszew-
ska – dzielnicowy z terenu gminy Go-

łymin-Ośrodek oraz młodszy aspirant 
Michał Gnas – dzielnicowy z terenu 
gminy Sońsk. 

Zajęcia odbywały się w formie 
wykładów z wykorzystaniem narzędzi 
multimedialnych. Dzieci miały okazję 
zadawać pytania. Chętnie brały udział 
w dyskusji. 

Tematyka zajęć i ich zakres dostoso-
wane były do potrzeb i wieku uczniów. 
Spotkania z uczniami odbyły się z za-

chowaniem obowiązujących zaleceń sa-
nitarnych. 

- Spotkanie było jednym z całego 
cyklu działań profilaktycznych zapla-
nowanych w trwającym roku szkol-
nym. Zaplanowane są również inne 
przedsięwzięcia: spektakl profilaktyczny, 
spotkania ze specjalistami oraz kon-
kursy tematyczne – powiedziała Marta 
Pszczółkowska – pedagog szkolny. 

O wypowiedź poprosiliśmy również 
dyrektora szkoły. 

- Myślę, że spotkania profilaktycz-
ne są niezwykle ważne w wychowa-
niu młodego człowieka. Poruszana na 
spotkaniach z uczniami naszej szkoły 
tematyka hejtu w sieci, cyberprzemo-
cy - miała na celu uwrażliwienie ich na 
specyfikę problemu. Zapobieganie cy-
berprzemocy wymaga uświadomienia 
młodym ludziom zarówno istoty pro-
blemu, jak i konsekwencji, które doty-
kają ofiarę i sprawcę. Niezwykle ważne 
było również spotkanie dotyczące bez-
pieczeństwa poruszania się po drogach 
z cyklu „Bezpieczna droga do szkoły”. 
Zajęcia z policjantami cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród dzieci, a to z 
kolei służy jeszcze lepszemu zapamięta-
niu podstawowych zasad dotyczących 
szeroko rozumianego bezpieczeństwa – 
powiedziała nam Anna Zadrożna – dy-
rektor Zespołu Placówek Oświatowych 
w Gołyminie – Ośrodku.

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 

Profilaktyka społeczna w szkole

Lekcja bezpieczeństwa w Gołyminie i Gostkowie

Tuż przed dniem Wszystkich Świętych zosta-
ła oddana do użytku nowa zatoka parkingo-
wa przy cmentarzu parafialnym w Zeńboku 
(gm. Regimin).

Inwestycja to owoc zgodnej współ-
pracy radnych, wójt Marioli Kołakow-
skiej raz ks. Piotra Marca – proboszcza 
Parafii pw. Św. Bartłomieja w Zeńboku. 
– Wnioski w sprawie miejsc parkingo-
wych już od wielu lat płynęły od na-
szych mieszkańców, gości odwiedzają-
cych groby bliskich oraz od Parafii. Z 
niewytłumaczalnych względów nigdy 
nie było na ten cel wystarczających 
środków, chociaż jest to jedna z tych 
inwestycji, która w znaczący sposób po-
prawia komfort odwiedzających cmen-
tarz. Każdy z nas dba o swoje otoczenie 
i prowadzi do udoskonalania przestrze-
ni, w której funkcjonuje. My, jako sa-
morząd gminny, również to czynimy.

Bardzo dziękuję radnym Rady 
Gminy Regimin, którzy zatwierdzi-
li to zadanie do realizacji i zapewnili 
na ten cel 60 tys. zł z budżetu gminy. 
Dziękuję także ks. Piotrowi Marcowi 
za owocną współpracę podczas uzgod-
nień  i realizacji inwestycji, a trzeba 
podkreślić, że było to przedsięwzięcie 
bardzo skomplikowane pod wzglę-
dem proceduralnym. W obecnych 
czasach widzimy potrzebę budowy 
nowych miejsc parkingowych, ponie-
waż  praktycznie każdy z nas poru-
sza się samochodem. Mam ogromną 
nadzieję, że zrealizowana inwestycja 
stanie się udogodnieniem dla naszych 
mieszkańców i gości - powiedziała 
nam wójt Mariola Kołakowska.

Ksiądz Piotr Marzec podkreśla, 
że budowa zatoki parkingowej służy 
poprawie bezpieczeństwa i komfortu 
osób odwiedzających cmentarz para-
fialny. - Wiem, że moi poprzednicy 
podejmowali kroki w celu zagospoda-
rowania tego miejsca, ale sprawy koń-
czyły się na niczym. Sprawa obecnej 
zatoki pojawiła się w moim piśmie do 
Urzędu Gminy w Regiminie z grudnia 
2019 r. i znalazła zrozumienie. Pod-
pisaliśmy umowę o dzierżawie placu 
przed cmentarzem. Radni gminy przy-
znali niezbędne środki na realizację 
zamierzenia. Parafia sama nie byłaby 
w stanie udźwignąć tej inwestycji. 
Cmentarz parafialny służy nie tylko 
ludziom wierzącym. Miejsce to jest 
dostępne dla wszystkich ludzi z po-
szanowaniem godności i pamięci tych, 
którzy odeszli. Cel jest więc jak naj-
bardziej społeczny. Oczywiście wiel-
kość zatoki jest niewystarczająca na 
przyjęcie wszystkich odwiedzających 
cmentarz w uroczystości Wszystkich 

Świętych i Dnia Zadusznego. Jest tam 
na tę chwilę siedem miejsc parkingo-
wych. Na tę chwilę, bo pozostaje do 
zagospodarowania miejsce na konte-
ner na śmieci. Niestety, cmentarz to 
też potężna fabryka śmieci. Wcześniej, 
przed zagospodarowaniem terenu, nie 
było kłopotu. Kontener stał tam, gdzie 
oczekiwał PUK. Teraz, kiedy miejsce 
zaczyna wyglądać przyzwoicie - tak jak 
przy innych cmentarzach, pojawił się 
problem kontenera. Na razie nie będę 
go opisywał, bo ufam że urzędnicy 
znajdą dobre rozwiązanie tej sprawy. 
Jestem wdzięczny za życzliwość i po-
moc pani wójt, radnym naszej gminy 
- a szczególnie z naszej Parafii, pra-
cownikom Urzędu Gminy Regimin i 
Starostwa Powiatowego w Ciechano-
wie oraz firmie, która wykonała prace. 
Mam nadzieję, że inwestycja będzie 
dobrze służyła lokalnej społeczności 
– mówi ks. Piotr Marzec – proboszcz 
Parafii Św. Bartłomieja w Zeńboku.

TM

Z gminy Regimin

Przy cmentarzu w Zeńboku powstał parking

Odbiór miejsc parkingowych przed cmentarzem parafialnym w Zeńboku.
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Tegoroczne obchody Święta Niepodległości - 11 li-
stopada, odbyły się w warunkach obostrzeń epide-
miologicznych. W związku z tym nie było uroczysto-
ści jakie znamy z przeszłości. Nie było zgromadzeń 
przy miejscach pamięci, ani tym bardziej koncertów 
z dużą liczbą publiczności. Pomimo tego, można 
było zaakcentować ten szczególny dzień choćby 
drobnym gestem. 

Wspólnie świętowanie niejednokrotnie 
ograniczyło się do sieci internetowej, czy też 
wywieszenia biało-czerwonej flagi na budyn-
kach. Włądze samorządowe i różne organizacje, 
partie i ugrupowania składały wieńce przed po-
mnikiem na Placu Marszałka Piłsudskiego. Nie 
spotkały się jednak na jednej wspólnej uroczy-
stości, a przybywały przed pomnik w różnych 
godzinach przez cały świąteczny dzień. 

PP

102. ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Patriotyzm w 
czasie pandemii 

Kwiaty przed pomnikiem składają reprezentanci Ciechanowskiego Bezpartyjnego Ugru-
powania Wyborczego: Stefan Żbikowski, Marek Marcinkowski oraz Wojciech Malinowski. 

Przez większość dnia przy pomniku Piłsudskiego przed Krzywą Halą wartę pełnili ucznio-
wie szkół mundurowych: I Liceum Ogólnokształcącego PUL im. 11 Pułku Ułanów Legiono-
wych w Ciechanowie oraz I Liceum Ogólnokształcącego Centrum Naukowo-Biznesowego 
Feniks im. Polskich Spadochroniarzy w Ciechanowie.

Od lewej: Sławomir Morawski – Przewodniczący Rady Powiatu Ciechanowskiego, Stani-
sław Kęsik – Wicestarosta Ciechanowski, Joanna Potocka-Rak – Starosta Ciechanowski, 
Elżbieta Szymanik – wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unij-
nych w Warszawie, Łukasz Lewandowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Radny 
Powiatu Ciechanowskiego, Robert Morawski – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w 
Ciechanowie oraz Halina Pasikowska-Pikus – dyrektor ciechanowskiej filii MJWPU. 

W 102. rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości władze miasta w imieniu 
lokalnej społeczności złożyły kwiaty przy 
pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego.
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*GITARA *PIANINO

*PERKUSJA *ŚPIEW

*AKORDEON i inne

szkoła muzyczna

ź LEKCJE ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE 
INDYWIDUALNYM

ź DUŻY POWIERZCHNIA SAL 
LEKCYJNYCH POZWALA NA 
ZACHOWANIE ODPOWIEDNIEGO 
DYSTANSU

ź ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ 
PROWADZENIA ZAJĘĆ ON-LINE

ź ZAPEWNIAMY ŚRODKI DO 
DEZYNFEKCJI RĄK 

Ciechanów, ul. Sienkiewicza 33a

tel. 517 770 082 
e-mail: adciechanow@gmail.com

Troszczymy się o zdrowie naszych uczniów!

VOUCHER
PODARUNKOWY

VOUCHER
PODARUNKOWY

NA LEKCJE 
GRY LUB ŚPIEWU

NA LEKCJE 
GRY LUB ŚPIEWU
TO WSPANIAŁY 

POMYSŁ 
NA PREZENT! 

ZAPRASZAMY

adciechanow

ul. Pułtuska 53
06-400 Ciechanów

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

ogłoszenie własne wydawcy

Czy obecna sytuacja w kraju i na świecie 
związana z COVID-19 ma wpływ na moż-
liwość zaciągania kredytów mieszkanio-
wych?

Niestety tak. Jak cała gospo-
darka, tak również sektor banko-
wości - a co za tym idzie klienci 
banków - również odczuli skut-
ki pandemii. Banki reagując na 
ograniczenia w gospodarce zaczęły 
ograniczać swoje akcje kredytowe 
i wprowadzać bardziej restrykcyj-
ne podejście do klienta. Przede 
wszystkim w większości banków 
został podniesiony minimalny 
wkład własny do poziomu 20%. 
Po drugie, banki zaczęły baczniej 
przyglądać się źródłom naszego 
dochodu, patrząc na to w jakiej 
branży pracujemy czy prowadzimy 
działalność. Biorą pod uwagę czy 
nie jest to sektor, w którym zosta-

ły wprowadzone jakieś długofalo-
we obostrzenia. Obecnie trudniej 
uzyskać kredyt jest pracownikom 
branży turystycznej, transporto-
wej, kosmetycznej i wielu innych.

Czy to znaczy, że możemy teraz nie 
otrzymać kredytu na spełnienie marzeń 
o własnym „M”?

Sytuacja jest trudna i dynamicz-
na. Pomimo tych wszystkich ogra-
niczeń jesteśmy w stanie skutecznie 
pomagać naszym Klientom. Banki 
różnicują np. podejście do źródeł 
dochodów. Część banków przestała 
akceptować umowy na czas określo-
ny albo umowy zlecenia, ale to nie 
znaczy, że wszystkie. Mamy w tej 
chwili kilkanaście banków udzie-
lających kredytów hipotecznych i 
tyleż samo możliwości znalezienia 
naszym Klientom skutecznego roz-
wiązania.

Jak obniżenie stóp procentowych wpły-
nęło na zmniejszenie się rat kredyto-
wych?

Stopa procentowa to jeden z 
głównych składników kosztu kre-
dytu hipotecznego i jest niczym in-
nym, jak ceną jaką płacimy za poży-
czenie pieniędzy od Banku. Cena ta 
składa się z marży Banku, która jest 
stała w całym okresie kredytowa-

nia oraz wskaźnika WIBOR (stopy 
bazowej), której wysokość określa 
Rada Polityki Pieniężnej. Wskaźnik 
ten jest zmienny, w związku z czym 
oprocentowanie kredytu hipotecz-
nego określa się jako zmienne. W 
dużym uproszczeniu, gdy stopa ba-
zowa jest wysoka, to pożyczanie pie-
niędzy jest droższe, kiedy jest niska 
to kredyty są tańsze.

Od kilku lat WIBOR 3-mie-
sięczny kształtował się na poziomie 
około 1,70%, dobra marża kredy-
towa wynosiła około 2%, co da-
wało oprocentowanie na poziomie 
3,70%. Rata kredytu dla kwoty 300 
tys. zł na okres 30 lat przy takim 
kredycie wynosiła ok. 1.380,00 zł.

Na dzień dzisiejszy WIBOR 
3-miesięczny spadł do poziomu 
0,23%, co przy marży 2% daje 
oprocentowanie na poziomie 
2,23%. Dla powyższego kredytu 
rata po zmianie stóp procentowych 
spadła do około 1.143,00 zł, czyli 
obniżyła się o ponad 200 zł.

Na co możemy liczyć trafiając do nieza-
leżnego doradcy i czy wiążą się z tym 
jakieś koszty?

Każdy Klient, który trafia do 
naszego Biura może liczyć na kom-
pleksową obsługę. Do naszych 
zadań należy rzetelne porówna-

nie dostępnych dla Klienta ofert, 
wyjaśnienie niejasności, przedsta-
wienie wszystkich kosztów zwią-
zanych z zaciągnięciem kredytu. 
Ponadto zadaniem pośrednika jest 
też przygotowanie dokumentacji 
związanej ze złożeniem wniosku o 
kredyt, pomoc w kompletowaniu 
wymaganych zaświadczeń, przy-
gotowanie kosztorysów itp. Cała 
praca, która teoretycznie spoczy-
wałaby na Kliencie przechodzi 
na nas. Dodatkowo współpracu-
jemy z różnymi instytucjami, jak 
np. kancelarie notarialne czy rze-
czoznawcy majątkowi, co też bar-
dzo usprawnia cały proces i skraca 
go do minimum. 

To, co jest bardzo istotne przy 
dzisiejszym szybkim trybie życia i 
ciągłym braku czasu to fakt, że jeste-
śmy w stanie dojechać do domu czy 
miejsca pracy Klienta w dogodnych 
godzinach. Niejednokrotnie uma-

wiamy się w weekend czy w godzi-
nach wieczornych.

Padło pytanie o koszty. I tu cie-
kawostka, o której większość z nas 
może nie wiedzieć. Usługa pośred-
nictwa jest dla Klienta całkowicie 
bezpłatna. Nie oznacza to oczywi-
ście, że pośrednicy pracują za dar-
mo. System jest tak skonstruowany, 
że to banki wynagradzają pośredni-
ka za jego pracę. Klient nie ponosi 
z tego tytułu żadnych dodatkowych 
kosztów.

Podsumowując, Klienci korzy-
stający z usług pośredników finan-
sowych oszczędzają swój czas i pie-
niądze. 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy kolej-
nych zadowolonych Klientów.

Dziękuję. Pozdrawiam wszyst-
kich Czytelników PULSU i zapra-
szam do kontaktu. Chętnie odpo-
wiemy na Państwa pytania.

Rozmowa z ekspertem finansowym Krzysztofem Szczepańskim

Kredyt hipoteczny w czasach pandemii?
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W ramach prowadzonego przez miasto proce-
su rewitalizacji i zagospodarowania zbiornika 
wodnego Krubin pojawiły się tam drewniane 
pomosty wędkarsko-widokowe. Inwestycję 
zrealizowano w ramach zwycięskiego projek-
tu Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego 
złożonego przez radnego Wiesława Brzozow-
skiego.

Dwa pływające pomosty zostały wy-
konane z zaimpregnowanych desek z mo-
drzewia syberyjskiego. Na każdym z nich 
umieszczono tablicę informacyjną oraz 
koło ratunkowe.

Radny Brzozowski jest zadowolony z 
kolejnego etapu rewitalizacji Krubina. – Z 
roku na rok to miejsce pięknieje. O tym, 
jak bardzo nasze działania były oczekiwa-
ne przez społeczeństwo najlepiej świadczą 
tłumy ciechanowian oblegające plażę w 
okresie wakacyjnym. W tym roku zosta-
ną jeszcze zainstalowane dwie szybkoob-

rotowe kamery miejskiego monitoringu. 
Pojawi się też nowe oświetlenie w postaci 
pięciu lamp typu LED. Niewątpliwie 
zwiększy to bezpieczeństwo osób korzy-
stających z tego miejsca rekreacji i w spo-
sób znaczący ograniczy akty wandalizmu 
– powiedział nam Wiesław Brzozowski.

