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Kolejne wydanie 
Magazynu  „PULS” ukaże się 

we wtorek, 12 września

reklama

reklama

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

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

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

CZĘŚCI SAMOCHODOWE

SERWIS

ul. Robotnicza 2, Ciechanów
(róg Mazowieckiej)

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

Zapraszamy
na 

wymianę 
opon

Zapraszamy
na 

wymianę 
opon

CIECHANÓW
UL. ARMII KRAJOWEJ 15 

(PASAŻ KAUFLAND)
TEL. 23 674 71 13

CIECHANÓW
UL. ZIELONA ŚCIEŻKA 4A

TEL. 23 673 56 53

rabat 10PLN
100PLN

za każde
wydane

Badanie wzroku w prezencie

Rok się kończy, rok zaczyna…
Przełom roku to czas podsumowań, ale też robienia 
planów na przyszłość.
O ocenę minionego roku oraz zamierzenia na ten nowy zapytaliśmy kierownic-
two jednostek samorządowych, organizacji społecznych i przedsiębiorców. 

ZACHĘCAMY DO LEKTURY ICH WYPOWIEDZI NA  STR. 15 - 18.
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Kolejne wydanie
magazynu „PULS” ukaże się

we wtorek - 23 lutego
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Powraca koncepcja podziału Województwa 
Mazowieckiego na dwie części: Warszawę 
wraz z sąsiednimi powiatami oraz pozo-
stałą część regionu. Przeciwko pomysłowi 
lansowanemu przez posła Marka Suskiego 
(PiS) protestują samorządowcy.

W ostrych słowach na swym profi-
lu na Facebooku przeciwko podziałowi 
Mazowsza wypowiedział się prezydent 
Krzysztof Kosiński:

„Mówię: NIE dla Ciechanowa 
w województwie radomskim!

A oni chcą rozbioru Mazow-
sza i stolicy nowego województwa 
w Radomiu. Bez jakichkolwiek me-
rytorycznych argumentów. Wbrew 
twardym danym, które pokazują, że 
tak utworzone województwo będzie 
najbiedniejszym w Polsce. Na potrze-
by nowej perspektywy finansowej UE 
i dystrybucji środków Mazowsze jest 
już od 1 stycznia 2018 roku podzielone 
statystycznie i dzięki temu nasza część 
województwa będzie mogła liczyć na 
większy poziom finansowania z UE niż 
Warszawa i okoliczne powiaty. Nie ma 
tym samym potrzeby podziału admini-
stracyjnego. 

O co więc chodzi? Tylko o dalsze 
przejmowanie kolejnych instytucji, 
o obsadzanie partyjnych rodzin na 
publicznych stołkach i tym samym 
kontynuowanie rozkradania kraju. Nie 
potrzebujemy kolejnego biurokratycz-
nego tworu, nie potrzebujemy nowych 

urzędów finansowanych podwójnie 
z podatków mieszkańców Mazowsza!

Posłowie PiS, także Ci wybrani z na-
szego terenu, nie damy wam zniszczyć 
i doprowadzić do rozbioru Mazowsza!” 
– napisał prezydent Krzysztof Kosiński.

TM

Prezydent Kosiński: NIE dla Ciechanowa 
w województwie RADOMSKIM!

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

(na terenie szpitala)

tel. 784 008 401
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BLISKO CENTRUM

TEL. 532 067 734 

Teraz na starcie Nowego Roku 2028, na 
wniosek radnych postanowiono liberal-
nie wyjść naprzeciw słusznym potrzebom 
środowiska niedopieszczonych kobiet płci 
żeńskiej i męskiej.

Wyznaczono, że miejscem wieco-
wania niedopieszczonych kobiet obu 
płci będzie w Ciechanowie plaża nad 
krubińskim kanałem, naprzeciwko 
mola i kąpieliska. Zaś trasa przemar-
szu pochodów poprowadzi plażą do 
lasu i dalej w prawo przyleśną dróżką 
do torów kolejowych, gdzie następo-
wać będzie zawracanie kolumn i po-
wrót do miejsca wyjścia. W tej loka-
lizacji nie będą obowiązywały żadne 
ograniczenia czasowe ani ilościowe 
zgromadzeń. Nad sprawnością im-
prez oraz stanem sanitarnym obszaru 
manifestacji czuwać będzie Zarząd 
Osiedla.

– Piękna lokalizacja. Na koniec 
można tam robić grilla nad wodą – 
skomentowały trzy aktywne kobiety z 
okolic Kownat Żędowych, Ujazdowa 
i Ujazdówka. 

– Dobrze, że wyznaczyli odpo-
wiednie miejsce na te figle. Już nie 
można było wytrzymać z ekscesami 
na Deptaku i w Rynku. Tam pod 
lasem mogą sobie wykrzykiwać i nie 
gorszyć młodzieży okropnymi pla-
katami – stwierdziła sympatyczna 
ciechanowianka w berecie z włóczki 
puchatkowej.

A teraz drugi poważny temat. Na 
samym początku 2028 roku przyszły 
do naszej redakcji trzy miłe miesz-
kanki gminy Ojrzeń, który przyniosły 
ważną wiadomość. Powiedziały, że jak 
w lecie chodziły za grzybami po Lesie 
Bardońskim, zupełnie przypadkowo 
natknęły się na kamienne fundamen-
ty, pokryte mchem i zarośnięte krza-

kami. Poprosiły byśmy tę informację 
przekazali komu trzeba, żeby spraw-
dzić co to.

Oczywiście o sprawie zaraz powia-
domiliśmy służby. Wskutek doniesie-
nia służby natychmiast rozpoczęły 
poszukiwania w zasobach. Już następ-
nego dnia służba bibliotekarska od-
nalazła książkę z XIX wieku, w której 
opisano przypadek zburzenia w czasie 
wojen napoleońskich starej karczmy 
leśnej w Lesie Bardońskim, w której 
przez kilkaset lat ucztowała szlach-
ta z Grędzic, Mieszek i Rzeczek. Jak 
wynika z treści woluminu, karczma 
została zrównana z ziemią ostrzałem 
armatnim z obu stron, a teren szybko 
zarósł zielenią. Na podstawie zawartej 
w książce mapki służby gminne, leśne 
i geodezyjne wyznaczyły wśród drze-
wostanu kwadrat badawczy, w którym 
służby archeologiczne i konserwacji 
zabytków podjęły badania terenowe.

Szybko natrafiono na fragmenty 
budowli, które odsłoniono. Wtedy 
okazało się, że w czasie wybuchu za-
walone zostały ziemią schody prowa-
dzące w dół do solidnych, dobrze do 
dzisiaj zachowanych dębowych drzwi 
piwnicznych. Gdy służby poszuki-
wawcze otworzyły drzwi, na początek 
ludzie ze służb sanitarno-higienicz-
nych zbadali detektorami powietrze 
we wnętrzu. Okazało się, że szczeliny 
w popękanych fundamentach, zapew-
niały przez dwa wieki należytą wen-
tylację podziemnych komnat i można 
tam dzisiaj wchodzić bezpiecznie.

Gdy ludzie ze służb historyczno-
-inwentaryzacyjnych rozpoczęli bada-
nia, na początek natrafili na kufer z 
mnóstwem ozdobnych pucharów, w 
których szlachcicom podawano piwo 
i węgrzyna. Znaleziono też topór rzeź-

nicki, trzy tasaki, dwie chochle, ko-
cioł i pięć kociołków, michy dębowe 
i tłuczki do kartofli oraz wałek i stol-
nicę, a także pięć karafek na gorzałę i 
prawie sto łyżek.

Sensacyjnym odkryciem stało się 
natrafienie przez ludzi ze służb ar-
cheo na dzbanek z pokrywką, w któ-
rym był zwój pergaminowy, zapisany 
dziwnym alfabetem. Znaleziskiem 
zajęli się ludzie ze służb konserwacji 
zabytków, którzy znalezisko wsadzili 
do szczelnej skrzynki i zabrali do Cie-
chanowa. 