Radny złożył już ogólnomiejski pro-
jekt do kolejnej edycji Ciechanowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. Opiewa on na 
kwotę 200 tys. zł. Zakłada wydłużenie 
istniejących ciągów komunikacyjnych 
o trasę zlokalizowaną pomiędzy dwoma 
zbiornikami znajdującymi się naprzeciw 
tego głównego. Projekt obejmuje także 
montaż kolejnych elementów małej ar-
chitektury – ławek oraz koszy na śmieci. 
O tym, czy propozycje te zostaną zrealizo-
wane zdecydują w głosowaniu mieszkań-
cy miasta.

TM

Inwestycja z Budżetu Obywatelskiego

Pomosty na Krubinie

Radny Wiesław Brzozowski na jednym z dwóch pomostów, które zostały zamontowane 
na Krubinie.
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Łukasz Rudnicki
Kierownik Oddziału 

Regionalny Kierownik ds. Sprzedaży

Siedziba DOMU UBEZPIECZENIOWEGO
SPECTRUM Oddziału w Ciechanowie

Łukasz Rudnicki

ubezpieczenia

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

Stłuczka na drodze i co dalej?Stłuczka na drodze i co dalej?

-  opis okoliczności i przebieg kolizji;

- dane dotyczące ubezpieczenia OC sprawcy: numer polisy 
oraz nazwę Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Należy 
sprawdzić ważność polisy ubezpieczeniowej na dzień kolizji. 
Gdyby sprawca nie posiadał certyfikatu zawarcia polisy OC 
(nie jest to obowiązkowe) dane polisy sprawdzimy pod 
adresem www.ufg.pl; 

Pamiętajmy! Bezpieczeństwo przed wszystkim! Trzeba 
upewnić się, że pasażerowie oraz inne osoby, które 
uczestniczyły w kolizji czują się dobrze, nie mają obrażeń i nie 
potrzebują pomocy. Następnie, jeśli jest to możliwe, należy 
usunąć pojazdy z miejsca zdarzenia, pozostawiając je w bez-
piecznym miejscu. W przypadku braku możliwości usunięcia 
pojazdu, należy pamiętać o odpowiednim zabezpieczeniu: 

włączeniu świateł awaryjnych i ustawieniu trójkąta 
ostrzegawczego w odpowiedniej odległości. Jeśli 
nikt poważnie nie ucierpiał i kierujący pojazdami nie 
mają wątpliwości kto jest sprawcą, a kto poszkodo-
wanym, nie ma konieczności wzywania policji. 
Wówczas wystarczy oświadczenie o zdarzenie 
drogowym. Można skorzystać z gotowego formu-
larza lub spisać oświadczenie odręcznie.

Każdego dnia na polskich drogach dochodzi do mniej lub 
bardziej poważnych kolizji z udziałem pojazdów silniko-
wych. Przyczyny mogą być bardzo różne: nadmierna pręd-
kość, chwila nieuwagi, pech czy oślepienie przez słońce. Na 
drodze niezwykle istotna jest czujność i koncentracja, ale 
również przygotowanie do różnych wydarzeń.

Przy stresie związanym ze zdarzeniem drogowym, dobrze 
jest mieć gotową ścieżkę postępowania, dlatego w dalszej 
części przedstawiamy krok po kroku to, jak zachować się w tej 
sytuacji.

-  dane kierowców oraz właścicieli samochodów (imię, 
nazwisko, PESEL, adres zamieszkania);

- dane samochodów, a więc markę, model, typ samochodu, 
numer rejestracyjny oraz numer VIN;

-  miejsce, datę i dokładną godzinę zdarzenia;

-  wskazanie kto jest sprawcą, a kto osobą poszkodowaną;

Prawidłowo wypełniony dokument ułatwi proces 
likwidacji szkody. Oświadczenie o zdarzeniu drogowym 
powinno zawierać:

-  dane świadków wraz z ich podpisami;

-  czytelne podpisy uczestników kolizji drogowej.

Po spisaniu oświadczenia, poszkodowany powinien zgłosić 
fakt zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego. Bez względu na 
to, czy szkodę zgłaszamy do Towarzystwa Ubezpieczenio-
wego sprawcy, czy do naszej firmy ubezpieczeniowej (tylko 
pod warunkiem, gdy oba podmioty należą to sytemu BLS czyli 
Bezpośredniej Likwidacji Szkód), możemy to zrobić przez 
telefon, Internet lub w placówce DOMU UBEZPIECZE-
NIOWEGO SPECTRUM. Po dokonaniu zgłoszenia i po oglę-
dzinach pojazdu przez pracownika TU (w niektórych przy-
padkach, gdy uszkodzenia są niewielkie, wystarczy przesła-
nie zdjęć pojazdu, bez konieczności oględzin), w ciągu 30 dni 
powinna nastąpić wypłata odszkodowania na konto lub 
naprawa bezgotówkowa w jednym z warsztatów współ-
pracujących z zakładem ubezpieczeń. 

- informację o tym, czy i w jakim stopniu uszkodzeniu uległy 
inne przedmioty znajdujące się w aucie;

- dokładny opis zakresu i stopnia zniszczeń pojazdów, 
opcjonalnie można wykonać rysunki pomocnicze;

Z nami MIGiem poradzisz sobie 
ze wszystkim...

BIURO 
Ciechanów, ul. 17 stycznia 7 

(IV pięto, pokój 404)

MAZOWIECKA IZBA GOSPODARCZA 
w Ciechanowie, ul. 17 stycznia 7 (IV pięto, pokój nr 404)

MAZOWIECKA IZBA GOSPODARCZA 
w Ciechanowie, ul. 17 stycznia 7 (IV pięto, pokój nr 404)

Zastosowanie mediacji jest możliwe 

lub napisz: 
mazowieckaizbagospodarcza@gmail.com

UGODA ZAWARTA PRZED MEDIATOREM PO JEJ 
ZATWIERDZENIU PRZEZ SĄD MA MOC PRAWNĄ 
UGODY ZAWARTEJ PRZED SĄDEM A PO NADANIU 
KLAUZULI WYKONALNOŚCI JEST TYTUŁEM 
WYKONAWCZYM.

WE WSZYSTKICH sprawach, w których prawo 
dopuszcza zawarcie ugody.

AGENCJA ARTYSTYCZNA 

SKLEP MUZYCZNY.eu 

tel. 518 540 506 - środy 10.00 - 12.00 

Witamy w naszym gronie nową firmę: 

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY! 

ul. Ściegiennego 10/12, tel. 602 192 071

BARBARA LUSAWA

Mazowiecka Izba Gospodarcza prowadzi 

CENTRUM MEDIACJI. 

Jeśli od długich procesów sądowych wolisz 
sprawne rozwiązanie problemu z pomocą 

mediatora, zadzwoń: 

Zapraszamy na szkolenie on-line 

 1. Spółka komandytowa czy będzie podatnikiem 
CIT od 2021 r. i na jakich zasadach?

Podczas szkolenia przekazana zostanie wiedza dot. 
wybranych zmian w prawie podatkowym:

„Zmiany podatkowe w 2020/2021 

 2. Podwyższenie limitu przychodów uprawniających 
do korzystania z obniżonej 9% stawki podatku CIT.

z uwzględnieniem JPK i spółek 
komandytowych”

 4. SLIM VAT...
 3. JPK - VAT od 1.10.2020 r.

Prowadzący - Mikołaj Duda, doradca podatkowy.

Dla członków MIG udział bezpłatny!
Na zgłoszenia czekamy 

do 20 listopada do godz. 12.00

Masz dość samotnego żeglowania po 
niespokojnych wodach oceanu gospodarczego?

Dołącz do nas!
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Radni przeciwko podatkowi od deszczu
Rada Miasta Ciechanów w trakcie paździer-
nikowej sesji przyjęła stanowisko krytycz-
nie oceniające plan wprowadzenia przez 
rząd PiS tzw. podatku od deszczu. 

Według projektu ustawy opłata 
miałaby objąć od 1 stycznia 2021 roku 
wszystkich właścicieli nieruchomości o 
powierzchni powyżej 600 m2, a także 
przedsiębiorstwa, wspólnoty i spół-
dzielnie mieszkaniowe, czyli zapłacili-
byśmy praktycznie wszyscy.

Stanowisko Rady Miasta ma być 
przekazane posłom z naszego okręgu 
wyborczego, którzy prawdopodobnie 
jeszcze w listopadzie będą w Sejmie RP 
głosować nad wprowadzeniem podatku 
od deszczu.

 - Negatywnie opiniujemy pro-
jekt ustawy o inwestycjach w zakresie 
przeciwdziałania skutkom suszy (druk 
RCL UD101 z dnia 17 sierpnia 2020 
r.), wskazując, iż nałożenie na szerokie 
grono obywateli nowej opłaty nie przy-
czyni się do osiągnięcia efektu w posta-
ci zatrzymania wody w środowisku i 
upowszechnienia działań retencyjnych. 
W naszej ocenie działania rządu nasta-
wione są wyłącznie na efekt fiskalny, tj. 
osiągnięcie dodatkowych wpływów do 
rządowej spółki Wody Polskie – czy-
tamy w stanowisku przyjętym przez 
radnych.

- Nie kwestionujemy potrzeby 
wprowadzenia rozwiązań, które ułatwią 
zatrzymywanie wody i poprawią dostęp-
ność zasobów wodnych w Polsce w celu 
łagodzenia negatywnych skutków, jakie 

niosą ze sobą coraz dłuższe okresy suszy. 
Jednak naszym zdaniem konieczne są 
daleko idące modyfikacje proponowa-
nych przepisów. Szczególny niepokój 
budzą propozycje dotyczące zmian usta-
wy Prawo wodne. Wprowadzenie opłaty 
(„podatku od deszczu”), w stosunku do 
wszystkich nieruchomości o powierzch-
ni powyżej 600 m2 i więcej niż 50 proc. 
uszczelnienia (niezależnie czy są czy nie 
są na obszarach nieujętych w system ka-
nalizacji deszczowej), dotknie ogromną 
liczbę mieszkańców, w tym osoby fizycz-
ne posiadające domki jednorodzinne 
(które, w najmniejszym stopniu przy-
czyniają się do uszczelniania powierzch-
ni w stosunku do pozostałych terenów 
miejskich, np. dróg, parkingów, obiek-
tów wielokubaturowych, centrów han-
dlowych), przedsiębiorstwa, wspólnoty 
i spółdzielnie mieszkaniowe – napisali 
miejscy radni.

W obszernym stanowisku zwra-
cają też uwagę m.in. na liczne robimy 
organizacyjne i  kompetencyjne, które 
mogą się pojawić w wyniku przyjęcia 
ustawy w obecnym kształcie.

TM

Sesja Rady Miasta Ciechanów
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reklama

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

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

Urząd Gminy Gołymin - Ośrodek

ADMINISTRACJA

Urząd Gminy Ojrzeń

www.ojrzen.pl

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

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

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

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

Urząd Gminy 
w Opinogórze Górnej

06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7

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

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

Starostwo Powiatowe 
w Ciechanowie

BIURA PARLAMENTARZYSTÓW

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

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

Urząd Miasta i Gminy
Glinojeck

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

Powiatowy Zarząd Dróg 
w Ciechanowie

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

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

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

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

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

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

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

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

Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie

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

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

Urząd Gminy w Sońsku

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

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

Biuro	Poselskie
Posła	na	Sejm	RP	

Macieja	Wąsika

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

Czynne w poniedziałki w godz. 16-18.

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP

Arkadiusza Iwaniaka

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

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

ZAREKLAMUJ SIĘ NA: 

Ciechanowa.plwww.

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

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

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

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

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

OCHRONA

BARTON AGENCJA OCHRONYBARTON AGENCJA OCHRONY

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

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

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

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

PUK Sp. z o.o. oferuje usługi:

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

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

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

PRZEDSZKOLA

www.krasnoludki-ciechanow.pl

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

698 679 312698 679 312
ZAPISY:ZAPISY:

USŁUGI KOMUNALNE

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
W CIECHANOWIE SPÓŁKA Z O.O.

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

 

www.pecciechanow.pl

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

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

Bezpłatn
e	

zajęcia	

wczesnego
	

wspomagania

rozwoju	

dziecka

Bezpłatn
e	

zajęcia	

wczesnego
	

wspomagania

rozwoju	

dziecka

tel. 696 467 329tel. 696 467 329

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

Ciechanów, ul. Składowa 2

ODDZIAŁ REGIONALNY TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W CIECHANOWIE

PROWADZI: 

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

 • Liceum	Ogólnokształcące
• Szkoła	Policealna																
• Kwalifikacyjne	Kursy	Zawodowe

B	E	Z	P	Ł	A	T	N	E		

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

oraz	Kurs	pedagogiczny	dla	instruktorów	praktycznej	nauki	zawodu

SZKOŁY	DLA	DOROSŁYCH

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Spis telefonów: (+48 23)

www.tbsciechanow.pl

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

BEZPIECZEŃSTWO

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszego salonu :

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

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

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

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

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

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

Rektorat: 
06-400 Ciechanów

ul. Narutowicza 9

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

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA 
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

BEZPŁATNIE
BLISKO

SOLIDNIE

EDUKACJA

Wyższa Szkoła Menedżerska 
w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska 
w Warszawie

www.wsmciechanow.edu.pl

Filia w Ciechanowie
ul. Żórawskiego 5

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

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

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

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

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

ZAPRASZA NA:

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

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

HOTELE – RESTAURACJE

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

Kompleks hotelowo-gastronomiczny "OLIMPIJSKI"

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

Restauracja organizuje:    imprezy okolicznościowe  
       usługi cateringowe obiady abonamentowe i inne

ZDROWIE

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

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

PROMOCJA!

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

UBEZPIECZENIA

ubezpieczenia

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

KLUCZE - PIECZĄTKI

ZAMKI * KLUCZE * KODOWANIE * PIECZĄTKI * GRAWEROWANIE

kom. 508 270 950

Ciechanów, 
ul. Śląska 2
(wejście od 

Pl. Jana Pawła II 14)

tel. 23 673 54 02

��������
���

porcj��������
���

porcj

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

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

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

AGENT UBEZPIECZENIOWY JANUSZ KOWALSKI
W ofercie polisy 20 wiodących towarzystw ubezpieczeniowych

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

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

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

PIELĘGNACJA CIAŁA 

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

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

Poradnia dla Dzieci
tel. 23  673 22 34

PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH

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

POMOC SPOŁECZNA 

Pizza    BenBurger    BenKura    Sałaty    Quesadilla

                 
ul. Sienkiewicza 8

23 683 17 07
507 51 10 10

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

* * * *

Ciechanów

 tel. 23 672 55 01
23 673 24 72

fax 23 673 24 84  
e-mail: 

mosir@mosirciech.pl

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

www. mosirciech.pl

SPORT I REKREACJA

UBEZPIECZEŃ
ARENA

Wejdź z nami w świat 
UBEZPIECZEŃ

tel. 510 349 434
Ciechanów, ul. Pułtuska 53 

www.ArenaU.pl 

SZKOLENIA ARTYSTYCZNE

     730 39 49 49         

* ODNOWA 
  BIOLOGICZNA  
  CIAŁA I TWARZY

STACJE * 
  TRENINGOWE 

SAUNA, MASAŻ* 

* ODNOWA 
  BIOLOGICZNA  
  CIAŁA I TWARZY

STACJE * 
  TRENINGOWE 

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

SUPER PROMOCJE!

/centrumpieknegocialafigura

BLA
CK W

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

Rafał Żurawski
WYNAJEM 

AGREGATÓW 
PRĄDOTWÓRCZYCH 

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

HADESHADES Zakład Usług Pogrzebowych 

USŁUGI POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

ul. Gostkowska 69
06-400 Ciechanów

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

TADEUSZ ANTOSIK

DOM POGRZEBOWY
- CALVARIA -

SIECI	ZEWNĘTRZNE
Ciechanów, ul. Bielińska 2

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

WODNYCH, GAZOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, 

TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ DROGOWYCH

www.plast-bud.com

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

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

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

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

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

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

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

CMENTARZ KOMUNALNY

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE

06-400 Ciechanów
ul. Zagumienna 35

tel. kom. 502 482 423

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

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

BUDOWLANE

MOTORYZACJA I MASZYNY ROLNICZE 

BUDOWA DRÓG
TRANSPORT 

KRUSZYWA BUDOWLANE
  WYKOPY ROZBIÓRKI|

TRANSPORT 
NISKOPODWOZIOWY

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

kom. 608 737 451
koptrans@koptrans.pl    

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

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

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

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

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

STOWARZYSZENIE 
INICJATYW 
GOSPODARCZYCH 
Oddział w Ciechanowie 

STOWARZYSZENIE 
INICJATYW 
GOSPODARCZYCH 

RÓŻNE

Ciechanów, ul. Pułtuska 116 
(za stacją benzynową)

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

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

Wystawiamy faktury VAT

USŁUGI KAMIENIARSKIE

POMNIKI  * UKŁADANIE KOSTKI BETONOWEJ
CZYSZCZENIE I MYCIE POMNIKÓW

PODNOSZENIE ZAPADNIĘTYCH NAGROBKÓW 

Ciechanów, ul. Gostkowska 77A         798  273 949

PIECZARY BETONOWE 
REALIZACJA W 24 GODZ. 