Po oględzinach przez funkcjo-
nariuszy służby ochrony zabytków 
stwierdzono, że tekst jest napisany po 
grecku. Po przetłumaczeniu okazało 
się, że na rulonie znajduje się proroc-
two z VII wieku dla ziemi ciechanow-
skiej, na cały wiek XXI. Służby nadały 
znalezisku oficjalną nazwę „Zwój z 
Bardonek”, a treści na nim zapisane 
nazwano „Proroctwem Bardońskim”.

Uwzględniając nasze zasługi w 
całej sprawie, służby archeo pozwoliły 
nam sfotografować treść „Proroctwa 
Bardońskiego” z zastrzeżeniem by na 
razie nie ujawniać, z wyjątkiem pro-
roctw już spełnionych lub teraz się 
spełniających.

Jak Czytelnicy pamiętają w ze-
szłym tygodniu na Portalu Pulsu 
Ciechanowa przytoczyliśmy niektó-
re już spełnione proroctwa. M.in. że 
Ciechanów będzie się dobrze rozwijał 
od roku 2014, cały powiat i gmina 
Regimin od roku 2018, a od roku 
2021 zacznie się budowa kanalizacji 
w Grzybowie, której nie zbudowano 
przez pierwsze dwudziestolecie wieku. 
Również wspomnieliśmy, że według 
Zwoju z Bardonek przez cały XXI 
wiek będzie na ziemi ciechanowskiej 

szybko rozkwitała poezja. Tak, że na 
koniec stulecia poetą lub poetką bę-
dzie co ósma osoba w powiecie, z tego 
co druga wydawać będzie tomiki po-
etyckie.

Ujawnione treści od razu wywo-
łały rezonans społeczny. – Poezja ma 
przyszłość – przekazały przez telefon 
pani Jasia, pani Basia i pani Tereska*. 
– Ciekawe – stwierdzili pani Ania i 
pan Wojtek*, przypadkowo spotkani 
przez naszego redaktora na Sienkie-
wicza przy markecie. – Doprawdy 
intrygujące – wyraziła w mailu pani 
Danusia*. – W historii są znaki o 
przyszłości – powiedziała pani Wan-
dzi pani Bogusia*. – Tak, tak – po-
twierdzili przysłuchujący się rozmo-
wie panowie Czaruś, Maruś i Gaguś*. 
(*nazwiska do wiadomości redakcji).

A poza tym także O.K. Ciągle 

przychodzą do naszej redakcji miesz-
kańcy, którzy chwalą panią starostę, 
pana wicestarostę i panią kierownik 
wydziału promocji powiatu i polity-
ki społecznej. Chwalą również wła-
dze miasta Ciechanów oraz prezesów 
spółek komunalnych z małżonkami, 
pana wójta i pana sekretarza gminy 
Ojrzeń, panią wójt gminy Regimin 
oraz burmistrza miasta Sochocin. 

Tyle w styczniowym czytadełku. 
Szalom!

IWO „GAGUŚ” GAWLICA 

Z ostatniej chwili:
Wobec zainteresowania pucharami 
w Regiminie, wczoraj służba muze-
alna przekazała pani wójt Regimina 
najpiękniejszy puchar z Lasu Bardoń-
skiego, celem wzbogacenia słynnej na 
Mazowszu gminnej kolekcji pucharów.

Wspomnienia z przyszłości

Kobiety na Krubinie, ruiny w Bardonkach i puchar dla Regimina
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tel.: 23 672 28 69
www.stociechanow.pl

www.facebook.com/stociechanow

Niepubliczne Przedszkole STO
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Ciechanowie

OGŁASZA DODATKOWY NABÓR DO 
ZERÓWKI ORAZ ODDZIAŁU DLA 4- i 5-LATKÓW

Niepubliczne Przedszkole STO
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Ciechanowie

OGŁASZA DODATKOWY NABÓR DO 
ZERÓWKI ORAZ ODDZIAŁU DLA 4- i 5-LATKÓW

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

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

W ofercie przedszkola:

ogłoszenie

Sprzedam atrakcyjny 

dom w Ciechanowie.

Powierzchnia - 250 m2 

tel. 604 513 071

 lub 606 251 393
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W pierwszy czwartek stycznia na kana-
le TVP1 został wyemitowany program 
„Sprawa dla reportera”, w którym widzo-
wie zobaczyli m.in. drugi materiał o Filip-
ku Bugajewskim – pięcioletnim chłopcu z 
Ciechanowa chorym na artrogrypozę.

Przypomnijmy, że w lutym ub.r. do 
naszego miasta przyjechała red. Elżbieta 
Jaworowicz – autorka bardzo popular-
nego programu interwencyjnego „Spra-
wa dla reportera”, by nagrać materiał o 
Filipku i jego walce z chorobą. Po emisji, 
dzięki zbiórce SMS-owej uruchomionej 
przez Caritas Polska, udało się zebrać 
150 tys. zł.

Pierwsza operacja odbyła się 7 wrze-
śnia ub.r. w Warszawie i trwała kilka 
godzin. Przeprowadził ją dr David Feld-
man z Paley European Institute. Kosz-
towała 372 tys. zł. Kwota ta pochodziła 
m.in. ze zbiórki SMS-owej, darowizn 
przekazanych za pośrednictwem Funda-
cji „Siepomaga” oraz środków zebranych  
podczas „III RODZINNYCH MIKO-
ŁAJEK” zorganizowanych w grudniu 
2019 roku przez Stowarzyszenie „Ma-
zovia ProActiv Ciechanów”. Operacja 
się udała. Filip przechodzi rehabilitację 
i może już zginać kolanka.

Przeprowadzenie kolejnych operacji 
zależy od tego czy uda się zebrać od-
powiednią sumę pieniędzy. – Jesteśmy 
bardzo wdzięczni Pani Redaktor Elżbie-
cie Jaworowicz za nagłośnienie sprawy 
leczenia naszego Synka. Filipek osobi-
ście Jej podziękował wręczając bukiet 
kwiatów podczas ostatniego programu. 
Teraz czeka go operacja stóp. Jej koszt to 
207 tys. zł – mówi nam Mama Filipka.

Caritas Polska uruchomił SMS-ową 

zbiórkę na operację stóp młodego cie-
chanowianina. Wystarczy wysłać SMS o 
treści STOPA na numer 72052 (koszt – 
2,46 zł z VAT, regulamin zbiórki można 
znaleźć na stronie www.caritas.pl).

Leczenie Filipka można też wesprzeć 
wpłatą za pośrednictwem Fundacji „Sie-
pomaga”: https://www.siepomaga.pl/
filip-bugajewski.

Pomóżmy Filipowi!
TM

Pomóżmy Filipowi w walce z chorobą

Filipek ponownie w „Sprawie dla reportera”

Filip Bugajewski wraz z Mamą Julitą w programie „Sprawa dla reportera”.
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W Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki w Ciecha-
nowie można nabyć płytę wydaną przez Starostwo 
Powiatowe. Wydawnictwo liczy sobie trzynaście 
utworów wykonanych przez dwójkę wspaniałych 
wokalistów: Danutę Błażejczyk i Kamila Bijosia. 

Praca nad płytą trwała kilka miesięcy. 
Do przedsięwzięcia zaangażowano wspania-
łych muzyków, a wśród nich: Tomasz Kir-
szling – trąbka, Marta Ziarko – wiolonczela, 
Jarosław Gaś – perkusja, Wojciech Ruciński 
– gitara basowa, kontrabas, Maciej Kop-
czyński – gitara, Mariusz Kielan – skrzypce, 
Tomasz Bielski – flet, saksofon, Daniel Orli-
kowski – trąbka oraz Mariusz Jacek Dubraw-
ski – pianista, kompozytor, aranżer i kierow-
nik muzyczny projektu. 

Płytę otwiera utwór pt. „Nauczmy się 
żyć obok siebie” (muz. Zbigniew Wodecki, 
słowa Wojciech Kejne). Na płycie znalazły 
się również dobrze znane kompozycje: „To-
lerancja”, „Czas nas uczy pogody”, „Nie jesteś 
sama”, czy też „Alleluja” (muz. I sł. Leonard 
Cohen, tłumaczenie Maciej Zembaty). 

Swoich głosów użyczyło dwoje wyjąt-
kowych wokalistów: Danuta Błażejczyk i 
Kamil Bijoś. 

Twórczość Danuty Błażejczyk jest do-
skonale znana, szczególnie osobom cenią-
cym polską muzykę lat 80-tych i 90-tych. 
Ta wokalistka rockowa i jazzowa w swojej 
karierze współpracowała z takimi artystami 
scenicznymi jak Maryla Rodowicz, Włodzi-
mierz Korcz, czy Wojciech Młynarski. 

Kamil Bijoś towarzyszył wokalnie 
Danucie Błażejczyk podczas nagrywania 
płyty. Ur. 17 stycznia 1992 w Rzeszowie — 
polski wokalista jazzowy, finalista czwartej 
edycji programu The Voice of Poland. Wo-
kalista jednego z najbardziej znanych chó-
rów w Polsce - „Sound’n’Grace”. 

O tym, czy takie połączenie mu-
zycznych osobowości sprawdziło się 
przy realizacji wspólnego projektu, 
można się przekonać nabywając płytę 
w ciechanowskim domu kultury, tym 
bardziej, że dochód z jej sprzedaży 
przeznaczony będzie na działalność 

kulturalną PCKiSz. Zamówienia moż-
na składać również drogą mailową: 
mzawada@pckisz.pl 

PC 

Akcent muzyczny 

Powiat Ciechanowski wydał płytę
Pod koniec grudnia Rada Powiatu Ciechanow-
skiego jednogłośnie przyjęła Budżet Powiatu 
na 2021 rok. Około 15 proc. jego wartości zosta-
nie przeznaczone na inwestycje. 

- Przed nami trudny rok, ale dzięki 
dotychczasowej, racjonalnej polityce fi-
nansowej, przeznaczamy blisko 19 mln 
zł na nowe inwestycje. Kontynuujemy 
wszystkie inicjatywy edukacyjne, gospo-
darcze czy społeczne, które już na stałe 
wpisały się w kalendarz wydarzeń Powia-
tu. Nie zapominamy o Stowarzyszeniach i 

Organizacjach Pozarządowych, na których 
pomysły i projekty zabezpieczyliśmy pół 
miliona złotych. Bardzo dziękuję Zarzą-
dowi i Radnym Powiatu Ciechanowskiego 
za bardzo dobrą współpracę i poparcie Bu-
dżetu Powiatu na 2021 r. Dziękuje rów-
nież Pani Skarbnik za skuteczny nadzór 
nad finansami Powiatu i przygotowanie 
projektu budżetu w tak trudnym czasie – 
poinformowała Joanna Potocka-Rak – sta-
rosta ciechanowski. 

PC 

Budżet Powiatu na 2021 rok przyjęty jednogłośnie

Blisko 19 mln na powiatowe inwestycje

Przebudowana zostanie jedna z dróg na 
terenie naszego powiatu, wiodąca z Opinogó-
ry-Górnej do Długołęki. W połowie grudnia 
Joanna Potocka- Rak - starosta ciechanowski, 
Stanisław Kęsik – wicestarosta oraz Hanna 
Dworecka – skarbnik powiatu podpisali umo-
wę na dofinansowanie tej inwestycji z Arturem 
Standowiczem – wicewojewodą mazowiec-
kim. Projekt zostanie zrealizowany w ramach 
Funduszu Dróg Samorządowych. Otrzymana 
dotacja opiewa na blisko 2,8 mln zł. 

PC 

Dotacja na przebudowę drogi Opinogóra – Długołęka
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Plakat informacyjny Starostwa Powiatowego w Ciechanowie fo
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reklama

ogłoszenie

Pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania całemu 
personelowi Oddziału Anestezjologii i Intensywnej 

Terapii, Oddziału Wewnętrznego-Covidowego, Oddziału 
Kardiologicznego Specjalistycznego Szpitala 

Wojewódzkiego w Ciechanowie. Otoczono mnie 
ogromną życzliwością, wsparciem oraz profesjonalną 

opieką, które dawały mi nadzieję na powrót do zdrowia. 
Dziękuję za wszystko, życząc wszystkim wszelkiej 

pomyślności

Pragnę złożyć najserdeczniejsze podziękowania 
Pani doktor Annie Wiśniewskiej - Kukwa 

w Ciechanowie za zaangażowanie, troskę, opiekę, pomoc 
oraz wsparcie w tych trudnych dla mnie chwilach podczas 
mojej choroby i pobytu w szpitalu. Dziękuję za wszystko 

życząc Pani doktor wszelkiej pomyślności. 

- lekarzowi Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 

PODZIĘKOWANIA

Mieczysław Osowski z rodziną

Mieczysław Osowski z rodziną

Dzięki skoordynowaniu interwencji podjętych 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego i naszą 
Redakcję udało się pomóc mieszkańcom bloku 
przy ul. Warszawskiej 27 w Ciechanowie, których 
komfort fizyczny i psychiczny zakłóca umiejsco-
wiona w tym budynku stacja transformatorowa.

Senator dr Jan Maria Jackowski złożył 
do Prezesa Rady Ministrów oświadczenie 
(odpowiednik poselskiej interpelacji), w 
którym informuje, że trafiają do niego 
sygnały od obywateli zaniepokojonych 
istnieniem stacji transformatorowych w 
budynkach wielorodzinnych. - Moi roz-
mówcy wskazują na uciążliwość urządzeń, 
które emitują hałas i przenoszą drgania do 
lokali mieszkalnych. Wskazują też na wy-
niki badań, które opisują szkodliwy wpływ 
tych urządzeń na zdrowie ludzkie. Skala 
zamontowanych stacji w blokach jest dość 
duża, a tym samym dotyka szerokiej części 
społeczeństwa. W związku z tym proszę o 
informację, czy jest planowane komplek-
sowe przeniesienie stacji trafo poza obręb 
budynków wielorodzinnych – napisał w 
swym oświadczeniu senator Jan Maria Jac-
kowski.

W imieniu premiera odpowiedzi 
udzieliła Anna Kornecka – Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy 
i Technologii, która poinformowała, że 
trwają obecnie prace nad wydaniem no-
wych przepisów techniczno-budowlanych 
dla budynków mieszkalnych. – Celem 
wydania nowego rozporządzenia jest m.in. 
przyjęcie rozwiązań, które będą odpowia-
dały aktualnym technologiom występują-

cym w budownictwie – napisała wicemini-
ster Kornecka.

Mieszkańcy bloku przy ulicy War-
szawskiej 27 napisali do władz miasta 
petycję w sprawie umiejscowionej w nim 
stacji transformatorowej. Ratusz przeka-
zał ją do odpowiedzialnego za stację pod-
miotu, czyli Spółki Energa. Kopię petycji 
mieszkańcy przekazali też naszej Redak-
cji. Podjęliśmy w związku z tym inter-
wencję prasową. Po pisemnym zapytaniu 
oraz rozmowach z pracownikami Energa 
S.A. otrzymaliśmy odpowiedź na naszą 
interwencję. - Energa Operator podjęła 
już działania zmierzające do rozwiązania 
ewentualnych uciążliwości, jakie może 
generować praca tej stacji transformato-
rowej. Transformator został wymieniony, 

co powinno przyczynić się do redukcji 
poziomu emitowanego dźwięku, zamon-
towane zostały także specjalne materiały 
tłumiące drgania. Energa Operator do-
kona również analizy zasadności i możli-
wości przeprowadzenia dalszych działań – 
napisał Krzysztof Kopeć – dyrektor Biura 
Prasowego Energa S.A.

W rozmowie z nami mieszkańcy blo-
ku przy ul. Warszawskiej 27 potwierdzili, 
że zastosowane rozwiązania poprawiły 
sytuację. Miejmy nadzieję, że planowane 
rozwiązania prawne, postulowane przez se-
natora Jana Marię Jackowskiego, doprowa-
dzą docelowo do obowiązku przeniesienia 
stacji transformatorowych poza budynki 
mieszkalne.