DEKOR Marta Bończak   

ul. Pułtuska 20 C lok. 18

06-400 Ciechanów

tel.: 695 163 476

dekorciechanow@interia.pl

www.dekorciechanow.pl

DEKOR Marta Bończak   

ul. Pułtuska 20 C lok. 18

06-400 Ciechanów

tel.: 695 163 476

dekorciechanow@interia.pl

www.dekorciechanow.pl

DRZWI       ŻALUZJE 
ROLETY       PLISY

DRZWI       ŻALUZJE 
ROLETY       PLISY

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ            WIZUALIZACJA      
WYKONAWSTWO PROJEKTU     USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ            WIZUALIZACJA      
WYKONAWSTWO PROJEKTU     USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNEINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

REKUPERACJAREKUPERACJA

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

tel. 572 279 727 tel. 572 279 727 

AGROAP  SERWISAGROAP  SERWIS MASZYN ROLNICZYCH 
I SAMOCHODÓW 

WSZYSTKICH MAREK

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

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

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

Nowość!

Termiczne 

modelowanie 

sylwetki!

Cryo T SHOCK

Nowość!

Termiczne 

modelowanie 

sylwetki!

Cryo T SHOCK

Nie masz pomysłu na prezent? 

u nas masz możliwość zakupu

Karty podarunkowej!

zadbaj o zdrowie i relaks 

najbliższych!

reklama
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                     Pierwsze zajęcia już od stycznia 2021 rokuBEZPŁATNA NAUKA

Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu ogłasza nabór na:

KURS KWALIFIKACYJNY ZAWODOWY 
- TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH

Dający uprawnienia rolnicze!

Ukończenie dwóch kwalifikacji daje pełne uprawnienia rolnicze!

Po ukończeniu całego kursu uczestnicy zdobędą kwalifikacje w zakresie:

Po ukończeniu KKZ (Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy) kursant otrzymuje zaświadczenie wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej potwierdzające 
zdobycie kwalifikacji zawodowych oraz zaświadczenie instytucji oświatowej KKZ dające uprawnienia do przejmowania gospodarstw rolnych, pozyskiwania środków z 
funduszów unijnych, w tym także premii dla młodych rolników.

1) Prowadzenia działalności turystycznych na obszarach wiejskich (HGT.09),  

2) Prowadzenia gospodarstwa agroturystycznego (HGT.10).

Po ukończeniu dwóch kwalifikacji uczestnicy kursu będą umieć: organizować i prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, planować, organizować i 
wykonywać prace w gospodarstwie rolnym, planować i organizować działalność agroturystyczną, obsługiwać klienta w gospodarstwie agroturystycznym, okonywać 
rozliczeń finansowych usług turystycznych, i wiele więcej!

Możliwości pracy: własna działalność gospodarcza, biura turystyczne, hotele, pensjonaty, prywatne domy letniskowe, gospodarstwa agroturystyczne, przedsiębiorstwa 
turystyczne, zakłady gastronomiczne, domy wczasowe, ośrodki wypoczynkowe, biura obsługi ruchu turystycznego na wsi, gospodarstwa turystyczne,  ekologiczne 
gospodarstwa rolne, instytucje związane z turystyką wiejską i rolnictwem, agencje turystyczne, agencje rolne. 

Chcesz zdobyć uprawnienia rolnicze 
i zdobyć środki dla młodych rolników? 

Zapisz się zanim będzie za późno! Raciąż, ul. Płocka 28, tel. +48 608 247 272

Od stycznia 2021 rozpoczynają się zajęcia w zakresie kwalifikacji HGT.09 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

Ważne! Uczestnik kursu po zdaniu kwalifikacji HGT.09 (5 miesięcy) może zapisać się na kwalifikację HGT.10 (5 miesięcy). 

Wymagane wykształcenie: minimum podstawowe 
– wykorzystaj swoją ogromną szansę!

(10 miesięcy nauki)

ogłoszenie

Wraz z nadejściem no-
wego roku akademic-
kiego 2020/2021 budyn-
ki Państwowej Uczelni 
Zawodowej w Ciecha-
nowie i Mławie zyskały 
nowy wizerunek. Zmie-
nioną kolorystycznie 
niebiesko-białą elewa-
cję ozdabiają murale z 
wizerunkiem patrona 
Uczelni – prof. Ignacego 
Mościckiego. 

Na budynkach 
PUZ w Ciechano-
wie i Mławie, na po-
wierzchni 70 metrów 
kwadratowych, po-
wstały portrety ostatniego prezydenta 
II RP Ignacego Mościckiego, urodzo-
nego w Mierzanowie koło Ciechano-
wa. Murale to kolejny etap procesu 
zmian wizerunkowych jakie przecho-
dzi Uczelnia, która w ubiegłym roku 
zmieniła nazwę i przyjęła imię tego 

wielkiego naukowca i działacza niepod-
ległościowego. Pomysłodawcą nowego 
wyglądu obiektów były władze Uczelni, 
zaś konsultantem artystycznym i wy-
konawcą - znany ciechanowski artysta 
plastyk Marek Zalewski.

WW/TM

Państwowa Uczelnia Zawodowa 

Budynki PUZ w nowej szacie

Na budynkach Państwowej Uczelni Zawodowej pojawiły się mura-
le z wizerunkiem patrona Uczelni – prof. Ignacego Mościckiego. 
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Tegoroczne szkolne obchody Narodowe-
go Święta Niepodległości z wiadomych 
przyczyn musiały zostać przeniesione 
do Internetu. W czwartek, 12 listopa-
da przed ekranami swoich monitorów 
usiedli ubrani na galowo uczniowie klas 
I – VIII Szkoły Podstawowej STO w Cie-
chanowie. 

Tego dnia tematem lekcji był 
patriotyzm i wszystko, co polskie. 
Nauczyciele przygotowali dla dzieci 
quizy, konkursy, prezentacje, wirtu-
alne pokoje zagadek. Na koniec dnia 
na uroczystym wirtualnym apelu ze-
brała się cała społeczność szkolna, by 
obejrzeć montaż słowno-muzyczny 
przygotowany przez uczniów klasy 
VA i VB oraz ich wychowawczynie. 

- Budowanie postaw patriotycz-
nych to ważne zadnie szkoły – mówi 
dyrektor Katarzyna Stawicka. – Moż-
na to robić na różne sposoby, także 
z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość, bo nie tyle 
liczy się kanał komunikacji, co szcze-
re chęci i zaangażowanie po stronie 
uczniów, nauczycieli i rodziców.

Program artystyczny moż-
na obejrzeć na szkolnym kanale 
YouTube: https://youtu.be/H_0R_
GjIMkE 

PP 

Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Ciechanowie

Narodowe Święto Niepodległości wirtualnie 
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Rozpoczęty Dniem Wszystkich Świętych i Zaduszkami 
czas wspomnień przywołuje z pamięci tych, którzy ode-
szli z tego życia. Może poszli do Domu Pana, może w nie-
byt istnienia, powracając do stanu sprzed urodzenia, 
gdy nas jeszcze nie było. Lecz jakby nie interpretować 
odchodzenia, do innego życia lub w ontologiczny nihi-
lizm, ludzie odchodzą raz. A naszemu ziomkowi przyszło 
odejść trzy razy.

Fizycznie Michał Gwiazdowicz odszedł w 
1962 roku. Ze świadomości publicznej kazano 
mu odejść niedawno, najpierw w roku 2017 i po-
tem w 2018. 

Za doczesnego życia i po tym życiu, został na 
ziemi ciechanowskiej wyklęty łącznie po trzykroć. 
Przed wojną wyklęli go jaśniepanowie dziedzice, a 
w naszych czasach ci, którzy pozbawili patronatu 
nad jedną z ciechanowskich ulic i Szkołą Podsta-
wową w Bądkowie.

Kim był Ludowiec Wyklęty?

Działacz społeczny, starosta rawski 
(1918/1919), wojewoda poznański (1945) i wo-
jewoda warszawski (1945), poseł (od 1947). (za: 
linkfang.org.pl)

– Michał Gwiazdowicz urodził się 13 wrze-
śnia 1889 r. w Kłopoczynie w powiecie Rawa 
Mazowiecka w rodzinie chłopskiej. (…) Atmos-
fera panująca w domu oraz duża wrażliwość na 
krzywdę i niesprawiedliwość społeczną wyznaczyć 
miały na całe życie kierunek pracy i walki Micha-
ła Gwiazdowicza. (za: A. Kociszewski, „Michał 
Gwiazdowicz (1889-1962), In memory of Mi-
chał Gwiazdowicz…”, (w) Rocznik Mazowiecki 
1974).

Michał Gwiazdowicz – pozytywista trzech 
epok

Ruch ludowy z epoki zaborów, dwudziestole-
cia międzywojennego i okresu po drugiej wojnie 
światowej, był formułą spójną z Pozytywizmem 
Polskim, realizowaną postawami swych wyrazicie-
li i działaczy. Takim pozytywistycznym ludowcem 
był Michał Gwiazdowicz, który w latach dwudzie-
stych XX wieku przybył w okolice Ciechanowa na 
zawołanie Szkoły Rolniczej w Sokołówku.

Marii Klonowskiej wspomnienie o 
Gwiazdowiczu

– Gdyby nie zaproszenie przez Jadwigę Dziu-
bińską do Sokołówka, gdzie w majątku przekaza-
nym przez Tomasza Klonowskiego na cele oświaty 
wiejskiej założono Szkołę Rolniczą, pewnie na 
ziemi ciechanowskiej by się Michał Gwiazdowicz 
nie pojawił. Oboje poznali się w Szkole Rolniczej 
w Pszczelinie koło Warszawy, w której Dziubińska 
była kierowniczką, a syn pańszczyźnianego chłopa 
Michał pobierał wówczas nauki. W grudniu 1924 
roku jako członkini Zarządu Fundacji im. T. Klo-
nowskiego w Sokołówku, Jadwiga Dziubińska za-
proponowała Michałowi dzierżawę gospodarstwa 
Fundacji, którego celem było wypracowywanie 
zysków na utrzymanie Szkoły Rolniczej – przed-
stawia Maria Klonowska, prezes Stowarzyszenia 
„Sokołówek” im. T. Klonowskiego.

– Po ukończeniu pszczelińskiej szkoły Michał 
powrócił na wieś koło Rawy Mazowieckiej i jako 
młody rolnik zmodernizował ojcowskie gospo-
darstwo, zapewniając jego rentowność, miał więc 
praktyczne doświadczenie zawodowe potrzebne w 
Sokołówku – zauważa Maria Klonowska.

Ludowiec-Zaraniarz

– Michał Gwiazdowicz wiąże się bardzo moc-
no z ruchem zaraniarskim (dążącym do unieza-
leżnienia wsi od ziemian i kleru – przyp. red.), 
starając się wprowadzać w życie jego programowe 

założenia. Od 1910 r. stał się organizatorem kółek 
rolniczych, kas pożyczkowo-oszczędnościowych, 
zwłaszcza zaś stowarzyszeń spożywców w rodzin-
nym powiecie. (…) Michał Gwiazdowicz należał 
nie tylko do grona pilnych czytelników, ale i ak-
tywnych współpracowników „Zarania”. (za: Rocz-
nik jw.)

Niepodległościowiec, Piłsudczyk, Peowiak 

– Michał Gwiazdowicz, będąc w bliskich kon-
taktach z czołowym działaczem ruchu ludowego 
Tomaszem Nocznickim z Lipia, przystępuje do 
pracy niepodległościowej. W latach 1913-1914 
werbuje ochotników na szkolenie wojskowe. (…) 
Wraz z poważnymi grupami działaczy zaraniar-
skich znalazł się w obozie piłsudczykowsko-legio-
nowym. (…) Po wybuchu wojny władze rosyjskie 
zaostrzyły czujność i zawzięcie tropiły działalność 
polskich organizacji niepodległościowych. Udało 
się im też aresztować wielu działaczy. Nie zdołał 
uniknąć represji również i Michał Gwiazdowicz. 
Za wystąpienia przeciwko carskiemu military-
zmowi zostaje aresztowany 10 marca 1915 r. i po-
stawiony do dyspozycji V wydziału armii. Dzięki 
interwencji M. Malinowskiego i obronie adwo-
kata Paschalskiego uniknął kary śmierci. Jednak 
nie zdążono wydostać go z więzienia, bowiem 
w maju 1915 r. „Zaranie” zostaje zawieszone 
przez władze carskie, zaś Maksymilian Malinow-
ski i Irena Kosmowska aresztowani i wywiezieni 
w głąb Rosji. Jednym z wielu wywiezionych był 
również M. Gwiazdowicz. Z witebskiego więzie-
nia wydostał się po 6 miesiącach utraty wolności. 
(…) Udaje się do Mińska, gdzie pod nazwiskiem 
Władysława Pluty otrzymuje pracę w Polskim 
Komitecie Pomocy Ofiarom Wojny, gdzie pra-
cuje jako kierownik schroniska dla uchodźców, a 
następnie jest skierowany do internatu tegoż ko-
mitetu, gdzie mieściła się Szkoła Rzemiosł. Tam 
wraz z kierownikiem szkoły Janem Witkiewiczem 
organizuje harcerstwo polskie dla 80 chłopców. 
(…) Od chwili powrotu do kraju rzuca się w wir 
pracy politycznej. (…) Michał Gwiazdowicz jest 
równocześnie jednym z aktywnych organizatorów 
POW. Na wieść o rewolucji w Niemczech odko-
puje karabiny zebrane z pobojowisk i zakopane 
25 X 1914 r. Bierze czynny udział w rozbrajaniu 
Niemców i organizacji życia cywilnego w Rawie. 
(za: Rocznik jw.)

Przedstawiciel Rządu Rzeczypospolitej

– Decyzją Rady Ministrów z 20 listopada 
1918 r. Michał Gwiazdowicz został mianowany 
na stanowisko komisarza ludowego (starosty – 
przyp. red.) w Rawie Maz. Na stanowisku tym 
przejawiał wielką aktywność. Ostro występował 
przeciwko miejscowej reakcji, tępiąc zdecydowa-
nie wszelkie przejawy nadużyć czy spekulacji. (…) 
Zwalczał samowolę policji i biurokracji, czym na-
raził się miejscowym sferom prawicowym, które 
wystosowały petycję z żądaniem odwołania go z 
zajmowanego stanowiska. (za: Rocznik jw.)

Gwiazdowicz wyklęty na ciechanowszczyźnie 
po raz pierwszy

– Michał Gwiazdowicz przyjął propozycję 
zatrudnienia w Sokołówku i 1 stycznia 1925 
roku przeprowadził się na teren naszego powia-
tu. Jednakże niebawem do Związku Ziemian 
w Ciechanowie wpłynęło pismo od Związ-
ku Ziemian Rawskich z Rawy Mazowieckiej, 
szkalujące dobre imię Michała Gwiazdowicza. 
List uprzedzał o jego poglądach i zawierał su-
gestię, iż temu „wywrotowcowi” nie należy 
pozwolić zaaklimatyzować się w powiecie cie-
chanowskim. Zarząd Fundacji w Sokołówku 
nie był w stanie przeciwstawić się „wyklęciu” 

przez ziemian i rozstał się z Gwiazdowiczem, 
który postanowił jednak u nas pozostać i ku-
pił dziesięć hektarów ziemi w Pęchcinie, gdzie 
zajął się m.in. ogrodnictwem – podaje Maria 
Klonowska.

Wspomnienie bratanka Zygmunta

– Rodzina Gwiazdowiczów pochodzi z 
okolic Rawy Mazowieckiej. Mój ojciec Jan 
Gwiazdowicz zginął na początku wojny w 
1939 roku, gdy miałem prawie dziewięć lat. 
Pozostaliśmy sami – mama i nas pięcioro ma-
łych dzieci. Mnie i siostrę Basię na całą okupa-
cję stryj Michał zabrał do siebie do Pęchcina. 
Jako mały chłopak nosiłem jedzenie i infor-
macje partyzantom ukrywanym przez stryja w 
stodole. Cała rodzina Gwiazdowiczów działała 
w konspiracji antyhitlerowskiej, a stryj Michał 
zyskał sobie przydomek „ojca partyzantów” 
– mówi osiemdziesięciodziewięcioletni dziś 
Zygmunt Gwiazdowicz, mieszkaniec Ursusa. 
– Pamiętam jak przywieziono do domu cięż-
ko rannego w akcji zbrojnej Michałka junio-
ra. Widziałem jak broczył krwią. Stryj szybko 
zorganizował potajemne przewiezienie syna 
do szpitala. Niestety ktoś zadenuncjował Mi-
chałka, ze szpitala zabrało go gestapo i zginął 
śmiercią męczeńską. Jego ciało po wojnie ro-
dzina rozpoznała wśród innych zamordowa-
nych Polaków leżących we wspólnej mogile 
na dziedzińcu budynku zajmowanego podczas 
okupacji przez gestapo. Michałek spoczął wraz 
z matką w grobie na ciechanowskim cmenta-
rzu przy ulicy Płońskiej – relacjonuje Pan Zyg-
munt.