TM

Sygnały od Czytelników

Wspólna interwencja senatora i PULSU

Pracownicy MOPS pomogą mieszkającym w Ciecha-
nowie seniorom w dokonywaniu zapisów na szcze-
pienia, a miejska spółka ZKM bezpłatnie zapewni 
osobom starszym lub z niepełnosprawnościami do-
wóz do punktów ich wykonywania. 

15 stycznia rozpoczęły się zapisy na 
szczepienia przeciwko COVID-19 dla osób 
powyżej 80. roku życia. Od 22 stycznia na 
szczepienia zapisywać będą mogły się osoby 
mające powyżej 70 lat. Szczepienia osób w 
tym wieku mają się rozpocząć 25 stycznia. 
Mieszkający w Ciechanowie seniorzy z tej 
grupy mogą liczyć na wsparcie miasta. 

Szczepionka jest bezpłatna i dobrowol-
na. Na szczepienie można zapisać się samo-
dzielnie w punktach opieki zdrowotnej. 

Lista punktów wykonujących szczepienia na 
terenie miasta jest dostępna na stronie inter-
netowej www.gov.pl/web/szczepimysie/ma-
zowieckie. Zapisy na szczepienia prowadzone 
są też poprzez ogólnopolską infolinię pod nr 
tel. 989 oraz drogą elektroniczną poprzez In-
ternetowe Konto Pacjenta na stronie www.
pacjent.gov.pl. 

Seniorom, którzy nie mają dostępu do 
komputera i Internetu, są samotne lub mają 
trudność w zorganizowaniu niezbędnych for-
malności przy zapisach pomogą pracownicy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Dla osób niepełnosprawnych i mających 
ograniczone możliwości skorzystania z wła-
snego dojazdu miasto zorganizuje specjalny 

transport do punktów szczepień. Zakład Ko-
munikacji Miejskiej wykorzysta do tego celu 
m.in. niskopodłogowe małe busy i autobusy, 
które są dostosowane do potrzeb seniorów 
i osób z niepełnosprawnościami. Autobu-
sy o umówionej godzinie będą przywoziły i 
odwoziły osoby, które zdecydują się przyjąć 
szczepionkę. W trakcie transportu będą obec-
ni asystenci, którzy pomogą w przypadku 
trudności w przemieszczaniu się (np. w poko-
nywaniu schodów) i będą towarzyszyć senio-
rowi przy zgłoszeniu się do punktu szczepień. 
MOPS bezpłatnie udostępni też urządzenia 
rehabilitacyjne (kule, balkoniki czy wózki 
inwalidzkie) dla osób, które mają trudności 
w poruszaniu się. Osoby, które zapiszą się na 
szczepienie samodzielnie mogą zgłosić po-
trzebę uzyskania wsparcia przy transporcie 
bezpośrednio w trakcie dokonywania zapisu 
w placówce NFZ. 

Aby uzyskać pomoc MOPS przy doko-
nywaniu zapisów na szczepienie lub zgłosić 
potrzebę transportu należy zadzwonić na nr 
tel. 23 672 20 91, wew. 34 lub tel. 572 290 
136 (w godzinach 7:30-16:00), e-mail: kon-
takt@mopsciechanow.pl

Osoby potrzebujące pomocy w związku 
z zachorowaniem na COVID-19 lub objęte 
kwarantanną cały czas mogą liczyć na po-
moc ze strony miasta. W Ciechanowie działa 
„Pogotowie zakupowe”. MOPS wspiera też 
seniorów w kwestii zakupu leków oraz za-
łatwiania najpilniejszych spraw urzędowych. 
Z kolei inna miejska spółka - PUK świadczy 
usługę odbioru odpadów z gospodarstw obję-
tych izolacją.

UM/TM

Walka z pandemią

Miasto pomoże seniorom w szczepieniach

Wejście do pomieszczeń stacji transformatorowej w bloku przy ul. Warszawskiej 27  
w Ciechanowie.
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ZKM przy transporcie do punktów szczepień seniorów i osób z niepełnosprawnościami 
wykorzysta m.in. niskopodłogowe małe busy i autobusy.
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powiat

Powiat Ciechanowski otrzymał dotację z 
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 
(środków Funduszu Przeciwdziałania CO-
VID-19 dla gmin i powiatów) w wysokości 
1.138.135 zł.

Otrzymane wsparcie zostało 
przeznaczone na sfinansowanie bu-
dowy chodnika w miejscowościach 
Władysławowo i Kownaty Żędowe. 
Zadanie nosi nazwę: „Opracowanie 
dokumentacji technicznej i budowa 
chodnika w istniejącym pasie dro-
gowym przy ul. Ciechanowskiej w 
miejscowości Władysławowo”. Do-

finansowanie na ten cel to 833 tys. 
zł co stanowi również całkowitą war-
tość tej inwestycji. 

Kolejny projekt, na który uzyska-
no dofinansowanie to „Podniesienie 
standardu sali widowiskowej w Po-
wiatowym Centrum Kultury i Sztuki 
w Ciechanowie przy ul. Strażackiej 5 
poprzez wymianę foteli oraz kotar”. 
Kwota dofinansowania to: 305.135 zł. 
Całkowita wartość inwestycji opiewa 
na ponad 550 tys. zł.

PC 

Dofinansowanie dla powiatu z rządowego funduszu

Nowe fotele kinowe i chodniki

Tak prezentuje się sala widowiskowa PCKiSz po modernizacji. 

fo
t. 

PC
KiS

z

Pod koniec grudnia na terenie Komendy Po-
wiatowej Policji w Ciechanowie przekazano 
nowy radiowóz. Oznakowany pojazd marki 
Kia Ceed został zakupiony dzięki finanso-
wemu wsparciu Starostwa Powiatowego w 
Ciechanowie.

Zakup radiowozu został zreali-
zowany w ramach programu współ-
finansowania zakupów środków 
transportu dla Policji. Program ten 
zakłada, że 50 proc. wartości stano-
wią fundusze przekazane przez samo-
rządy lub fundacje i stowarzyszenia, 
natomiast pozostałe 50 proc. to fun-
dusze Policji. 

- Nowy radiowóz poprawi warunki 
służby funkcjonariuszy co przełoży się 
także na zwiększenie skuteczności ich 
działań oraz poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców. Będzie wykorzystywany 
w codziennej służbie na terenie powia-
tu ciechanowskiego – informuje cie-
chanowska Policja.

- Na zakup samochodu marki 
Kia Ceed, Powiat przekazał kwotę 50 
tys. zł. Razem z Komendantem KPP 

w Ciechnowie mł. insp. Zbigniewem 
Andresem i I Zastępcą Komendanta 
Powiatowego Policji nadkom. Rado-
sławem Romanowskim, przekazaliśmy 

kluczyki do samochodu – podkreśla 
Joanna Potocka – Rak - starosta ciecha-
nowski. 

PC 

Ciechanowska Policja 

Nowy radiowóz dla ciechanowskich policjantów

Nowy radiowóz dla Komendy Powiatowej Policji został zakupiony dzięki wsparciu finanso-
wemu samorządu powiatowego. 
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Przedstawiciele samorządu powiatowego oraz 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej 
upamiętnili jedną z ważniejszych dat w historii 
naszego miasta. 17 stycznia 1945 roku, a do-
kładnie kilkanaście godzin przed wyzwoleniem 
miasta z rąk niemieckich nazistów, okupanci do-
konali brutalnego mordu kilkudziesięciu osób. 

- Dziś złożyliśmy kwiaty w miejscach 
upamiętniających te tragiczne wydarzenia 
styczniowej nocy 1945 r. - mówi Joanna 
Potocka-Rak – starosta powiatu ciecha-
nowskiego. 

Wraz ze starostą kwiaty składali: Stani-
sław Kęsik – wicestarosta, Adam Krzemiń-
ski – członek Zarządu Powiatu Ciechanow-
skiego oraz Eugeniusz Sadowski i Bernard 
Grzankowski – przedstawiciele TMZC. 

Kwiaty złożono zarówno przed tablicą 
pamiątkową umieszczoną na elewacji miej-
skiego ratusza, jak i na podwórzu budynku 
przy ulicy Śląskiej. 