– Gdy po wojnie stryj Michał był wojewo-
dą warszawskim, kazał szefowi UB w Ciecha-
nowie uwolnić więźniów politycznych. Gdy 
dzięki ogrodnictwu stanął życiowo na nogi, 
wybudował w Pęchcinie drugi dom, z senty-
mentu dla Marszałka wzorowany na „Milu-
sinie” w Sulejówku, który odwiedził wraz z 
projektantem willi – przytacza z pamięci Zyg-
munt Gwiazdowicz. (Wg notatek ciotecznej 
prawnuczki Michała Gwiazdowicza – Bogu-
miły Siwkiewicz)

Dlaczego ludowca Gwiazdowicza nie lubiła 
tamta władza

Nie lubiła i zaraz po 1945 roku margi-
nalizowała odsuwając od stanowisk decyzyj-
nych, odnosząc się podobnie jak do Stanisła-
wa Mikołajczyka, choć Gwiazdowicza akurat 

nie wygnano, a on zajął się wtedy ogrodnic-
twem.

– Jako wojewoda poznański, a potem 
warszawski, wykazał nieprzeciętny talent or-
ganizatorski i prawość charakteru. W tym 
ciężkim okresie bezlitośnie tępił biurokrację 
i zwalczał przejawy łamania praworządno-
ści. Charakterystyczne są jego interwencje w 
Działdowie i Ciechanowie oraz interwencja w 
KRN w sprawie bezpodstawnego aresztowa-
nia organizatora SL w Ciechanowie Adama 
Klimkowskiego. (…) Walczył z bezdusznością 
i drętwotą administracji. (za: Rocznik jw.)

Ogrodnik pracowity – to kułak!

– Gwiazdowicz sam był pracowity i obowiąz-
kowy, tego samego wymagał od innych, a więc i 
od swoich pomocników. To te wymagania, prócz 
innych temu podobnych zarzutów, staną się po-
wodem do okrzyczenia go kułakiem. (za: Z. Hem-
merling, „Michał Gwiazdowicz”, LSW, Warszawa 
1974)

Za co Michała Gwiazdowicza nie lubi ta 
władza

Nie wiadomo czy nie lubi. Po 1989 roku ra-
dykalnym prawicowcom Michał Gwiazdowicz nie 
jawił się jako podejrzany. W czasie „dekomuniza-
cji” na uraaa, przez prawie trzy dekady Gwiazdo-
wicz nie przeszkadzał jako patron ulicy i szkoły. 
Przecież to „swój”, przyzwoity człowiek, wieść 
gminna wiązała z nim udane zabiegi na rzecz po-
wiatu za sprawą lokalizacji chłodni i jednocześnie 
przetwórni przy głównej trasie kolejowej – nie w 
Mławie, a w Ciechanowie.

Gwiazdowicz to nie „czerwony”, a „zielony”. 
Nie afirmował totalitaryzmu, ale zwalczał postawy 
totalitarne. Za to go zmarginalizowano, nie repre-
sjonując bo był popularny wśród chłopstwa, jed-
nocześnie nie miał relacji z zagranicznymi ośrod-
kami politycznymi. Odstawiono go na boczny tor, 
by uprawiał kapustę i działał w ruchu ludowym, 
zresztą tym samym co trwa do dzisiaj.

Postscriptum

Gdy podczas ostatniej „dekomunizacji” trze-
ba było coś i u nas „wykląć”, więc na chybił trafił 
pokazali palcem na Gwiazdowicza. A nie ruszono 
np. Broniewskiego, który sławił Stalina: „Potrzeb-
ny jest Maszynista/ którym jest On:/ towarzysz, 
wódz, komunista –/ Stalin – słowo jak dzwon!”, 
„Miliony ludzi Związku Rad i krajów idących 
drogą Socjalizmu tworzą świat nowy, niosąc w ser-
cach i na ustach imię STALIN”. (za: poezja.org/
wz/Broniewski…)

Ulica Broniewskiego ma sporo adresów i 
wpływowych mieszkańców, z racji przemianowa-
nia ulicy kupa tabliczek do wymiany. Potem trze-
ba by zmienić nazwę dużej szkoły, wymienić pie-
czątki i symbole związane z patronem. Naprawdę 
radni mogliby dostać po łapach przy wyborach. A 
tak poleciała mała uliczka na peryferiach, wiejska 
szkoła pośród pól. To łatwiejsze.

Naprawdę sprawa dobrego imienia ludow-
ca Michała Gwiazdowicza wymaga wyjaśnienia. 
Najlepiej przez konferencję na jego temat, np. w 
Muzeum Szlachty Mazowieckiej, bo nie ma u nas 
muzeum chłopstwa mazowieckiego, a MSzM zaj-
muje się także tradycją Pozytywizmu i ludu wiej-
skiego. 

*****

Tezy artykułu mają charakter publicystyki 
advocati diaboli – najważniejsze słowa powiedzą 
Czytelnicy.

GRZEGORZ KRAJEWSKI

Szczere i odważne regionalistyczne wspomnienie zaduszkowe

Michał Gwiazdowicz – Ludowiec Wyklęty
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Ogrodnik Michał Gwiazdowicz z kapustą we wsi Pęchcin.
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Powrót nauczania 
zdalnego - typy 
uczniów

Zdalne nauczanie powróciło, a wraz 
z nim nieustanna praca w domu. Słowo 
nieustanna nie jest tutaj przypadkowe, 
otóż nauczyciel w obecnej sytuacji pracuje 
znacznie więcej niż w normalnych, stacjo-
narnych standardach. Już po kilku dniach 
pracy na platformach edukacyjnych udaje 
się wyróżnić pewne typy uczniów obecnych 
na lekcjach online. Jestem pewna, że oni 
też prowadzą swoje rankingi, w których w 
podobny sposób oceniają nauczycieli. Jakie 
kategorie udało mi się wyróżnić?

Zgrywus

Logujesz się na lekcje. Masz przygoto-
wane fantastyczne materiały i odkąd rano 
otworzyłeś oczy, cieszysz się, że dzięki nim 
Twoi uczniowie szybko zrozumieją nowy 
temat. W wyobraźni widzisz ich pełne 
wdzięczności i mądrości oblicza. Nagle 
na ekranie ukazują się dziwne stwory, coś 
jakby duchy w prześcieradłach i okularach 
przeciwsłonecznych na głowach. W zasa-
dzie doceniasz poczucie humoru, jednak 
ta sama akcja trzeci raz w tym tygodniu 
sprawia, że jakoś nie jest Ci do śmiechu. To 

właśnie klasowy zgrywus specjalnie dla Cie-
bie oglądał po nocach memy i tik toki, aby 
przygotować tę osobliwą niespodziankę. 
Docenić należy jego kompetencje społecz-
ne i charyzmę, wszak cała klasa jest gotowa 
i obecna punktualnie na lekcji. Kiedy Ty 
ostatni raz to osiągnąłeś?

Śpioch

Zawsze obecny na lekcjach, ale jego 
twarz jest jakoś dziwnie nieruchoma. Nie 
jest to zacinający się Internet. Twoje po-
dejrzenie powinna wzbudzić także twarz 
ucznia, ukazująca profil. W tej konfigura-
cji nie widzisz, że nie mruga. Nie mruga, 
to fakt. Nie mruga, bo po prostu śpi. To 
właśnie pomysłowi uczestnicy, którzy za 
pomocą zdjęcia w aplikacji symulują swoją 
obecność.

Wszechwiedzący

Wie wszystko lepiej od Ciebie. Chętnie 
poinstruuje Cię w każdej kwestii technicznej. 
Jeśli masz takiego ucznia na lekcji, czujesz nie-
ustanną presję, żeby zmieniać slajdy i filmiki 
w trybie natychmiastowym, bo nie chcesz 
ryzykować, że z równowagi wyprowadzi Cię 
magiczne zdanie: „Musi Pani/Pan teraz…”. 
Jest to uczeń aktywny zawsze wtedy, kiedy 
może wykazać się swoimi umiejętnościami w 
zakresie nowoczesnych technologii. Robi to 
najczęściej w sposób, który ma obnażyć Two-
je braki w tej dziedzinie. Zapytany o materiał 
z lekcji, nagle staje się technicznie bezradny. 
Traci zasięg, przestaje działać kamera i mikro-
fon. Twoje pytanie jest niczym zaklęcie, które 
odbiera mu nagle wszelkie moce.

Rodzinny

Tym razem to Ty zaspałeś. W ostat-
niej chwili zalogowałeś się na lekcję. Masz 
przygotowany temat, ale nie zdążyłeś już 

odpalić żadnych „fajerwerków dydaktycz-
nych”. Myślisz sobie – luz, udostępnię pod-
ręcznik, opowiem coś ciekawego. Wtedy 
dostrzegasz, że na Twoją lekcję postanowiły 
przybyć całe rodziny. W jednym okienku 
widzisz dziecko, rodziców oraz babcię. 
Twoja wiedza dotrze pod strzechy, a Ty nie 
zrobiłeś nawet prezentacji…

Miłośnik zwierząt

To uczeń, który na lekcje loguje się w 
towarzystwie swojego puszystego towarzy-
sza. Zanim zajęcia się rozpoczną, kamera 
jest skierowana na coś futrzastego leżącego 
w koszyku lub legowisku. Pod koniec spo-
tkania wiesz już z jakim zwierzęciem masz 
do czynienia, wiesz jak szczeka/miauczy, 
znasz jego imię. 
Wymagający asystenta

Typ szczególnie popularny w kla-
sach młodszych. Na początku może być 
mylony z „rodzinnym”. Rozpoznasz go 
w sytuacji, gdy zadasz jakąś pracę lub 
ćwiczenie do samodzielnego wykonania 
w trakcie lekcji. Wtedy ujawni się oso-
ba obecna po drugiej stronie, ale dotąd 
przebywająca w ukryciu. Na pewno ją 
usłyszysz, bo zacznie tłumaczyć treść za-
dania swojemu dziecku, zapominając, że 
słyszy ją cała klasa. W zasadzie możesz iść 
wypić dobrą kawę, bo jeśli wyłączyłbyś 
się teraz, „poprowadzi lekcje za Ciebie”.

To oczywiście tylko kilka typów 
uczniów, z którymi osobiście, bądź w 
opowieściach się zetknęłam. Nie koniec 
ciekawostka. Wiele osób dziwiło się, że 
można poprowadzić online lekcje wy-
chowania fizycznego. Nie wiem, jak to 
wygląda w starszych klasach, ale młodsze 
dzieci uwielbiają takie zajęcia. Są bardzo 
aktywne i chętnie ćwiczą uroczo moty-
wując się nawzajem.

JOWITA RUTKOWSKA

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

Już od ćwierćwiecza w Ciechanowie odby-
wa się Jesień Poezji. Jej tegoroczna edycja 
miała miejsce w październiku, kiedy to do 
Ciechanowa zjechali literaci z całej Polski i 
zagranicy, by dzielić się słowem poetyckim. 

W środę, 7 października rano w 
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cie-
chanowie (Krzywa Hala), gdzie ma 
swą siedzibę Związek Literatów na 
Mazowszu, główny organizator Jesieni 
Poezji, pojawili się ludzie pióra: poeci, 
prozaicy, eseiści. Powitała ich dr Teresa 
Kaczorowska, prezes ZLM, wieloletnia 
animatorka życia kulturalnego w Cie-
chanowie i na Mazowszu.

Następnie literaci rozjechali do 
szkół w Ciechanowie, Gołotczyźnie i 
Gumowie, by przeprowadzić „lekcję 
poetycką”. To już tradycja Jesieni Po-
ezji, kiedy słowo poetyckie jest pro-
pagowane wśród tych, którzy już za 
chwilę będą dorośli i będą potrzebowali 
wyobraźni i wrażliwości, by pięknie 
żyć.

Kolejnym punktem programu Je-
sieni Poezji był wyjazd do Bieżunia. 
Tam żył i tworzył Stefan Gołębiowski 
(1900-1991), poeta, pedagog, polityk, 
społecznik, tłumacz wszystkich dzieł 
Horacego. Jego postaci poświęcony 
został tegoroczny, 22. numer „Cie-
chanowskich Zeszytów Literackich”, 
rocznika wydawanego przez Związek 
Literatów na Mazowszu. To właśnie 
promocji najnowszego numeru rocz-

nika poświęcone było spotkanie w 
bieżuńskim Muzeum Małego Miasta, 
które prowadził jego kustosz, Jerzy 
Piotrowski. Po promocji literaci udali 
się na cmentarz w Bieżuniu, by złożyć 
kwiaty na grobie Stefana Gołębiow-
skiego.

Po powrocie do Ciechanowa w 
Hotelu „Korona” rozpoczęła się trady-
cyjna Noc Poetów. Wzięli w niej udział 
uczestnicy Jesieni Poezji, zarówno przy-
jezdni, jak i lokalni, ciechanowscy i nie 
tylko. I tak swoje wiersze zaprezentowa-
li m.in. Marta Berowska (Warszawa), 
Janina Janakakos-Szymańska (Ciecha-
nów), Teresa Kaczorowska (Ciecha-
nów), Ewa Stangrodzka (Ciechanów), 
Barbara Sitek-Wyrembek (Ciechanów), 
Wiesława Palewska (Mława), Bożena 
Sala (Mława), Lidia Lachowska (Gzy), 
Adam Lizakowski (Dzierżoniów), Ce-
zary Sala (Mława), Vladan Stamen-
ković (Belgrad-Warszawa), Józef Pless 
(Niemcy-Polska), Juliusz Erazm Bolek 
(Warszawa), Dariusz Węcławski (Cie-
chanów), Wiktor Golubski (Ciecha-
nów), Krzysztof Martwicki (Płońsk) i 
in. Noc Poetów uświetnił występ To-
masza Kaszubowskiego z Przasnysza, 
wirtuoza gitary klasycznej.

Nazajutrz, 8. października, XXV 
Jesień Poezji przeniosła się do Opino-
góry, gdzie miało miejsce złożenie kwia-
tów przy grobie Zygmunta Krasińskie-
go i kustosza Muzeum Romantyzmu 
Janusza Królika. Główne uroczystości 
Jesieni Poezji odbyły się w Oranżerii 
Muzeum, gdzie wręczono dwa odzna-
czenia. Medal Zygmunta Krasińskiego 
otrzymał znany i ceniony filozof, poeta 
i dramaturg Bohdan Urbankowski, na-
tomiast Odznakę Honorową „Zasłużo-
ny dla Kultury Polskiej” z rąk Romana 
Kochanowicza, dyrektora Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze otrzymał 
dr Piotr Kaszubowski, historyk, regio-
nalista, członek Związku Literatów na 
Mazowszu. W opinogórskiej Oranżerii 
rozstrzygnięto także i wręczono na-
grody zwycięzcom I Ogólnopolskiego 
Konkursu Poetyckiego „O Laur Zyg-
munta z Opinogóry” pod patronatem 
Prezydenta Ciechanowa. 

Na zakończenie XXV jubileuszo-
wej Ciechanowskiej Jesieni Poezji kon-
cert fortepianowy zagrała urodzona na 
Litwie, na stałe mieszkająca w Stam-
bule znana polska pianistka - dr Irena 
Ülku.

ANDRZEJ LIGOCKI

XXV Jesień Poezji w Ciechanowie

Poetycki październik

W środę, 25 listopada 2020 r. o godz. 17.00 
na profilu Facebook Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Ciechanowie odbędzie się trans-
misja spotkania z dr Teresą Kaczorowską, 
promującego najnowszą książkę pt. „Listy 
do Marii Konopnickiej z lat 2010 – 2020”.

Teresa Kaczorowska - autorka tego 
zbioru oraz wcześniejszych siedmiu 
zbiorów poezji i kilkunastu książek 
prozą, dr nauk humanistycznych, ba-
daczka, animatorka kultury, wyznała:

- Zaczęłam pisać „Listy do Marii 
Konopnickiej” dziesięć lat temu. Naj-
pierw sporadycznie, później częściej, 
nie zastanawiając się jak długo będę 
kontynuować, a tym bardziej czy kie-
dykolwiek uda mi się je opublikować, 
wydać, i czy w ogóle ujrzą światło 
dzienne. Pisałam te listy-wiersze z po-
trzeby serca. Podczas podróży, space-
rów, wzruszających mnie momentów, 
wydarzeń czy imprez. Bo Maria Ko-
nopnicka urodziła się - tak jak ja - w 
Suwałkach, gdzie jest patronką mojej 
Alma Mater (I LO im. Marii Konop-
nickiej). Wyrosłam więc niejako pod 
Jej skrzydłami i czuję się z Nią emocjo-

nalnie związana. […] Proszę o życzliwe 
przyjęcie tych zwierzeń, szeptów, emo-
cji, wspomnień, wydanych w 110-lecie 
śmierci „pieśniarki ludu polskiego” i 
proklamacji Jej „Roty” - jako pieśni 
do muzyki Feliksa Nowowiejskiego. 
Wszak „Rotą”, jak napisał Kazimierz 
Przerwa-Tetmajer - „zmartwychwstała 
Polska”. 