PC

Historia Ciechanowa 

Upamiętnili tragiczną 
styczniową noc 1945 roku 
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W 2020 roku, dzięki aktywnym działaniom 
władz samorządowych, udało się zrealizo-
wać ważne inwestycje i zakupy dla jednostek 
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy 
Gołymin-Ośrodek. Wójt Adam Budek został 
za to doceniony przez Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji, który odznaczył 
go Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej”.

W ub.r. strażacy ochotnicy z OSP 
Gołymin-Ośrodek otrzymali bezpłat-
nie z zasobów Mazowieckiej Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Po-

żarnej ciężki samochód gaśniczy Merce-
des Benz Atego 1628 Typ GCBA 5/42 
o wartości ok. 350 tys. zł. – Zastąpił 
prawie 40-letniego JELCZA, którego 
stan pozwala na dalsze wykorzystywanie 
i będzie on teraz służył w OSP Watko-
wo. Za pomoc w pozyskaniu Mercede-
sa dziękuję Maciejowi Wąsikowi – po-
słowi ziemi ciechanowskiej a zarazem 
Wiceministrowi Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, st. bryg. Jarosławowi 
Nowosielskiemu – Mazowieckiemu 
Komendantowi Wojewódzkiemu PSP 

w Warszawie oraz mł. bryg. Tomaszowi 
Gajewskiemu – Komendantowi Powia-
towemu PSP w Ciechanowie – mówi 
wójt Adam Budek.

W ub.r. przeprowadzono remont 
pokrycia dachowego na budynku OSP 
w Gołyminie-Ośrodku. Jego koszt to 
29.918,52 zł, w tym dofinansowanie z 
„Mazowieckiego Instrumentu Aktywiza-
cji Sołectw MAZOWSZE 2020” w kwo-
cie 10 tys. zł.

Przebudowo też dach na budynku re-
mizy OSP w Gostkowie. Koszt inwestycji 

to 98.758 zł, w tym dofinansowanie od 
Komendanta Głównego PSP – 30 tys. zł.

W uznaniu przeprowadzonych in-
westycji wójt Adam Budek został odzna-
czony  Brązową Odznaką „Zasłużony dla 
Ochrony Przeciwpożarowej”. – Odzna-
czenie to uważam za wyraz docenienia dla 
wszystkich osób zaangażowanych w nasze 
działania na rzecz OSP, pracowników 
urzędu oraz przede wszystkim strażaków 
ochotników z terenu naszej gminy – po-
wiedział nam wójt Adam Budek.

TM

Z życia OSP w Gminie Gołymin-Ośrodek

Wóz dla strażaków i medal dla wójta 

Uroczyste przekazanie samochodu gaśnicze-
go dla OSP Gołymin-Ośrodek. Od lewej: dh Woj-
ciech Waloch – Prezes OSP Gołymin-Ośrodek, 
dh Wojciech Konop – kierowca oraz dh Adam 
Budek – Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek.

Ciężki samochód gaśniczy Mercedes Benz Atego 1628 Typ GCBA 5/42.

Odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” z rąk wiceministra Macieja Wąsika 
odebrali (od lewej): Brązową – dh Adam Budek – Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek, Brązową 
- mł. bryg. Tomasz Gajewski – Komendant Powiatowy PSP w Ciechanowie oraz Srebrną – 
dh Andrzej Chmielewski – Prezes OSP Długołęka (gm. Opinogóra Górna).
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www.siepomaga.pl/nadziejadlalaury

KONCERT CHARYTATYWNY 

Nadzieja dla Laury

Wystąpią:
Moja Rodzina

Głos Wołającego Na Pustyni
Filip Czyżykowski

Konstancja Molewska
Alicja Kaszubowska

Basia Smolińska 
Łukasz Juszkiewicz

Quintet

Gość specjalny: Alicja Szemplińska

Parafia pw. Matki Bożej Fatimskiej    Ciechanów
transmisja online na Facebook-u Nadzieja dla Laury

Koncert poprowadzi Małgorzata Milewska.

niedziela   24.01.2021   19.00

Grono osób chcących pomóc Laurze Paczule, maleń-
kiej ciechanowiance chorej na SMA (rdzeniowy zanik 
mięśni), jest coraz większe. Na początku tego roku z 
inicjatywą wsparcia zbiórki pieniędzy na leczenie tej 
niespełna dwuletniej dziewczynki zgłosiła się Iza-
bela Sobolewska, która zobowiązała się do tego, że 
przejedzie na rowerze niebagatelną trasę bo około 
4.000 km wzdłuż granic Polski. Już znalazło się wiele 
osób dobrej woli, które wspierają ten plan. Pani Iza 
na trasie może liczyć na wsparcie doświadczonego 
rowerzysty Daniela Wilka. W organizacji tego przed-
sięwzięcia pomaga również Paulina Borden i wile 
innych osób. 

Wyjazd zaplanowany jest na 22 marca, 
spod domu Laury w Warszawie. Lista uczestni-
ków jest wciąż otwarta. 

Swoje wsparcie rzeczowe zapewnił już Cie-
chanowski Klub Bokserski kierowany przez 
Michała Garstkę przekazując profesjonalny 
strój do jazdy na rowerze oraz rower górski. 
Jednak Pani Iza pojedzie prawdopodobnie na 
rowerze szosowym, dostosowanym do trasy 
jaką zamierza przejechać. 

Przy okazji organizacji rajdu utworzono 
wirtualną skarbonkę pod nazwą „Dobro nie 
zna granic”. Sugerowana kwota za każdy prze-
jechany kilometr to 10 zł co daje łącznie 40 tys. 
zł. Obecnie w skarbonce, po kilkunastu dniach 
zbiórki znajduje się około 3,5 tys. zł. Zachęca-
my do wsparcia tego przedsięwzięcia. Tym bar-
dziej że cała kwota zostanie przekazana na zakup 
leku dla Laury. 

Szczegóły dotyczące tego przedsięwzięcia 
dostępne są na Facebooku: Dobro nie zna gra-
nic. Trzymamy kciuki za powodzenie przedsię-
wzięcia i zachęcamy do wsparcia tego szczytnego 
celu. 

PP 

Dobro nie zna granic! 

Pojadą na rowerze by pomóc Laurze! 
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Tradycyjnie, jak co roku, rozmawiamy o 
prowadzonej przez Pana Agencji Ochrony 
BARTON. Jaki był dla Pańskiej Firmy miniony 
2020 rok?

Miniony rok to dla mnie, jak i ca-
łego naszego zespołu, czas ciężkiej pra-
cy. Był również rokiem nieco innym 
niż ostatnie lata w związku z pande-
mią koronawirusa. Pandemia niestety 
nie pozwoliła nam na realizację wielu 
projektów, które mieliśmy zaplanowa-
ne, jednak jestem optymistą i myślę 
że 2021 rok będzie już zdecydowanie 
bardziej normalny. Liczę na to, że 
w związku z tym iż jest już dostępna 
szczepionka, to Rząd małymi krokami 
będzie zdejmować obostrzenia, a co za 
tym idzie - będzie większa możliwość 
rozwoju.

Jak pandemia koronawirusa wpłynęła na 
Wasze funkcjonowanie?

Pandemia koronawirusa niesie za 
sobą sporo ograniczeń i obostrzeń, które 
uniemożliwiły pracę w wielu sektorach 
gospodarki. Robiliśmy jednak wszystko 
co było w naszej mocy aby funkcjono-
wać w miarę normalnie i bezpiecznie.

Czy w związku z pandemią doszły Wam też 
jakieś nowe obowiązki, które musicie wyko-
nywać w chronionych obiektach? 

Oczywiście. W zależności od chro-
nionego obiektu doszły nowe obowiązki, 
takie jak chociażby kontrola liczby osób 
przebywających na jego terenie, mierze-
nie temperatury pracownikom itp.

Zdarza się, że w serwisie YouTube pojawiają 
się filmiki pokazujące sprzeczki pracowni-
ków ochrony i Klientów, chociażby dotyczące 
obowiązku noszenia maseczek. Czy też macie 
takie przypadki? Jak sobie z tym radzicie?

Tak. Czasem sam nawet oglądam 
filmiki z takich zdarzeń i zastanawiam 
się po co to jednej i drugiej ze stron. 
Pracownik ochrony ma prawo i obowią-
zek przypomnieć o obowiązku noszenia 
maseczki, ale nie ma prawa wymusić na 
danej osobie nałożenia maseczki jeżeli 
jest ona zwolniona z tego obowiązku ze 
względu na stan zdrowia. Podkreślam 
jednak, że pracownik ochrony nie ma 
prawa ani kompetencji do sprawdzania 
zaświadczenia lekarskiego, które taka 
osoba powinna mieć przy sobie. Orga-
nem, który jest upoważniony do takiej 
kontroli jest Policja.

W nawiązaniu do poprzedniego pytania ro-
dzi się kolejne, myślę że szczególnie ważne 
w kontekście Pańskiej branży. Jaki powinien 
być dobry pracownik ochrony? Jakie cechy 
osobowości powinien mieć?

Pracownik ochrony powinien być 
asertywny i empatyczny. Uważam, że 
te dwie cechy charakteru wystarczą aby 
nie stać się niechcący gwiazdą serwisu 
YouTube.

Cechy osobowości to jedno. A co powinien 
umieć? Czy trudno się tego nauczyć?

Zdecydowanie podczas każdej 
interwencji pracownik ochrony po-
winien umieć panować nad emo-

cjami. Czy trudno się tego nauczyć? 
Ciężko mi powiedzieć, ale moi pra-
cownicy raczej nie mają z tym pro-
blemu.

Przejdźmy na chwilę do Pana aktywności 
sportowej. Proszę opowiedzieć naszym Czy-
telnikom o głównych sukcesach, które od-
niósł Pan w minionym roku?

Niestety, przez pandemię ko-
ronawirusa wiele zawodów się nie 
odbyło lub były zmiany terminów 
- przez co nie można było się opty-
malnie do nich przygotować. Mimo 
tych przeszkód, na zawodach w któ-
rych startowałem udawało mi się 
stanąć na podium. Zająłem I miejsce 
na Mistrzostwach Europy XPC, Mi-
strzostwach Polski GPC oraz w Pu-
charze Świata XPC. Drugie miejsce 
uzyskałem w Iron Dead Lige, a trze-
cie na Mistrzostwach Polski WPC.

A jakie najważniejsze zawody szykują się 
Panu w tym roku?

Mistrzostwa Europy XPC, Mistrzo-
stwa Świata GPC, Mistrzostwa Świata 
WUAP, Mistrzostwa Świata WPA oraz 
Mistrzostwa Polski GPC i WPC.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszego 
rozwoju Firmy.

Ja również dziękuję. Redakcji oraz 
wszystkim Czytelnikom PULSU życzę 
samych sukcesów w Nowym Roku, a 
przede wszystkim jak najszybszego po-
wrotu do normalności…

Rozmowa z Mariuszem Bartołowiczem – właścicielem Agencji Ochrony BARTON

Pracownik ochrony powinien być asertywny i empatyczny

Od tego roku każdy właściciel nieruchomości 
ma ustawowy obowiązek prowadzenia selek-
tywnej zbiórki odpadów. Stawka za ich odbiór 
w Ciechanowie pozostaje na dotychczasowym 
poziomie 13 zł od osoby i jest jedną z najniż-
szych w kraju. 

Właściciele nieruchomości jedno-
rodzinnych mogą skorzystać z nowej 
zniżki za kompostowanie bioodpadów 
w przydomowych kompostownikach. 
Nadal obowiązuje ulga dla posiadaczy 
Karty Dużej Rodziny. Zmieniają się za-
sady odbioru odpadów z nieruchomości 
niezamieszkałych.

Wprowadzone przez rząd zmiany w 
przepisach spowodowały podwyższenie 
stawek za odbiór i zagospodarowanie 
odpadów w wielu polskich miastach. Za 
odbiór odpadów zebranych selektyw-
nie w sąsiednich miastach i gminach w 
2021 r. mieszkańcy zapłacą: 31 zł (Na-
sielsk), 28 zł (Maków Mazowiecki), 26 zł 
(Płock), 25 zł (Przasnysz), 23 zł (Sońsk), 
22 zł (Żuromin), 20 zł (Pułtusk). W Cie-
chanowie stawka pozostaje bez zmian i 
jest najniższa w regionie oraz na jednym 
z najniższych poziomów w kraju (13 zł).

Od tego roku wprowadzona została też 
dodatkowa ulga dla właścicieli gospodarstw, 
którzy zdecydują się na posiadanie domo-
wych kompostowników. Na każdą osobę 
zamieszkującą w takim domostwie opłata 
za odbiór odpadów będzie obniżona o 1 zł.

Zwolnienie w opłacie za gospoda-
rowanie odpadami o 1 zł od osoby jest 

możliwe także w przypadku posiadania 
Karty Dużej Rodziny.

Podstawą naliczania opłaty za od-
biór odpadów jest złożona przez wła-
ściciela nieruchomości deklaracja o 
wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Tylko złoże-
nie nowej deklaracji uprawnia właści-
ciela nieruchomości do skorzystania z 
powyższych zwolnień. Wzory deklara-
cji są dostępne na stronie internetowej 
Urzędu Miasta.

W przypadku niedopełnienia 
przez właściciela nieruchomości obo-
wiązku selektywnego zbierania odpa-
dów komunalnych, podmiot odbie-
rający odpady komunalne przyjmuje 
je jako niesegregowane (zmieszane) i 

powiadamia o tym Prezydenta Miasta 
oraz właściciela nieruchomości, a wy-
sokość opłaty za gospodarowanie od-
padami zostanie określona w drodze 
decyzji z zastosowaniem stawki opłaty 
podwyższonej.

Od 1 stycznia 2021 r. właściciel 
nieruchomości niezamieszkałej ma obo-
wiązek zawarcia indywidualnej umowy z 
przedsiębiorcą prowadzącym działalność 
w zakresie odbierania i zagospodarowa-
nia odpadów komunalnych, wpisanym 
do rejestru działalności regulowanej oraz 
dostarczenia kopii zawartej umowy do 
Urzędu Miasta Ciechanów – Referat Go-
spodarki Odpadami, pokój nr 21, tel. 23 
674 92 89 wew. 289.

UM/TM

Selektywna zbiórka odpadów

Segregacja śmieci po nowemu

Ciechanowskie stawki za odbiór odpadów są jednymi z najniższych w kraju.
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Już po raz kolejny radny Andrzej Bayer musiał in-
terpelować w sprawie szpecącego centrum miasta 
wyglądu skarpy pomiędzy główną częścią ulicy 
Pułtuskiej a jej „górnym” fragmentem – przy Domu 
Rzemiosła. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad, będąca zarządcą tego terenu, zdaniem 
mieszkańców w sposób nienależyty wywiązuje się 
ze swoich obowiązków.

W odpowiedzi na wnioski mieszkańców 
radny Andrzej Bayer skierował w tej spra-
wie interpelację. - Zdecydowana większość 
mieszkańców, nie mówiąc już o gościach czy 
osobach przejeżdżających przez nasze miasto, 
nie ma świadomości że zarządcą tego terenu 
jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad. Za jego wygląd obwiniają władze 
miasta. Szczególną uwagę zwracają na: roz-
rastające się krzewy utrudniające korzystanie 
z chodnika oraz zasłaniające znaki drogowe, 
porastanie terenu chwastami, śmieci, osuwa-
nie się kamiennej części skarpy oraz ogólny 

brak dbałości o estetykę tego miejsca. W tro-
sce o wizerunek centrum miasta proszę o pod-
jęcie zdecydowanych kroków zmierzających 
do wyegzekwowania od Generalnej Dyrek-
cji Dróg Krajowych i Autostrad właściwego 
dbania o wspomniany teren – napisał radny 
Bayer, prosząc prezydenta o interwencję u 
zarządcy drogi.