PP

Miejska Biblioteka Publiczna wirtualnie 

Spotkanie z dr Teresą Kaczorowską
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W Galerii „Na Pięterku” im. Zygmunta 
Szczepankowskiego w Powiatowym Cen-
trum Kultury i Sztuki w Ciechanowie zawi-
sły wspaniałe zdjęcia przyrody autorstwa 
nietuzinkowego i bardzo utalentowanego 
ciechanowskiego fotografa - Kazimierza Ko-
smali. Ze względów epidemiologicznych nie 
można niestety podziwiać zdjęć „na żywo”. 
Jednak nic straconego! Organizatorzy wy-
stawy, czyli PCKiSz udostępnili fotografie 
na swoim profilu FB. 

„Jesień w Bieszczadach” to przede 
wszystkim krajobrazy, ale także ludzie i 
przyroda ukazane w pięknych kadrach. 
- Zdjęcia, które znalazły się na wystawie 
- na żywo robią jeszcze większe wrażenie. 
Mamy nadzieję, że w grudniu będziemy 
mogli zaprosić wszystkich pasjonatów fo-
tografii i nie tylko, na finisaż tej wystawy. 
Wtedy będzie można ją zobaczyć na wła-
sne oczy – czytamy na profilu FB PCKiSz. 

Nie brakuje ciepłych komentarzy 
osób oglądających zdjęcia Kazimierza: 

- Oglądając zdjęcia, czuję jakbym była 
w Bieszczadach. Wspaniałe widoki i wspa-
niałe zdjęcia – pisze pani Beata. 

Pan Cezary pisze: „Piękne zdjęcia eks-
ponujące uroki i niepowtarzalny klimat 
czarujących Bieszczad, których szlaki chęt-
nie przemierzam.”. 

Zapraszamy do podziwiania fotografii 
Kazimierza Kosmali na profilu www.face-
book.com/pckisz

PP

Wystawa fotografii „Jesień w Bieszczadach”

Zdjęcia Kazimierza Kosmali 
- w wirtualnej wystawie

Zdjęcie z wystawy „Jesień w Bieszczadach”. 
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W październiku w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Ciechanowie odbyły się pierwsze 
zajęcia z nauki czytania dla dzieci. - Aby 
czytanie sprawiało przyjemność należy za-
cząć od podstaw i do perfekcji opanować tę 
sztukę – podkreśla dyrektor placówki Alicja 
Wodzyńska. 

Dzieci, które zgłosiły się do udziału 
w zajęciach pod okiem Marty Pszczół-
kowskiej, pedagoga, terapeuty i trene-
ra nauki czytania Metodą Krakowską, 
rozpoczęły naukę poprzez zabawę. 

- Zajęcia zaplanowane zostały w 
cyklu spotkań sobotnich. I choć prze-
rwała nasze plany jesienna fala pande-

mii to jak tylko sytuacja się unormuje 
wrócimy do nauki – zapowiada dyrek-
tor biblioteki. 

AM 

Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie 

Nauka czytania od najmłodszych lat 
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Krzewiąca się spontanicznie dzięki dobrym 
ludziom akcja stalowych serc do zbierania 
plastykowych korków-zakrętek na cele cha-
rytatywne, jakiś czas temu dotarła także do 
ziemi ciechanowskiej.

Joanna Potocka-Rak na rzecz pomocy

Dzięki inicjatywie Joanny Potockiej-
-Rak – naszej starosty powiatowej, przej-
rzysty pojemnik w kształcie niebieskiego 
serca zagościł także w centrum Ciechano-
wa vis-a-vis Starostwa Powiatowego przy 
ulicy 17-go Stycznia 7. Barwa serca zosta-
ła dobrana specjalnie, by ten obiekt ma-
łej architektury miejskiej harmonizował 
kolorystycznie z gmachem, przed którym 
stoi. – Serce nie musi być czerwone, tyl-
ko musi być pojemne – zauważa Anna 
Bartołd - kierownik Wydziału Promocji 
Powiatu i Polityki Społecznej Starostwa 
Powiatowego w Ciechanowie.

Zbiórka trwa

Celem bieżącej edycji powiatowego 
projektu zbierania zakrętek – trwającej od 
października do końca roku – jest wsparcie 
akcji gromadzenia środków na nierefundo-
wane przez instytucje publiczne leczenie 
małej dziewczynki Laury, dotkniętej choro-
bą SMA typ 2 czyli rdzeniowym zanikiem 
mięśni. Jedynym ratunkiem jest terapia 
genowa, która może być sfinansowana ze 
środków prywatnych, co wobec kosztu 

dziewięciu milionów złotych bez szerokiego 
wsparcia społecznego jest niemożliwe.

Maleńka Laura

Ma nieco ponad półtora roku. – Do nie-
dawna była pogodną, pełną życia małą dziew-
czynką. Dlaczego mówimy o tym w czasie 
przeszłym? Bo najpiękniejszy uśmiech coraz 
częściej znika z twarzy zastąpiony grymasem 
bólu i niewypowiedzianego cierpienia, które 
pojawia się zawsze podczas intensywnych 
ćwiczeń i rehabilitacji. Dlaczego musimy to 
oglądać? To pytanie zadajemy sobie co naj-
mniej kilka razy każdego dnia. Wszystkiemu 
winna jest nieuleczalna choroba: SMA typ 2. 
Rdzeniowy zanik mięśni, który stopniowo 
odbiera siły. Sprawia, że własne ciało staje 

się wrogiem. Przekreśla przyszłość – czytamy 
słowa Rodziców w portalu Fundacji Siepo-
maga, która prowadzi konto dla Laury.

Czas na wagę życia

– Leczenie może zostać przeprowa-
dzone pod warunkiem, że Laura nie osią-
gnie wagi granicznej. Kwalifikacja do le-
czenia zależy od wielu czynników, a każdy 
dzień oczekiwania jest ogromną stratą. 
Musimy działać. Zawalczyć o niemożli-
we, zebrać siły, by ratować naszą córeczkę! 
Kwota jest niewyobrażalna, ale wierzymy 
w siłę dobroci ludzkich serc! Wierzymy w 
to, że zechcecie nam pomóc. Wspólnie 
musimy znaleźć wyjście z piekła choroby. 
Każdy, najmniejszy gest wsparcia jest dla 
nas na wagę zdrowia i życia Laury! Świa-
domość tego, że choroba każdego dnia 
będzie bezpowrotnie odbierać Laurze siły, 
jest dla nas paraliżująca. Nie możemy do 
tego dopuścić! – brzmi apel Rodziców w 
portalu Fundacji Siepomaga.

Serce napełnianie darem serc

Stojące przez Starostwem Powia-
towym niebieskie serce od początku 

zbiórki napełniło się kolorowymi za-
krętkami od różnych butelek już kilka 
razy. Teraz napełnia się po raz kolejny. 
Zakrętki są lekkie i tanie, trzeba ich 
dużo by coś znaczyły finansowo. Ale 
każda złotówka przybliża do sukcesu, 
przecież zbiórka trwa także w innych 
okolicach kraju. W sumie razem z poje-
dynczych korków-zakrętek robi się ich 
wielka i ciężka góra, jako surowiec re-
cyklingowy warta mnóstwo pieniędzy. 
Pieniędzy dla maleńkiej Laury.

Anna Bartołd o zbiórce

– Reakcja mieszkańców powiatu na 
nową inicjatywę była dla nas ogrom-
nym zaskoczeniem. W przeciągu nie-
całych dwóch tygodni nasze serce było 
opróżniane po raz szósty, nie licząc 
przypadku kiedy to pewnego dnia zgło-
siła się do nas pani Marzena Suchecka. 
Zwróciła się z prośbą o możliwość prze-
kazania 16 worków pełnych korków, 
których rzecz jasna nie przesypywali-
śmy do serca – przekazała nam drogą 
mailową Anna Bartołd.

– W obecnej sytuacji gdzie wiele 
osób skupionych jest na problemach 

związanych z własnym zdrowiem, 
pracą zawodową, potrafimy również 
pozytywnie reagować na prośbę o po-
moc drugiemu człowiekowi. Każdy, 
nawet najmniejszy wkład w zbiórkę 
plastikowych korków jest niezwykle 
ważny. Dlatego apelujemy nieustająco 
o pomoc i zaangażowanie – do Czytel-
ników zwraca się za naszym pośrednic-
twem Pani Anna. 

*****

Można także wesprzeć leczenie Lau-
ry dokonując wpłat poprzez Fundację 
Siepomaga: https://www.siepomaga.pl/
laura-sma

GRZEGORZ KRAJEWSKI

Serce na zakrętki

Starostwo z Sercem

Maleńka Laura z rodzicami.

W dniach 12-25 października odbyła się tego-
roczna Kampania Białych Serc, czyli Europejski 
Solidarny Protest Przeciwko Narkotykom i 
Przemocy. Była to jej 16. edycja, a w tym roku 
po raz pierwszy miała miejsce także w Ciecha-
nowie.

Symbolem akcji jest białe serdusz-
ko, które wywiesza się w oknach w 
dniu jej rozpoczęcia i zdejmuje dzień 
po zakończeniu. Ma ona na celu pro-
pagowanie życia bez przemocy i narko-
tyków, które prowadzą do uzależnień, 
depresji, samobójstw i bezdomności. 
Skierowana jest głównie do dzieci i 
młodzieży, rodziców, nauczycieli i wy-
chowawców. Jej partnerami mogą być 
ośrodki pomocy społecznej, placów-
ki oświatowe, instytucje, organizacje, 
wszelkie jednostki, które odpowiedzą 
pozytywnie na zaproszenie do udziału i 

zarejestrują się w wyznaczonym termi-
nie na stronie internetowej Kampanii 
Białych Serc.

Co roku tematem przewodnim 
są określone problemy. Tegorocznym 
hasłem Kampanii było „Wszystko w 
Twoich rękach”. Chodziło o uświado-
mienie zagrożeń, jakie niosą ze sobą 
e-papierosy. Miały one być bezpiecz-
nym sposobem odzwyczajania się od 
palenia, a często już sięgają po nie 
dzieci. Powodują m.in. podrażnienia 
górnych i dolnych dróg oddechowych, 
zapalenia oskrzeli, płuc, kaszel, zmiany 
rozedmowe w płucach, zmniejszenie 
odporności, zmiany behawioralne, 
upośledzenie pamięci, skurcze i drże-
nie mięśni, podrażnienie oczu, kon-
taktowe zapalenie skóry i oparzenia, 
nudności i wymioty.

Ze względu na sytuację pande-
miczną tegoroczna Kampania była 
inna niż zwykle. Nie mógł odbyć się 
ogólny Marsz Białych Serc - głośny, 
ale pokojowy protest przeciwko narko-
tykom i przemocy. Uczestnicy musieli 
ograniczyć się do kameralnych działań. 
Mogli nagrać swój Marsz wokół pla-
cówki, koncert z wykonania utworu 
„Wehikuł czasu” czy wziąć udział w 
debacie „Młodych o Młodych”. W 
szkołach, urzędach, Środowiskowym 
Hufcu Pracy, Towarzystwie Przyjaciół 
Dzieci, MOPS-ie, bibliotekach czy 
Środowiskowym Domu Samopomocy 
dekorowano placówki białymi serdusz-
kami, przygotowywano gazetki tema-
tyczne, odbywały się pogadanki, na 
których poruszano zagadnienia związa-
ne z akcją. W bibliotekach zorganizo-
wano wystawkę literatury poświęconej 
uzależnieniom i przemocy. Działania te 
były relacjonowane na lokalnej facebo-
okowej stronie Kampania Białych Serc 
Ciechanów, jak i na stronie organizato-
ra. Ostatniego dnia odbył się pierwszy 
na naszym terenie program „Ciepłe 
serce pamięci” poświęcony pamięci 
wszystkich ofiar uzależnień.

Głównym koordynatorem akcji na 
naszym terenie była radna miejska Edy-
ta Rzeplińska-Filipowicz. – Na począt-
ku tego roku otrzymałam od organiza-
tora Kampanii Białych Serc, tj. Grupy 
Zalewski, z rąk jej pomysłodawcy - pana 
Mariusza Zalewskiego, kartę Koordy-
natora Głównego na Miasto Ciecha-
nów i Powiat Ciechanowski i podjęłam 
działania w kierunku jej zaistnienia na 
naszym terenie. Do tej pory Ciechanów 
i okolice nie brały w niej udziału, jed-
nak można powiedzieć zła passa została 
przerwana. Do akcji włączyło się dużo 

placówek z naszego terenu. Inwencja i 
zaangażowanie były ogromne. Z wielką 
przyjemnością odbierałam, oglądałam 
i zamieszczałam wszelkie relacje. Je-
śli dzięki tym działaniom choć jedno 
dziecko nie sięgnie po substancje psy-
choaktywne, to już jesteśmy wygrani. I 
taki jest cel tej akcji - solidarnie, głośno, 
ale pokojowo manifestować życie wol-
ne od przemocy i narkotyków, które 
prowadzą do uzależnień i innych pro-
blemów, często niszcząc nam życie, a 
czystość tę symbolizuje białe serduszko. 
Zaświeciły one u nas w wielu miejscach. 
Dziękuję pani staroście Joannie Potoc-
kiej-Rak za przyjęcie zaproszenia i ob-
jęcie patronatem honorowym tej histo-
rycznej akcji na naszym terenie, KRDP 
i Radiu Rekord za jej nagłaśnianie, a 
wszystkim za udział i każdy wyraz soli-
darności. I już dziś zapraszamy na przy-
szły rok. Miejmy nadzieję, że spotkamy 

się w normalnych okolicznościach cali i 
zdrowi – podsumowuje Edyta Rzepliń-
ska-Filipowicz.

TM

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

Kampania Białych Serc

Przeciwko narkotykom i przemocy

Edyta Rzeplińska Filipowicz – główny koordynator Kampanii Białych Serc na naszym tere-
nie obok udekorowanego sercami wejścia do Kamienicy WARSZAWSKA 18.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. 
Szczepana Dobosza w Sońsku w ramach 
Kampanii Białych Serc przygotowali m.in. 
gazetkę ścienną.
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W październiku odbyły się dziesiąte już Mi-
strzostwa Szachowe Szkół Podstawowych 
pod patronatem Prezydenta Miasta Cie-
chanów. Turniej został rozegrany systemem 
szwajcarskim na dystansie pięciu rund z 
czasem dla szachów szybkich 30 minut na 
zawodnika. Jego miejscem był Klub Sza-
chowy „Mrówka” mieszczący się w Centrum 
Handlowym o tej samej nazwie.

Organizatorem było Stowarzysze-
nie Szachy Ciechanów a fundatorem 
nagród Prezydent Miasta Ciechanów 
oraz Centrum Handlowe „Mrówka”. 
Sędzią turnieju był Marian Rutkowski.

W kategorii dziewcząt (klasy I-IV) 
pierwsze miejsce zdobyła Lena Gryciuk 
(SP 1), II - Aleksandra Rzeczkowska 
(SP STO), a III Maja Tokarska (SP 
Gumowo).

W kategorii chłopców (klasy I-IV) 
zwyciężył Adrian Parólski, wyprzedza-
jąc Gabriela Wojciechowskiego. Na 

trzecim miejscu uplasował się Oliwier 
Wojciechowski. Wszyscy są uczniami 
Szkoły Podstawowej nr 3.

W kategorii dziewcząt (klasy 
V-VIII) zwyciężyła Katarzyna Kącka 
(SP 6), przed Oliwią Mossakowską 
(SP 3). Na trzecim miejscu znalazła się 
Magdalena Przytarska (SP 7).

Rywalizację chłopców (klasy 
V-VIII) wygrał z kompletem punktów 
Stanisław Kącki (SP 6). Drugie miejsce 
zajął Jakub Mossakowski (SP 3), a trze-
cie Igor Wszeborowski (SP TWP).

W turnieju V kategorię szachową 
uzyskali: Maciej Gałecki, Aleksandra 
Rzeczkowska, Maja Tokarska i Antoni-
na Pawłowska.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pa-
miątkowe dyplomy oraz upominki, zaś 
dla najlepszych zawodników były pu-
chary, medale i nagrody.

SZC/TM

X Mistrzostwa Szachowe Szkół Podstawowych

Szachowy turniej w „Mrówce”

W Piekarach Śląskich w dniach 
24-25 października br. odbyły się 
Międzynarodowe Mistrzostwa 
Polski Masters w Podnoszeniu 
Ciężarów. Wzięły w nich udział 
dwie ciechanowianki, które po 
kilkunastu latach ponownie sta-
nęły na pomoście – siostry Anna 
Leśniewska (z d. Smosarska) i Do-
rota Smosarska (publikująca na 
łamach PULSU).

W swojej kategorii wago-
wej Anna Leśniewska zdobyła 
złoty medal, a Dorota Smo-
sarska srebrny krążek. Do-
datkowo Leśniewska zajęła II 
miejsce w kategorii OPEN.