Władze miasta skierowały w tej sprawie 
pismo do GDDKiA, po którym zarządca 
terenu wykonał doraźne prace porządkowe. 
Należy jednak postawić pytanie, czy właściwą 
jest sytuacja, że każdorazowo czyni to dopiero 
po interwencji radnego i władz miasta? Czy 
zarządca drogi nie powinien kompleksowo 
uporządkować terenu, zrobić nasadzenia i 
na bieżąco dbać o estetykę tego miejsca - 
znajdującego się przecież w centrum miasta? 
Odpowiedź jest jasna – pytanie tylko, czy dla 
GDDKiA również…

TM

Interpelacja miejskiego radnego

Szpecący wygląd skarpy

Mieszkańcy miasta skarżą się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie dba 
we właściwy sposób o estetykę tego miejsca.
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Witam Cię Łukaszu. Nie widzieliśmy się 
pewnie kilka dobrych lat? Teraz się też 
niestety się nie zobaczymy. Przepro-
wadzę z Tobą wywiad przez Internet. 
Skończyłeś grać. Gdzie aktualnie prze-
bywasz i co robisz?

Witam, z tego co pamiętam, spo-
tkaliśmy się jakieś trzy lata temu jak 
Pan siedział na ławce na ulicy War-
szawskiej. Przysiadłem się i chwilę po-
rozmawialiśmy. Co do mojej kariery 
piłkarskiej to w 2017 roku zakończy-
łem grę z powodu ciągnącej się długo 
kontuzji ścięgna Achillesa. W krótkim 
czasie pojawiła się propozycja objęcia 
IV-ligowej drużyny Lewart Lubartów 
w roli trenera. Następnie po dwóch 
sezonach przeniosłem się do III-ligo-
wej Avii Świdnik, w której pracuję 
drugi sezon. Od 2013 r. wraz z rodzi-
ną mieszkam w Lublinie.

Jako nastolatek byłeś wszechstronnie 
uzdolniony sportowo. Zaczynałeś w pod-
stawówce od tenisa stołowego, ale też 
reprezentowałeś szkołę we wszystkich 
prawie dyscyplinach. W tenisie liczyłeś się 
na Mazowszu. Byłeś w czubie. Później jed-
nak postawiłeś na futbol…

W latach 90-tych dzieci głównie 
przesiadywały na boiskach i graliśmy w 
co się dało. Nie było telefonów komór-
kowych i Internetu, także siłą rzeczy 
trzeba było sobie czas zorganizować 
samemu. Ja, z racji pasji do sportu, 
już od najmłodszych lat zamęczałem 
się na boisku całymi dniami i grając w 
piłkę nożną czy też koszykówkę, stąd 
może byłem lepszy w sporcie i spraw-
niejszy od innych. Tenisem stołowym 
się „zaraziłem” w szkole podstawowej. 
Tenis był dyscypliną, którą śp. dyrek-
tor Królikowski bardzo lubił, była to 
wiodąca dyscyplina w szkole. Był on 
pasjonatem jej pasjonatem i często 
przechadzając się w przerwach lek-
cyjnych grał osobiście z uczniami na 
stołach, które były gęsto ustawione na 
szkolnym holu. Szkoła w Kraszewie 
wychowała wielu uzdolnionych tenisi-
stów i tenisistek, którzy niestety koń-
czyli grę wraz z końcem nauki w pod-
stawówce. Z perspektywy czasu śmiało 
mogę stwierdzić, iż mój rocznik był 
ostatnim, który coś osiągnął na arenie 
wojewódzkiej. Mimo wszystko jednak 
to piłka nożna była dyscypliną, w którą 
najbardziej lubiłem grać, tak jak wielu 
mych rówieśników. Pozwalała mi się 
maksymalnie zmęczyć i wybiegać. W 
tenisie były momenty, że emocjonal-
nie nie dawałem sobie rady i czasami 
przegrywałem przez brak opanowania 
i koncentracji. Przypominam sobie jak 
pojechałem na mistrzostwa Polski i w 
pierwszym meczu przegrałem z chło-
pakiem, od którego miałem większe 
umiejętności. Po prostu przegrałem 
ten mecz w głowie. Niestety, skończyło 
się połamaniem rakietki ze złości.

Z początku, tak jak prawie wszyscy chłopcy 
kopałeś futbolówkę. Na zajęciach wycho-
wania fizycznego i reprezentacji szkoły. W 
rozgrywkach na tym poziomie widziałem 
Cię parę razy. Byłeś zdecydowanie najlep-
szy. Dlaczego nie poszedłeś wcześniej do 
klubu?

Na pewno wówczas nie było ta-
kich możliwości z akademiami piłkar-
skim jak dzisiaj. Dostęp do klubów dla 
dzieci i młodzieży, szczególnie na wsi 
był trudny. Pamiętam jedną sytuację, 
gdy w wieku 12 lub 13 lat wsiadłem 
w autobus i pojechałem do MKS-
-u Ciechanów. Wszedłem do klubu 
i powiedziałem, że chcę się pokazać. 
Wtedy trener mnie zaprosił na trening 
z zawodnikami 4 lata starszymi i się 
chyba nie sprawdziłem, gdyż na tym 
przygoda z MKS Ciechanów się skoń-
czyła - zanim się zaczęła. Może i do-
brze się stało, bo akurat w tym czasie 
reaktywował swą działalność Ludowy 
Klub Sportowy Tęcza Ojrzeń. Miałem 
okazję w nim trenować w drużynie se-
niorów, a nawet rozegrać wraz z nią z 
sukcesami kilka meczów.

Przecież w Ciechanowie przy Szkole Pod-
stawowej nr 3 działał prężny i szybko roz-
wijający się klub SKS „Trójka – 93”, gdzie 
zajęcia prowadził młody i ambitny, a także 
charyzmatyczny trener Tomasz Zabielski. 
Uważam, że gdybyś zaczął wtedy to byś 
osiągnął znacznie więcej. Zgadzasz się z 
takim postawieniem sprawy? Pewnie pod 
okiem trenera Zabielskiego mógłbyś się 
wiele nauczyć?

Niewątpliwie praca od podstaw 
z trenerem Zabielskim dużo by dała, 
bo jest pasjonatem piłki i tak jak Pan 
twierdzi, pewnie by mnie dużo na-
uczył. Jednak z perspektywy czasu 
myślę, że godziny jakie spędzałem na 
boisku i dużo starsi koledzy z którymi 
rywalizowałem, to też był bardzo do-
bry trening . 

Zapewne brakowało mi taktyki, 
mądrego poruszania po boisku, ale 
mam wątpliwości czy tego uczono 
dzieci w wieku 8-13 lat w ówczesnych 
klubach. Obecnie szkolenie dzieci idzie 
w kierunku treningu wszechstronnego, 
który odwzorowuje warunki meczowe, 
a do tego dochodzi też nauka taktyki 
boiskowej. Ja takie warunki, oprócz 
taktyki, miałem stworzone. Starsi 
koledzy, z którymi pod względem fi-
zycznym miałem ciężko rywalizować, 
„zmuszali” mnie do szukania niekon-
wencjonalnych rozwiązań, w konse-
kwencji doprowadzając do nauczenia 
się ich i wszechstronnego ogrania. 
Dodatkowo, jak Pan wcześniej zauwa-
żył, pozostałe dyscypliny sportu które 
uprawiałem przygotowały mnie ogól-
norozwojowo. Potwierdzeniem mojego 
kierunku myślenia jest fakt, iż zaledwie 
po roku treningów w ciechanowskim 
klubie byłem powoływany do mło-
dzieżowej reprezentacji Polski gdzie 
dawałem sobie radę, a po niespełna 4 
latach podpisałem kontrakt z najlepszą 
drużyną seniorską w Polsce. Jednak, z 
drugiej strony, chciałbym odnieść się 
do Szkoły Mistrzostwa Sportowego w 
Gdańsku. To w tym czasie zrobiłem 
największy postęp, który to przełożył 
się na wspomniane przez Pana sukcesy. 