Anna Leśniewska to wie-
lokrotna mistrzyni i reprezen-
tantka Polski. Jest Akademic-
ką Mistrzynią Świata (2010) 
oraz brązową medalistką 
Mistrzostw Europy (2013). 
W ramach Mistrzostw Polski 
zdobyła: sześć złotych meda-
li, trzy srebrne i trzy brązowe. 
- Mistrzostwa w Piekarach 
Śląskich były pierwszym startem po 
sześcioletniej przerwie. Zdecydowałam 
się na start ponieważ jestem cały czas 
aktywna sportowo i udział w tych za-
wodach był także okazją do sprawdze-
nia mojej aktualnej formy, która jak 
się okazało jest całkiem niezła – powie-
działa nam Anna Leśniewska.

Z kolei jej siostra – nasza redakcyj-
na Koleżanka – Dorota Smosarska to 
Wicemistrzyni Polski Seniorek i Mło-
dzieżowa Mistrzyni Polski. Zdobyła 
też brązowy medal na Ogólnopolskiej 

Olimpiadzie Młodzieży. - Moje całe 
życie jest związane ze sportem i nie 
wyobrażam sobie aby mogło go za-
braknąć. Postanowiłam powrócić do 
sportu wyczynowego, gdyż zawsze był 
moją pasją i ważnym elementem życia. 
Start w Piekarach Śląskich uważam za 
dobry początek. Jestem dumna, gdyż 
dałam z siebie maksimum możliwości. 
Zarówno sztanga, jak i konkurencja 
były dla mnie dużym wyzwaniem, więc 
tym bardziej mogę sobie pogratulować 
– mówi Dorota Smosarska.

TM

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Masters

Udany powrót Sióstr Smosarskich

X Mistrzostwa Szachowe Szkół Podstawowych odbyły się w Klubie Szachowym „Mrówka”.
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Od lewej: Dorota Smosarska i Anna Leśniewska 
(z d. Smosarska).

Fo
t. 

Pa
we

ł L
eś

nie
ws

ki

W październiku odbył się już po raz dziesią-
ty Turniej Karate Kyokushin o Puchar Prezy-
denta Miasta Ciechanów. Uczestniczyło w 
nim 172 zawodników reprezentujących 24 
kluby z terenu całego kraju.

Organizatorem Turnieju był Cie-
chanowski Klub Karate Kyokushin 
(CKKK) we współpracy z Urzędem 
Miasta Ciechanów oraz Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Sędzią 
głównym zawodów był shihan Jacek 
Czerniec 6 dan. Wart podkreślenia jest 
fakt, że Turniej odbył się mimo obecnej 
sytuacji epidemiologicznej. Organiza-
torzy i zawodnicy ściśle przestrzegali 
wszystkich zaleceń wydanych przez sto-
sowne władze.

Na macie jak zwykle czuć było na-
pięcie, determinację, wolę walki i zwy-
cięstwa okraszone przyjazną atmosferą.

Ciechanowski Klub Karate Kyoku-
shin reprezentowało 18 zawodników z 
sekcji: Ciechanów, Krasne i MKS Tęcza 
Ojrzeń. Nasi karatecy zaprezentowali 
bardzo wysoki poziom, a pamiętajmy 
że okres przygotowawczy był mocno 
utrudniony z uwagi na obostrzenia 
związane z pandemią koronawirusa. 
W swoich kategoriach zajęli: I miejsce 
- Karol Tetkowski, II - Adrianna Mosa-
kowska, Róża Okrasa, Alicja Komorow-
ska i Piotr Komorowski, a III - Amelia 
Miętkiewicz, Gabrysia Simińska, Zofia 
Eromin i Kamil Niewiadomski. Róża 

Okrasa z sekcji Ciechanów została Za-
wodniczką Turnieju. CKKK zajął szóste 
miejsce w klasyfikacji drużynowej.

- Dziękujemy wszystkim, którzy 
przez tę dekadę wspierali nas i pomagali 
w organizacji tego wielkiego wydarzenia. 
Szczególne podziękowania należą się 
Urzędowi Miasta Ciechanów za wsparcie 
finansowe, MOSiR-owi za udostępnianie 
hali i pomoc w jej aranżacji. Dziękujemy 
też wszystkim klubowiczom, rodzicom 
i opiekunom oraz przyjaciołom Klubu 
za nieocenioną pomoc i trwanie z nami 
przez te 10 lat – powiedział nam sensei 
Wojciech Gołębiewski - prezes Ciecha-
nowskiego Klubu Karate Kyokushin.

TM

X Turniej Karate Kyokushin

Walczyli o Puchar Prezydenta

Ekipa z Ciechanowskiego Klubu Karate Kyokushin.
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Ciechanowianin Daniel Goljasz 
zajął IV miejsce w XXI. Turnieju 
im. Krzysztofa Becka w Podno-
szeniu Ciężarów, który odbył się 
w Bydgoszczy. Reprezentował 
barwy Klubu Sportowego Wisła 
Puławy.

Daniel Goljasz to bar-
dzo pracowity zawodnik, 
a równocześnie wyjątkowo 
skromny człowiek. W roz-
mowie z nami stwierdził, że 
nie jest zadowolony z wyni-
ku. Tymczasem należy wziąć 
pod uwagę fakt, że I miejsce 
w Turnieju zajął… Adrian 
Zieliński, czyli Mistrz Olim-
pijski z 2012 roku. - Syn 
już taki jest. To po prostu 
bardzo ambitny i ciężko tre-
nujący chłopak, który stawia 
sobie poprzeczkę wysoko. Jestem z niego 
bardzo dumna – powiedziała nam mama 
Daniela – Dagmara Nowakowska.

Organizatorem Turnieju był Cywil-
no-Wojskowy Klub Sportowy Zawisza 
Bydgoszcz. Zawody odbyły się w kate-
gorii OPEN bez kategorii wagowych. 
Wynik w dwuboju przeliczany był w sto-
sunku do masy ciała na punkty wg tabeli 
Sinclaira.

- W rwaniu zaliczyłem tylko jedno 
podejście na 140 kg i dwa podejścia w 
podrzucie na 175 kg i 185 kg co dało mi 
IV miejsce. Start uważam za nieudany. 
Fizycznie byłem przygotowany na dużo 
większe ciężary. Wynik i uzyskane miejsce 
nie są dla mnie satysfakcjonujące – mówi 
Daniel Goljasz.

Od tego roku jest zawodnikiem 
KS Wisła Puławy. Do końca 2018 roku 
reprezentował CLKS Mazovia Ciecha-
nów. - W piątej klasie szkoły podstawo-
wej Wojciech Gesek zabrał mnie i kilku 
kolegów z klasy na halę sportową. Tak 
się zaczęło. On był moim pierwszym 
trenerem. Około rok później zacząłem 
systematycznie trenować. Nie wzorowa-
łem się szczególnie na jakimś konkret-
nym zawodniku. Najbardziej inspirował 
mnie Szymon Kołecki. Był najlepszym z 
najlepszych i mieszkał w Ciechanowie – 
opowiada Daniel Goljasz.

Jego największe osiągnięcia to: I 
miejsce w kategorii 85 kg oraz tytuł naj-
lepszego zawodnika w kategorii OPEN 
Młodzieżowych Mistrzostw Polski do lat 

23 (Ciechanów - 2018), VI 
miejsce Mistrzostw Europy 
do lat 20 i II miejsce druży-
nowo (Kłajpeda – 2015) oraz 
tytuł Mistrza Polski AZS (Bia-
ła Podlaska – 2020).

Daniel Goljasz urodził 
się i mieszka w Ciechanowie, 
choć obecnie znaczną część 
czasu spędza na zgrupowa-
niach kadry narodowej. Ma 
23 lata i startuje w kategorii 
do 96 kg. Jest absolwentem 
ciechanowskich: Szkoły Pod-
stawowej nr 5, Gimnazjum 
nr 2 oraz Technikum Gastro-
nomicznego w Zespole Szkół 
nr 2. Obecnie jest studentem 

III roku wychowania fizyczne-
go w Wyższej Szkole Kultury 
Fizycznej i Turystyki im. Ha-

liny Konopackiej w Pruszkowie.
- Najwięcej startów i wygranych za-

liczyłem w barwach CLKS Mazovia Cie-
chanów. Ciężary to po prostu całe moje 
życie. Wolny czas lubię spędzać w do-
brym towarzystwie oraz czytając ciekawe 
książki – powiedział nam Daniel Goljasz.

W dn. 28-29 listopada w Biłgoraju 
odbędą się Mistrzostwa Polski Seniorek 
i Seniorów & Młodzieżowe Mistrzostwa 
Polski do 23 lat. Mistrzostwa zostały 
połączone ze względu na sytuację epide-
miologiczną. – To najważniejsze zawody 
w tym roku. Wierzę, że tym razem będzie 
o wiele lepiej niż w Bydgoszczy – mówi 
Daniel Goljasz.

Życzymy powodzenia!
TM

XXI Turniej im. Krzysztofa Becka w Podnoszeniu Ciężarów

IV miejsce Daniela Goljasza

Ciechanowianin Daniel Goljasz na XXI. Turnieju im. Krzysztofa Becka w 
Podnoszeniu Ciężarów w Bydgoszczy.
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  Wójt Gminy Ciechanów
/ - / Marek Kiwit

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Ciechanów (I piętro), ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może 
wnieść uwagi. Uwagi do ww. projektów planów miejscowych należy składać do Wójta Gminy 
Ciechanów z  podaniem imienia i  nazwiska albo nazwy, adresu zamieszkania albo siedziby oraz 
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 
7 stycznia 2021 r.:

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego

2) fragmentu wsi Chruszczewo, gmina Ciechanów,

o wyłożeniu do publicznego wglądu następujących projektów:

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Modełka, gmina 
Ciechanów,

- godz. 12.00 – dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Gumowo, gmina Ciechanów,

1) fragmentu wsi Gumowo, gmina Ciechanów, 

- godz. 13.30 – dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Modełka, gmina Ciechanów,

3) fragmentu wsi Modełka, gmina Ciechanów,

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 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 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz Uchwały Nr  III/20/18 Radu Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 
2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmentu wsi Gumowo, gmina Ciechanów, Uchwały Nr XIII/83/19 Rady Gminy 
Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chruszczewo, gmina Ciechanów oraz 
Uchwały Nr XIII/84/19 Rady Gminy Ciechanów z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
wsi Modełka, gmina Ciechanów,

zawiadamiam

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Gumowo, gmina 
Ciechanów, 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi Chruszczewo, gmina 
Ciechanów, 

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko, w dniach od 25  listopada 2020 r. 
do 17 grudnia 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 
06-400 Ciechanów, w  godzinach pracy Urzędu, po uprzednim uzgodnieniu pod nr 
tel. (23) 672 26 46 wew. 129, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Ciechanów: https://bip.gminaciechanow.pl/, https://gminaciechanow.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 
11 grudnia 2020 r.:

- godz. 12.45 – dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu wsi 
Chruszczewo, gmina Ciechanów,

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu 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, zgodnie z 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, informuję o możliwości składania uwag i wniosków 
do prognoz oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 
2021 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: https://gminaciechanow.pl/cms/26250/rodo

- w formie papierowej w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów lub na 
adres urzędu,

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ciechanów.

- w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

- w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej 
na adres: urzad@gminaciechanow.pl,

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW
z dnia 17 listopada 2020 r.

Przez pierwsze dwa miesiące do pojemnika w 
kształcie serca ustawionego przed Urzędem 
Gminy Ciechanów (ul. Fabryczna 8) zbierano 
nakrętki na leczenie Zosi chorej na rdzeniowy 
zanik mięśni (SMA) typu 1. Teraz, do końca 
grudnia, zbiórka będzie prowadzona na kolej-
ne operacje i rehabilitację 5-letniego Filipka 
Bugajewskiego z Ciechanowa, chorego na ar-
trogrypozę.

Odzew mieszkańców miasta i gmi-
ny Ciechanów oraz gmin sąsiednich był 
ogromny. W ten sposób włączyli się w 
zbiórkę na rzecz chorej Zosi. I tu dobra 
wiadomość – dzięki wielkiemu zaangażo-
waniu ludzi z całej Polski, w różnorodny 
sposób zebrano całą kwotę potrzebną na 
jej terapię, a było to aż 10 mln zł. Akcję na 
jej rzecz prowadzili m.in. strażacy z Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Miałkówku (gm. 
Gostynin). Do wsparcia ich wysiłków za-
chęcił wójta Marka Kiwita zaprzyjaźniony 
poseł Arkadiusz Iwaniak.

Teraz, aż do końca grudnia, nakrętki 
będą zbierane na rzecz leczenia i rehabili-
tacji Filipka Bugajewskiego chorego na ar-
trogrypozę. Niedawno informowaliśmy, że 
przeszedł pierwszą z cyklu operacji, która 
się udała. Na trzy kolejne potrzeba jeszcze 

ponad pół miliona złotych. Oprócz wrzu-
cenia nakrętek do pojemnika przy Urzę-
dzie Gminy Ciechanów można także wes-
przeć leczenie chłopca dokonując wpłaty 
poprzez Fundację „Siepomaga”: https://
www.siepomaga.pl/filip-bugajewski

Warto przypomnieć, że ustawie-
nie serca przed Urzędem Gminy Cie-
chanów to wspólna inicjatywa wójta 
Marka Kiwita, Sebastiana Andrzej-
czaka – asystenta społecznego posła 

Arkadiusza Iwaniaka (LEWICA) oraz 
Eugeniusza Nowaka – przewodni-
czącego Rady Miejskiej LEWICY w 
Ciechanowie. Wójt Marek Kiwit jako 
pierwszy w naszym powiecie zainsta-
lował pojemnik na nakrętki w kształ-
cie serca. W ślad za jego przykładem 
podobne pojemniki ustawiły władze 
gmin Regimin, Sońsk, Glinojeck i 
Powiatu Ciechanowskiego.

TM

U wójta Kiwita teraz zbiórka nakrętek dla Filipka

U wójta Kiwita teraz zbiórka nakrętek dla Filipka
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Ochotnicza Straż Pożarna w Modle (gm. Cie-
chanów) wzbogaciła się o średni samochód 
ratowniczo-gaśniczy marki MAN. 

Specjalistyczny wóz kosztował 300 
tys. zł i został zakupiony ze środków wła-
snych Gminy Ciechanów. 

Warto odnotować, że w ostatnim 
czasie Drużyna Młodzieżowa OSP 
Modła otrzymała umundurowanie 

koszarowe. Mieszkańcy miejscowości 
podkreślają, że Drużyna dynamicznie 
się rozwija i jest przyszłością oraz gwa-
rantem ciągłości funkcjonowania tam-
tejszej OSP.

Zakup umundurowania koszarowego 
dla Drużyny Młodzieżowej z OSP w Mo-
dle dofinansowano ze środków Powiatu 
Ciechanowskiego.

TM

OSP Modła z nowym wozem
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historia :: kultura

Ciechanów na starych fotografiach

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

zbiory prywatne

Dawna zajezdnia 
na Gostkowie

Czyn ... 
Miejsce 
nie zostało 
określone.

Wiesz gdzie
zostało 
wykonane 
zdjęcie?

Napisz do nas! 

Czyn ... lata 70-te. W pobliży Placu Kościuszki
widok od strony ul. Warszawskiej

Prezydent Miasta Ciechanów
informuje

 Wykazy te umieszczone są na stronie BIP Gminy Miejskiej 

Ciechanów oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 

Ciechanów przy ul. Wodnej 1.

o podaniu do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości 

położonych w Ciechanowie, przeznaczonych do oddania w dzier-

żawę na czas oznaczony powyżej trzech miesięcy.

Ciechanów, 2020.11.13 Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/  Iwona Kowalczuk

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Z myślą o najmłodszych czytelnikach Miejska 
Biblioteka Publiczna w Ciechanowie ogłosiła 
konkurs literacko-plastyczny „List do Świę-
tego Mikołaja”. Konkurs skierowany jest 
do dzieci w wieku 4-11 lat z terenu miasta 
Ciechanów, a polega na narysowaniu bądź 
napisaniu swoich życzeń do Św. Mikołaja.

Celem konkursu jest popularyzacja 
wiedzy o liście, jako jednej z najpięk-
niejszych form komunikacji, rozwijanie 
zainteresowań literackich, plastycznych 
oraz wyobraźni wśród dzieci, inspiro-
wanie do pracy twórczej, wzbogacanie 
warsztatu plastycznego i rozwijanie róż-
norodnych form i technik plastycznych 
oraz propagowanie wiedzy o polskich 
tradycjach świątecznych. Szczegóły 
konkursu zamieszczone są na stronie in-

ternetowej Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Ciechanowie (www.mbpciech.
info), bliższe informacje można uzyskać 
telefoniczne 23 672 28 88. 

Zapraszamy serdecznie.
Przypominamy, że Miejska Biblio-

teka Publiczna w Ciechanowie na mocy 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
6 listopada 2020 r. została zamknięta dla 
czytelników, co nie oznacza, że przesta-
ła funkcjonować. Wprawdzie na chwilę 
obecną nie ma możliwości wypożyczania 
książek, ale część aktywności bibliotecznej 
została przeniesiona do Internetu. Śle-
dząc profil Biblioteki na FB można wziąć 
udział w „Porankach” oraz wirtualnie 
uczestniczyć w spotkaniach autorskich. 

AW

Miejska Biblioteka  Publiczna w Ciechanowie 

List do Świętego Mikołaja 

Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuki jest 
inicjatorem prestiżowej II Edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Plastycznego pt.: „Na-
rysujcie ciekawą postać do poemiksu pt.: 
Legendy Ciechanowa”, który ma na celu 
wspólne stworzenie poemiksu o najważ-
niejszych legendach w Ciechanowie oraz 
propagowanie tożsamości lokalnej miasta 
wśród najmłodszych.

Pomysłodawcą konkursu jest współ-
pracujący z naszą redakcją Rafał Kado. 
Głównymi koordynatorami konkursu są: 
Joanna Zimowska, Anna Judyta Klep, 
Krzysztof Sękowski, Jarosław Leszczyński i 
Rafał Kado.

Konkurs ma na celu:
 • rozwijanie zainteresowania poemik-

sem wśród dzieci i młodzieży
 • popularyzację wiedzy i świadomości 

o naszych legendach
 • propagowanie postaw patriotycznych
 • motywowanie dzieci do rozwijania 

zdolności artystycznych
 • motywowania młodych ludzi i budo-

wania w nich pasji do nauki
 • zaangażowanie wszelkich środowisk, 

od młodych do dziadków, w propagowanie 

pozytywnego wzorca nowoczesnego patrio-
tyzmu.

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w 
wieku 6-16 lat.

Praca konkursowa powinna spełniać 
następujące kryteria:

 • temat pracy konkursowej jest naryso-
wanie postaci do legend

 • rozmiar – praca konkursowa powin-
na mieć następujące wymiary: format A4 
(210 mm x 297 mm)

 • forma – dowolna w tym m.in. obraz, 
grafika

 • materiały – papier
 • praca powinna być wykonana samo-

dzielnie przez autora; kalkowanie jest rów-
noznaczne z dyskwalifikacją pracy

Prace powinny być dostarczone do 1 
maja 2021 r. pod adres: Stowarzyszenie Mi-
strzowie Sztuki, Chruszczewo, ul. Słonecz-
na 4A, 06-400 Ciechanów.

W przypadku przesyłania prac przesył-
ką kurierską lub pocztową na opakowaniu 
powinien się znaleźć dopisek: „Praca na 
konkurs - Legendy Ciechanowa”.

Konkurs ma charakter trzyetapowy:
 • etap pierwszy - od 2 maja 2021 r. 

oceny prac dokonuje Kapituła Konkursu 
pod przewodnictwem Prezesa Stowarzysze-
nia Mistrzowie Sztuki Rafała Kado. Kapi-
tuła Konkursu liczyć będzie dziesięć osób. 
W jej skład wejdą scenarzyści, ilustratorzy, 
malarze, ale także przedstawiciele życia 
kulturalnego wskazani przez Organizatora. 
Kapituła Konkursu wyłania zwycięską pra-
ce, ale także nagradza (rzeczowo) 10 innych 
najlepszych. Główna zwycięska praca zosta-
nie nagrodzona rzeczowo, ale także zostanie 
przygotowana do wydruku i trafi finalnie 
do poemiksu.

 • etap drugi - w miejscu wyznaczonym 
przez Organizatora w 25 czerwca 2021 r. 
odbędzie się uroczyste rozdanie nagród.

 • etap trzeci - w drugiej połowie 2021 
r. zostanie wydany poemiks „Legendy Cie-
chanowa”, a nagrodzona praca i postać, bę-
dzie bardzo ważną częścią w tej publikacji. 

Najlepsze prace konkursowe zostaną 
wybrane z zastosowaniem następujących 
kryteriów oceny:

 • zgodność pracy z tematem konkursu
 • oryginalność/kreatywność
 • walory artystyczne, m.in. kompozy-

cja, kolorystyka, technika wykonania
Wręczenie nagród rzeczowych nastąpi 

podczas Gali finałowej 25 czerwca 2021 
roku.

Wszelkie informacje na temat konkur-
su udzielane są pod numerem telefonu: 721 
050 912.

Do pracy konkursowej powinny być 
załączone podpisane przez przedstawicie-
li ustawowych lub opiekunów prawnych 
uczestnika oświadczenia, których treść za-
wierają załączniki nr 1 i nr 2 do regulaminu 
(można je pobrać m.in. ze strony https://
pulsciechanowa.pl/pl/14_kultura_i_eduka-
cja/6129_konkurs-na-rysunek.html).

Jednym z patronów medialnych kon-
kursu jest PULS.

TM
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Nakładem
Wydawnictwa

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

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

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

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

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

Historie wyjątkowych
Polaków

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

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

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

Co zawdzięczamy
Polakom?

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

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

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

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

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

Istotną częścią pozycji
jest dołączona część
albumowa, w której
zaprezentowano repro-
dukcje grafik z epoki,
biżuterii patriotycznej,
strofy pieśni i poezji
patriotycznej, dzięki któ-
rym między innymi świa-
domość narodowa i
patriotyzm przetrwały.
Część albumowa zajmuje
80 stron.
Liczba stron: 242, Cena:
30,00 zł
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„Niewyjaśnione zabójstwa”
Przemysław Słowiński
W cyklu „Mroczny PRL” tym razem uka-
zała się pozycja opisująca morderstwa,
które nigdy nie zostały wyjaśnione,
bądź oficjalna wersja podana przez wła-
dze budzi wątpliwości.
Porwanie i zabójstwo Bogdana Piasec-
kiego (syna szefa PAX-u - Bolesława Pia-
seckiego), proces „Wampira z Zagłę-
bia”, śmiertelne pobicie przez milicjan-
tów Grzegorza Przemyka – te i wiele
innych nigdy do końca niewyjaśnio-
nych zagadek kryminalnych PRL-u znaj-
dujemy w tej bardzo ciekawej książce
Przemysława Słowińskiego.
Liczba stron: 360, Cena: 39,90 zł

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

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

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

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

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

O Polakach,
którzy zmienili
świat
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Ostatnio moich do rąk trafiła zda-
wać by się mogła niepozorna książka 
wybitnego polskiego pisarza okresu 
międzywojennego – Antoniego Fer-
dynanda Ossendowskiego. Nosi ona 
tytuł „Najwyższy lot”, a na rynku 
czytelniczym pojawiła się za sprawą 
czołowego, rodzimego wydawnictwa 
ZYSK I S-KA.

Jest ona zbiorem dwudziestu 
ośmiu krótkich, acz znakomitych 
opowiadań o losach młodych boha-
terskich żołnierzy, którzy to w woj-
nie polsko-bolszewickiej 1920 roku 
z narażeniem zdrowia i dopiero co 
rozkwitającego życia bronili Ojczy-
zny i Europy przed czerwoną zara-
zą. Autor tejże ciekawej i dobrze się 
czytającej pozycji znany jest z wielu 
książek podróżniczych, zwłaszcza o 
Afryce, ale jego najbardziej cenioną 
jest biograficzna pt. „Lenin”. To po-
zycja wręcz kultowa, która z wielką 
wnikliwością, tudzież prawdą histo-
ryczną, przedstawia zbrodniczego 
przywódcę rewolucji bolszewickiej w 
Rosji w 1918 roku. Tamże polski pi-
sarz był tak znienawidzony, że kiedy 
oddziały NKWD podążające za prze-
suwającym się frontem, w 1945 roku 
wkroczyły do Warszawy to rozkopały 
grób Ossendowskiego aby naocznie 
upewnić się, że on nie żyje.

Natomiast bohaterami fascynu-
jących i przejmujących opowieści 
autora zawartych w „Najwyższym lo-
cie” są z reguły młodzi polscy chłop-
cy, mężnie walczący z nacierającymi 
na Polskę hordami bolszewickimi, 
aby ratować Ojczyznę tudzież Euro-
pę przed straszliwym ludobójczym 
systemem, które te ostatnie chciały 
przemocą narzucić światu całemu. 
Ich spisane historie upamiętniają 
niezwykłe czyny tysięcy młodych 
Polaków poległych w tamtej drama-
tycznej i okrutnej wojnie. Książka 
jest hołdem złożonym przez wybit-
nego twórcę tym, którzy oddali swe 
dopiero rozpoczynające się życie, by 
utrzymać wówczas jeszcze młodziut-
ką niepodległość Polski.

Książka jest wydana bardzo sta-
rannie. Liczy sobie tylko 200 stron, 
które są zapełnione dość dużą czcion-
ką. Opowiadania są wyraziste i wzru-
szające polską duszę, a liczą z reguły 
po kilka kartek. To wybitnie sprzyja 
sprawnemu czytaniu. Brak zdjęć w 
tym przypadku nie jest negatywem 

bo treść porusza wyobraźnię. Opra-
wa twarda i wyrazista okładka, na 
której widnieje piękny, biały orzeł w 
koronie osadzony na zdobionym bo-
gato postumencie, a tuż za nim biały 
krzyż, który symbolizuje treść oraz 
przyciąga wzrok tudzież znamionuje 
wysoką jakość. Cena to 34,90 zł. 

Polecam gorąco wszystkim, a w 
szczególności młodym, którzy mają 
trudności z umiejscowieniem w cza-
sie i miejscu dwudziestowiecznych 
wydarzeń historycznych, jak: II woj-
na światowa, Powstanie Warszaw-
skie, powstanie „Solidarności” czy 
pontyfikat polskiego Papieża – Jana 
Pawła II, itd.

Krótka przedmowa autora

Każdy rok przynosi nam zwycię-
stwa na różnych polach. Zwycięża 
polski polot myśli, wyobraźni, mięśni 
i odwagi. Pierwsza ruszyła po zwycię-
stwo młodzież nasza, ta z legionów, 
z tajnych organizacji wojskowych, z 
korpusów tworzących się na obszarach 
odwiecznego wroga naszego – Rosji 
carskiej - i na śnieżnej pustyni Sybiru, 
z szeregów młodzieńczych ochotników 
roku 1920… O nich to właśnie opo-
wie „Najwyższy lot”. Autor – Warszawa 
1935 rok. (przedmowa ta napisana zo-
stała, być może nie bez kozery w roku 
śmierci Marszałka – Józefa Piłsudskiego 
– przyp. W.N.)

Notka wojenna

Na froncie bardzo źle. Oddano 
Wilno, Mińsk, Słuck, Husiatyn. 
Uchodźcy emigrują w Poznańskie i 
na Pomorze. Podobno Grodno już 
też zajęte. W kraju obudził się zaś 
niebywały wręcz patriotyzm. […] 
W parafii chłopcy szkolni chętnie 
idą do wojska. Starsze roczniki z 

wielką obawą czekają chwili powo-
łania przymusowego, bo już listy ich 
na gwałt formułują. Obywatelstwo 
opodatkowało się dobrowolnie na 
rzecz armii i ma dać 5 procent swo-
ich koni dla wojska.

Chojnata (Łódzkie), 22 lipca 
1920 [Ks. Michał Woźniak, Kronika 
parafii Chojnata 1911 – 1920, War-
szawa 1995]

Tytuły opowiadań wiele mówiące

Nazwy poszczególnych opo-
wiadań są tak samo krótkie jak 
ich treść. Mimo tego oddają z całą 
wyrazistością symbolikę, tudzież 
prawdę historyczną, wojennej 
epopei. Pokazują różnorodność 
młodych postaci wstępujących 
na ochotnika do Wojska Polskie-
go. Pochodzą oni z różnych śro-
dowisk i warstw społecznych. Są 
wśród nich: harcerze, uczniowie, 
studenci, robotnicy i chłopcy z 
wiosek oraz małych miasteczek. 
Także socjaliści, klerycy, inteligen-
ci, synowie posiadaczy ziemskich i 
arystokracji. Przedstawiciele całego 
Narodu. Dosłownie. I właśnie to 
„pospolite” ruszenie obroni wów-
czas cały świat przed katastrofalną 
pandemią komunizmu. Swój wiel-
ki i niewątpliwy udział w zwycię-
stwie miała też Matka Boska. 

Oto wątłe, ale wieloznaczne i 
wiele mówiące tytuliki: Matka. So-
cjalista. Czuwaj. Czarownik w opa-
łach. W Kolegium Św. Ludwika. 
Z daleka przybył. Wyrwana kar-
ta. Tablica w Jaśle. „Wykuję jeden 
dzień młody!”. Kapral Zosia. Jeden 
z siedmiu. Pastuch. „Stary”. „Super-
bus”. „Wujcio”. German Olczak. 
Wierność bojowa. Potomek carów. 
Porwany. Chyrowiak. Dziwna prze-
powiednia. Szwoleżer – ochotnik. 
Zaorana mogiła. Chłopskie serce. 
Loluś grajek. A było ich stu trzy-
dziestu czterech. Na szczycie Tannu 
– Ołu. Mechanik ze Lwowa.

To idealna książka na uczczenie 
setnej rocznicy „Bitwy Warszaw-
skiej” z sierpnia 1920 roku i oddania 
należnego honoru uczestnikom tam-
tej wiekopomnej wojny. CHWŁA 
WIECZNA BOCHATEROM!

A swoją drogą jestem niezmier-
nie ciekaw co by było, gdyby teraz 
najechali nas potomkowie bolszewi-
ków? Pewnie połowa masy etnicznej 
zamieszkującej tereny Polski, bo o 
Narodzie trudno mi jakoś mówić w 
kontekście olbrzymich podziałów, 
walczyłaby na śmierć i życie w obro-
nie Ojczyzny? Druga zaś, jak mnie-
mam by się z wrogiem kumała? Nie-
możliwe? Ależ tak! To jednak tylko 
moja hipoteza.

Antoni Ferdynand Ossendowski: „Najwyższy lot” 

Młodzi obronili nas przed bolszewikami

WALDEMAR NICMAN

„Generał i Diuk”
Radosłąw Golec

Tajemnice rządu Sikorskiego na uchodźctwie, sekrety 
naczelnego wodza i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
aż do katastrofy gibraltarskiej w 1943 roku.

Premier polskiego rządu na uchodźstwie nie wątpił, 
że Polska znajdzie się w gronie państw zwycięskich i usi-
łował  wzmocnić sytuację geopolityczną Polski w ramach 
nowego, powojennego rozdania. Rozpoczął tworzenie fe-
deracji państw środkowo-europejskich z Rzeczpospolitą 
jako ośrodkiem wiodącym. Gwarantem trwałości nowego 
tworu politycznego miała być Wielka Brytania. W tym celu Sikorski snuł plany 
unii personalnej Zjednoczonego Królestwa i odrodzonego królestwa polskiego. 
Na tronie federacji środkowo-europejskiej miał zasiąść Jerzy Windsor a plan po-
stawienia na jej czele księcia Kentu stanowił, jak zapisał sekretarz Sikorskiego, 
Karol Estreicher, „największą polityczną tajemnicę Jenerała”.

Liczba stron: 432, Cena: 44,90 zł

„Sowieci nie wchodzą”

Tymoteusz Pawłowski
W PRL-u przedwrześniową Polskę przedstawiano 

jako państwo zgniłe, a kampanię 1939 roku – jako z 
góry skazaną na przegraną wojnę toczoną przez nie-
udaczników. To nie do uwierzenia, ale aż do dzisiaj nikt 
nie pokusił się o przedstawienie stanu Wojska Polskiego, 
wieczorem 16 września 1939 roku!

Nawet najważniejsi polscy historycy uparcie powta-
rzają, że 17 września wojna była Już przegrana. Czyżby? 
Jak potoczyłaby się kampania 1939 roku, gdyby nie we-
szli Sowieci?

Liczba stron: 512, Cena: 44,00 zł

„Apologia pro vita sua”

John Henry Newman
Opowieść o drodze do Rzymu anglikańskiego 

pastora, o XIX-wiecznym anglikanizmie, o próbach 
odkrywania jego katolickich źródeł i o poszukiwaniu 
prawdy. Choć jest głęboko zanurzona w historii Wiel-
kiej Brytanii i Kościoła Anglii, jednocześnie opowiada o 
współczesnym chrześcijaństwie i katolicyzmie.

Spory, jakie rozrywają obecnie chrześcijaństwo, 
mają swoje źródło właśnie w XIX-wiecznych debatach. 
Odpowiedzią Johna Henry’ego Newmana na te nurty i 
wyzwania była afirmacja katolicyzmu, w ortodoksyjnym, tradycyjnym wydaniu. 
Zachowuje ona nadal swoją aktualność, a kolejne wydarzenia wewnątrz Wspól-
noty Anglikańskiej (a także Kościoła katolickiego, który ze znacznym opóźnie-
niem, ale jednak, przyjął teologiczny modernizm) coraz jaśniej wykazują, że nie 
ma innej drogi dla teologii i konsekwentnie myślących chrześcijan niż przyjęcie 
katolicyzmu, podporządkowanie się władzy i nauczaniu biskupa Rzymu.

 Liczba stron: 432, Cena: 49,90 zł

„447”

Leszek Sosnowski
Amerykańska Ustawa 447 obrosła emocjami i za-

służoną złą sławą. Czy naprawdę jest groźna dla stanu 
majątkowego Rzeczpospolitej? Amerykański prawnik 
polskiego pochodzenia sumuje fakty dotyczące tzw. re-
stytucji mienia bezspadkowego.

Czy polskie władze powstrzymają zapędy między-
narodowych organizacji żydowskich? Czy polski Sejm 
zainteresował się obywatelskim projektem ustawy anty-
447? Jak wygląda kwestia roszczeń bezspadkowych w 
świetle prawa międzynarodowego?

Liczba stron: 400, Cena: 44,90 zł

Nowości Wydawnictwa FRONDA
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książki

Kościół Katolicki przeżywa poważny kryzys. Już 
nie jest kojarzony ze świętością lecz raczej z politycz-
ną strukturą zamieszaną w skandale. W którymś mo-
mencie, jak to określił papież Paweł VI, „przez jakąś 
szczelinę do Bożej świątyni dostał się swąd Szatana”. 
Przyczyny takiego stanu rzeczy opisuje redaktor 
naczelny i współwydawca tygodnika „Do Rzeczy” 
Paweł Lisicki w książce pt. „Dogmat i tiara. Esej o 
upadku rzymskiego katolicyzmu”.

Paraliż zasady dogmatycznej

Autorytet Kościoła przejawiał 
się w tym, że pilnował, zachowywał, 
przekazywał i chronił Bożą praw-
dę, i w tym, że potępiał, zwalczał, i 
skutecznie gromił przeciwne Bożej 
prawdzie błędy. Cechami wiary ka-
tolickiej była stabilność i nienaru-
szalność a jej system oparty na był 
na dogmacie i tiarze. Dogmat był 
czymś niepodważalnym, kotwicą, 
prawdą wiary lub moralności obja-
wioną przez Boga, przekazywaną od 
czasów apostołów w Piśmie Świętym 
lub Tradycji.

Dogmat to prawda objawiona 
zdefiniowana przez Kościół. Zosta-
je zazwyczaj ogłoszony uroczyście 
przez papieża lub sobór powszechny. 
Tak jak miało to miejsce w 1950 roku, kiedy papież 
Pius XII ogłaszał (ostatni w historii Kościoła) dogmat 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

Przed 1960 rokiem każdy katolik był pewny jed-
ności Kościoła, stałości jego nauczania oraz autory-
tetu papieża jako wikariusza Chrystusa, który poka-
zuje majestat i władzę Jezusa nad światem zakładając 
potrójną koronę – tiarę. I bardzo ważne – wszelkie 
błędy i herezje Kościół potępiał i skutecznie zwalczał. 
Już pod koniec XIX wieku w progi Kościoła zaczę-
ły wkraczać poglądy modernistyczne (prowadzące 
m.in. do negowania Tradycji, agnostycyzmu, im-
manentyzmu, ewolucji dogmatów). Z tego powodu 
papież Pius X potępił modernizm katolicki i wpro-
wadził przysięgę antymodernistyczną, którą musiał 
składać każdy wyświęcony kapłan. Progresiści doszli 
do głosu przy sprzyjających warunkach. A te miały 
miejsce podczas Soboru Watykańskiego II ogłoszo-
nego i otwartego przez papieża Jana XXIII (1962) 
a po jego śmierci zamkniętego przez papieża Pawła 
VI (1965). Cały ten proces doskonale opisuje autor 
książki. W każdym razie skończył się wtedy katoli-
cyzm rzymski, a narodził ekumeniczny – dialogiczny. 
Porzucono język dogmatyczny na rzecz „otwarcia”. 
Odrzucono Boga aby hołubić współczesnego czło-
wieka. To bałwochwalczy antropocetryzm wraz z 
pychą, narcyzmem, egoizmem został wzmocniony. 
„Modlę się do Boga, abym mógł umrzeć przed koń-
cem soboru, bo tak przynajmniej mogę umrzeć jako 
katolik” – rzekł kardynał Ottavianii, przewodniczący 
Świętego Oficjum, który jako ostatni obrońca dog-
matu stanął wobec gigantycznego walca postępu. 
Niejasność, płynność, pomieszanie, nowe pojęcie 
wiary miało swoje skutki. Jesteśmy tego świadkami.

Zatrute owoce
Sobór spowodował tzw. aggiornamento (udzi-

siejszenie, uwspółcześnienie) Kościoła katolickiego 
do zmienionych wymagań czasów współczesnych. 
Przez niejednoznaczne dokumenty doprowadzono 
do relatywizacji wary, co przyniosło radykalną se-
kularyzację społeczeństwa zachodniego. Odrzuciło 
ono Boga i oddało się bezmyślnej konsumpcji oraz 
hedonizmowi. Ludzie przestali widzieć w Kościele 
stałość i oparcie. Wkrótce też nastąpiły masowe wy-
stąpienia ze wspólnoty. Kościół już nie potępiał he-
rezji i błędów (liczono na potępienie komunizmu), 
a zaczął angażować się w obronę ideałów braterstwa, 

równości, wolności, nowego humanizmu. „Używa 
koszmarną, watykańsko – oenzetowską nowomo-
wę – dialog, pokój, porozumienie.” Posoborowy 

Kościół to kościół ducha czasów – „już nie bezczaso-
wy i wolny od polityki, od gry, od układu sił, ale jak 
najbardziej zeświecczony, uświatowiony, z frakcjami, 
skrzydłami, zaciekłą walką o władzę i wpływy” – 
gorzko diagnozuje obecny stan Lisicki. 

„Bohaterowie” soboru

W rozmiękczanie doktryny i podważanie 
dogmatów silnie zaangażował się papież emeryt 

Benedykt XVI. Jako profesor 
Ratzinger miał silny wpływ na 
kształt dokumentów i konstytu-
cji. Podporządkował sobie kardy-
nała Fringsa i wraz z kardynałami 
Kuengiem, Rahnerem, Kaspe-
rem, Lehmanem, de Lubackiem i 
innymi, krok po kroku doprowa-
dzili do katastrofy.

Kolejnym etapem zmian po-
soborowych było wprowadzenie 
przez Pawła VI nowego mszału i 
zakaz używania dotychczasowego. 
W Holandii opublikowano nowy, 
ekumeniczny katechizm, w któ-
rym pełno było herezji. Jednak z 
powodu zlikwidowania Świętego 
Oficjum stojącego na straży dok-
tryny nie było już urzędu, który 

mógłby silnie zareagować. A papież Paweł VI roz-
poczyna jedynie dialog powołując komisję. Skala 
masowych wystąpień z Kościoła jest tak wielka, że 
kardynał Frings, ten, przez którego nastąpiła więk-
szość zmian na soborze „był głęboko przerażony”. 
Receptę na „zreformowanie” Kościoła rzymskiego 
podał jezuita Georg Tyrrell wykluczony za czasów 
Piusa X: „Rzym nie może być zniszczony w jeden 
dzień, ale trzeba stopniowo i niegroźnie przemienić 
go w pył i proch; wówczas będziemy mieli nową 
religię i nowy dekalog”.

Autor na 496 stronach opisuje dokładny 
przebieg Soboru Watykańskiego II, dużo miejsca 
poświęca postaci Josepha Ratzingera (zadaje czy-
telnikowi pytanie: kiedy zrodził się „konserwatyw-
ny” Józef Ratzinger, surowy obrońca ortodoksji? I 
odpowiada: nigdy – odsyłam do tekstu), opisuje 
relacje katolicyzm – judaizm – islam. W istocie jest 
to esej o upadku rzymskiego katolicyzmu. Pisze 
prosto z mostu, nazywa rzeczy po imieniu, mówi 
co go przeraża, a co jest groźne. W wielu miejscach 
wyraża sarkazm, złość, gniew na to co obecnie 
można zauważyć na łonie Matki – Kościoła m.in.: 
homoherezja, pedofilia, dbanie o doczesność, ule-
głość wobec świata.

„Dogmat i tiara” to książka o porzuceniu dog-
matu, o paraliżu zasady dogmatycznej. O zjawisku, 
które widać gołym okiem, kiedy jawni heretycy nie 
tylko są tolerowani, ale wręcz robią kościelne karie-
ry, kiedy wielu biskupów chce błogosławić czyn-
nych homoseksualistów, a siostry zakonne - bronić 
aborcji.

Książka ukazała się nakładem Wydawnic-
twa FRONDA. Jej cena to 49,00 zł.

Paweł Lisicki: „Dogmat i tiara” 

Z troską o kryzysie Kościoła 

DOROTA SMOSARSKA

„Początki. Opowieść o tym, jak Ziemia nas stworzyła”
Lewis Dartnell

Książka pokazuje, że nasza historia jest 
nierozerwalnie związana z historią Ziemi – 
prądy, pasma wiatrów, procesy geologiczne i 
wydarzenia sprzed milionów lat warunkowa-
ły ewolucję naszego gatunku, doprowadzały 
do powstania i upadku wielkich imperiów i 
szlaków handlowych i wciąż oddziałują na 
nasze życie, wpływając na współczesną sy-
tuację geopolityczną, a także na to, co jemy 
na śniadanie, z czego budujemy nasze domy i najnowocześniejsze 
urządzenia.

Liczba stron: 424, Cena: 49,00 zł

„Listy”
J.R.R. Tolkien 

Unikatowy wgląd w umysł jednego z 
najwybitniejszych twórców fantastyki, który 
pozwala lepiej zrozumieć twórczość autora 
„Władcy Pierścieni”.

Książka zabiera czytelnika w podróż 
przez całą pierwszą połowę XX wieku, od I 
wojny światowej do późniejszych dziesięcio-
leci, ukazując obraz wielkiego pisarza daleki od utrwalonych o nim 
stereotypów jako autorze, który uciekając od współczesności, schro-
nił się w świecie swojej wyobraźni, czy przedstawiających Tolkiena 
jako znużonego światem, odizolowanego w uniwersyteckim świecie 
naukowca. 

Liczba stron: 626, Cena: 69,90 zł

„Następny proszę! Fryzjer męski”
Adam Szulc

Nowa książka najpopularniejszego bar-
bera w Polsce.

W pierwszej części znajdziemy w niej 
barwny życiorys autora – fryzjera i muzyka, 
perfekcyjnie władającego brzytwą i werblem. 
A dalej potężny rozdział o amerykańskich 
barber shopach - ich powstaniu, rozkwicie, 
przyczynach upadku i powolnym renesansie. Opowieść ma mocny 
rys historyczny. Dalej: życiorysy emerytowanych (choć często wciąż 
pracujących) fryzjerów męskich z dziewięciu krajów z całego świata 
- Polski, Stanów Zjednoczonych, Włoch, Niemiec, Turcji, Anglii i 
innych. Poruszające historie barberów o miłości do zawodu, o tym 
jak było, o tym co sprawia, że ta robota to całe życie, a całe życie 
to ta robota… W tym rozmowa, jaką przeprowadził ze 108-letnim 
maestro Antonio Mancinellim, uznanym przez księgę Guinessa na 
najstarszego barbera.

Znakomity jest także rozdział o pop kulturze przenikającej się 
z fryzjerstwem męskim - polityka, filmy, idole.

A w drugiej części kolejna dawka kilkudziesięciu opisanych 
fryzur - ich historia, pochodzenie, zastosowanie - niektóre naprawdę 
zadziwiają!

Książka fascynująco ilustrowana. Fryzjerski komiks!
Liczba stron: 400, Cena: 49,00 zł

„Alkoholowe dzieje Polski. Dwie okupacje 1939-1945”
Jerzy Besala

Alkoholowe dzieje Polski w czasach wojny 
totalnej i okupacji.

W tysiącletniej historii Rzeczypospolitej 
czasy II wojny światowej oraz okupacji nie-
mieckiej i sowieckiej to najcięższe chwile. Na-
ród polski po raptem dwudziestu latach nie-
podległości znów utracił wolność. Tym razem 
został postawiony w sytuacji krańcowej: miał 
zostać wyniszczony przez hitlerowskie Niemcy 
lub roztopiony w sowieckiej rzeczywistości łagrów i przesiedleń.

Jednak Polacy dalecy byli od biernej rezygnacji. Po okresie 
chaosu wojennego września 1939 roku następowały procesy przy-
stosowawcze. Alkohol zaczął pełnić funkcję środka uspokajającego 
i znieczulającego, ale też środka wzmacniającego chęć odwetu na 
okupantach. Służył też jako łapówka.

Liczba stron: 640, Cena: 64,90 zł

„Sinobrody”
Kurt Vonnegut 

Prosta i poruszająca historia o lekkomyślności człowieka w 
tworzeniu i niszczeniu tego, co kocha.

Fikcyjna autobiografia amerykańskiego malarza, który w pew-
nym momencie swojego życia postanawia zerwać z malarstwem. 

Jego pasją staje się odtąd kolekcjonowanie 
dzieł sztuki. Dzięki dawnym przyjaźniom 
z wielkimi, a podówczas mało znanymi 
malarzami wchodzi w posiadanie najwybit-
niejszych dzieł amerykańskiego ekspresjoni-
zmu. Aż nagle w jego życiu zjawia się młoda 
i bogata wdowa. Za wszelką cenę próbuje 
ona odkryć sekret starego malarza, kryjący 
się w wielkim spichrzu na kartofle, do któ-
rego nikt nie ma dostępu. Wścibska wdowa powiela więc zadanie, 
jakie postawiły sobie ongiś żony Sinobrodego ze starej legendy, który 
zabijał je, ponieważ łamały jego surowy zakaz zaglądania do tajem-
niczej komnaty.

Liczba stron: 392, Cena: 45,00 zł

„Obława.”
Colin Sutton

Pasjonująca historia ujęcia Leviego 
Bellfielda, jednego z najbardziej osławionych 
brytyjskich seryjnych zabójców ostatnich 
pięćdziesięciu lat.

Opowieść Colina Suttona, będąca 
równocześnie chwytającym za gardło do-
kumentem procedur policyjnych, jak i 
spojrzeniem na życie człowieka przepełnionego złem, ujawnia 
kulisy pojmania skrajnie agresywnego mordercy, zanim ponow-
nie uderzy.

Na podstawie książki powstał bestsellerowy miniserial telewi-
zyjny „Obława. Manhunt”.

Liczba stron: 352, Cena: 45,00 zł

„Dziedzictwo von Schindlerów”
Wojciech Wójcik

Lipiec 2000 roku. Z przedwojen-
nego dworku nad Śniardwami znika 
bez śladu dwudziestoletnia dziewczyna. 
W okolicy krąży legenda, że odpłynęła 
starym jachtem von Schindlerów, który 
ostatni raz widziano latem 1939 roku. 
Wtedy również ktoś zaginął…

Mija dwadzieścia lat. W okolicy Mikołajek były policjant 
Jacek Ligęza odkrywa ciało wybitnego twórcy kryminałów, 
Zygmunta Grodzickiego. Do grona uznanych pisarzy, którzy 
na zlecenie ekscentrycznego milionera Johanna von Schindlera, 
spisują zbeletryzowane dzieje jego rodowej posiadłości, dołącza 
debiutantka, Monika Łasicka. W spadku po Grodzickim otrzy-
muje do opracowania historię dziewczyny z jachtu. Odkrywa, 
że zmarły pisarz dobrze ją znał – przed laty stracił dla niej gło-
wę, ale ona wybrała innego. Chłopaka z Mazur, który również 
zapadł się pod ziemię.

Policja uznaje, że Grodzicki zginął w wyniku nieszczę-
śliwego wypadku. Innego zdania jest Jacek Ligęza, ale słowa 
byłego policjanta, zwolnionego ze służby za pijaństwo, znaczą 
tyle co nic. Poszukując prawdy, poznaje kolejne sekrety von 
Schindlerów. W tym ten najmroczniejszy…

Liczba stron: 696, Cena: 45,00 zł

„Szklane skrzydła motyla”
Katrine Engberg

Pasjonujący thriller o misternej ze-
mście, w którym prawdziwy sprawca, ni-
czym tytułowy motyl szklanoskrzydły, do 
samego niemal końca pozostaje „niewi-
doczny” dla tropiących go detektywów…

Pewnego jesiennego poranka rozno-
siciel gazet dokonuje makabrycznego od-
krycia: w fontannie na Strøget, głównym deptaku Kopenhagi, 
znajduje ciało nagiej kobiety. Policja ze zdziwieniem odkrywa 
brak jakichkolwiek śladów krwi, na ciele ofiary są natomiast 
liczne nacięcia. Wszystko wskazuje na to, że ofierze upuszczono 
krew. W ciągu następnych dwóch dni pojawiają się dwa kolejne 
ciała, jedno w fontannie przed Szpitalem Krajowym, drugie w 
jednym ze stawów w centrum miasta. Wszystkie ofiary zginęły 
w ten sam sposób: upuszczono im krew, używając do tego rzad-
kiego rodzaju skalpela - skaryfikatora. Poza tym okazuje się, że 
wszystkie trzy ofiary coś wiąże: wszystkie pracowały w ośrodku 
terapeutycznym Dom Motyl dla młodzieży z problemami psy-
chicznymi. Ośrodek został rozwiązany kilka lat wcześniej po sa-
mobójstwie jednej z młodych pacjentek. Teraz zaczynają ginąć 
osoby z nim związane. Kto będzie następną ofiarą? Kto zabija i 
dlaczego? Rozpoczyna się wyścig z czasem… 

Liczba stron: 340, Cena: 39,90 zł

Nowości Wydawnictwa ZYSK I S-KA
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