Według wielu fachowców byłeś niezwy-
kłym talentem. O Twoim poziomie wydol-
ności krążyły legendy. Byłem na meczu 
sparingowym, który „Trójka” rozgrywała 
z SP Kraszewo. Tam Cię zauważył Tomek 

Zabielski. Powiedział wtedy do mnie: 
„Zobacz jaki fantastyczny chłopak”. Ja od-
powiedziałem: „Ale ma prawie 16 lat”. „To 
nic” - podsumował Zabielski. I trafiłeś do 
niego.

Nie przesadzałbym z tym ta-
lentem i jego skalą, ale widocznie 
musiałem go posiadać, bo bez niego 
bym tak szybko się nie rozwijał, a 
to jest według mnie wyznacznik ta-
lentu. Byłem nieustępliwy i nie ba-
łem się wyzwań. Te cechy pomogły 
w pokonywaniu kolejnych etapów 
kariery. Co do wydolności, to mia-
łem ją na średnim poziomie wśród 
zawodników ekstraklasy. Do tych 
z najlepszych lig świata trochę mi 
brakowało, ale za to zawsze miałem 
dobre wyniki szybkościowe oraz do-
brą reakcję na wydarzenia boisko-
we. Nie kalkulowałem też z siłami, 
może stąd się wzięło stwierdzenie, że 
byłem mocno wydolny. Kiedyś po 
jednym z meczów profesor Chmura 
sprawdzał zakwaszenie i był zachwy-
cony tym jaki osiągnąłem wynik. 
Mecz w Kraszewie przeciwko Trójce 
Ciechanów był przełomowym, od 
którego wszystko potoczyło się bar-
dzo szybko. Pamiętam, że miałem 
zastrzeżenia do trenera Zabielskiego, 
bo sędziował ten mecz nieco tenden-
cyjnie i coś mu nawet powiedziałem 
na ten temat. Na moje szczęście nie 
wziął tego do siebie i zaprosił mnie 
na treningi do „Trójki”. 

Przyszło Ci trenować i grać z chłopakami, 
którzy trenowali już od 4-5 lat. Tak jak 
Łukasz Nawotczyński (Biały), czy Łukasz 
Kozłowski (Rybcia). Oni już grali w kadrze 

Mazowsza i byli próbowani w reprezenta-
cji Polski. Jednak szybko nadrobiłeś braki 
w wyszkoleniu, a to czego się nie udało, 
zastępowałeś ambicją i wydolnością. Jak 
to wtedy widziałeś?

Wymienił Pan chłopaków, którzy 
mieli duże umiejętności na swój wiek, 
bo zaczynali dużo wcześniej. Łukasz 
Kozłowski ze smykałką do strzelania 
bramek i bardzo dobrą lewą nogą i 
Łukasz Nawotczyński - techniczny 
obrońca, który potrafił świetnie wpro-
wadzić piłkę dokładnym podaniem. 
Miałem w drużynie zawodników, od 
których mogłem się uczyć i do nich 
równać poziomem.

Szybko trafiłeś do kadry Mazowsza prowa-
dzonej przez Zabielskiego, której byłem 
kierownikiem przez jakiś czas, a następnie 
do kadry Polski U-16 prowadzonej przez 
Michała Globisza. To było niesamowite. 
Mogłeś grać w każdej formacji po prawej 
stronie. Razem z „Białym” zdobyliście me-
dal na Mistrzostwach Europy. W dwa lata 
później w Finlandii wywalczyliście tytuł 
mistrzów Europy do lat 19. Grałeś w ataku.

Trener Zabielski wierzył mocno, 
że dam sobie radę. Dla mnie toczyło 
się to bardzo szybko, bo kadra Ma-
zowsza to już też było dużo dla chło-
paka, który dopiero co zaczął trenin-
gi. Później powołania do reprezentacji 
Polski i sukcesy w Europie. To były 
piękne chwile. Jestem ciekawy tylko 
jak by się potoczyła moja gra w dal-
szych fazach kariery, gdybym od razu 
był przymierzany do pozycji obrońcy? 
Mam przeczucie, że bym ugrał dużo 
więcej… 

Po tym sukcesie czołowe polskie kluby 
rzuciły się na was jak sępy. Wielu poszło do 
Wisły Kraków (m.in. „Biały”), a Ty trafiłeś 
do legendarnej Legii. Niestety nie grałeś 
tam za wiele. Jak to wspominasz?

Informacja, że Legia chce podpi-
sać ze mną kontrakt była wspaniałą 
wiadomością. Przed Legią byłem w 
Wiśle Kraków i tam lekarz klubowy 
stwierdził, że z moją wadą kręgosłupa 
nie mogę uprawiać sportu zawodowo 
i rozwiązano kontrakt. Po tym ode-
zwała się Legia i ona już nie miała ta-
kich zastrzeżeń. Podpisałem kontrakt 
i ten czas wspominam bardzo dobrze, 
może nie pod względem rozegranych 
minut, ale możliwości trenowania z 
bardzo dobrymi zawodnikami i ucze-
nia się od nich piłkarskiego fachu. 
Wyjazdy w Pucharze Europy, np. do 
Walencji, to było duże przeżycie i do-
świadczenie. Mocno rywalizowałem, 
ale miałem niezłych konkurentów 
(M. Citko, M. Mięciel, S. Czereszew-
ski, Switlica). Później w poszukiwaniu 
grania, a nie grzania ławy, byłem wy-
pożyczany do innych klubów.

Zagrałeś też bodaj 3-4 mecze w pierw-
szej reprezentacji Polski prowadzonej 
przez Franciszka Smudę. Bardzo Cię lubił i 
uważał za najlepszego prawego obrońcę. 
Kiedy odszedł już nigdy do niej nie po-
wróciłeś. Zaczął się punkt zwrotny w Twej 
karierze. Czy jesteś spełniony jako piłkarz?

Trener Smuda widział we mnie 
obrońcę i moim zdaniem to była dobra 
decyzja, by zmienić mi pozycję grania. 
Potrafiłem dobrze grać w odbiorze i w 
ofensywie też było OK. Można było 
taką zmianę pozycji zrobić wcześniej. 
Często trenerzy nie próbują rozwiązań 
ze zmianą pozycji, bo nie mają na to 
czasu. Dochodzi presja wyniku, a jed-
nak do nowej pozycji trzeba się prze-
stawić i przede wszystkim dużo grać. 
Ja w klubie Zagłębie Lubin grałem 
wszystko u trenera Smudy, bo on wie-
dział, że muszę się ograć. Zresztą nie 
przypominam sobie, żebym przegrał 
rywalizację o miejsce w wyjściowym 
składzie, w klubach w którym grałem 
na prawej obronie. Marzeniem, które 
się spełniło było zagranie w reprezen-
tacji. Chciałem sprawdzić się w jakiejś 
mocnej lidze zagranicznej, ale niestety 
nie było mi to dane. Przez wiele lat 
byłem przy piłce, czyli pasji z dzie-
ciństwa. Były wzloty i upadki, które 
mnie wiele nauczyły. A to wszystko 
dała mi piłka nożna i to procentuje 
pozytywnie do dziś.

Ostatnio pamiętam Cię z Górnika Łęczna, 
który jest na trzecim miejscu w I lidze i 
walczy twardo o powrót do ekstraklasy. 
Czy tam mieszkasz i pracujesz?

Mieszkam w Lublinie od 7 lat i je-
stem cały czas związany z piłką nożną, 
tyle że już w roli trenera. I ta praca daje 
mi satysfakcję, jak też i stabilizację ży-
ciową. 

Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.

ROZMAWIAŁ
WALDEMAR NICMAN

Rozmowa z Łukaszem Mierzejewskim – „Mierzejem” (38 lat) - świetnym piłkarzem wywodzącym się z gminy Ojrzeń w powiecie 
ciechanowskim, reprezentantem biało-czerwonych barw w wielu kategoriach wiekowych, w tym także I ekipy narodowej seniorów.

Marzeniem, które się spełniło, było zagranie w reprezentacji
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z Gminy Ciechanów

w miejscowościach: Chruszczewo i Rydzewo został wywieszony w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8
 na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, licząc od dnia 19 stycznia 2021 r. oraz na stronie internetowej: 

www.gminaciechanow.pl

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Informacja udzielana jest numerem telefonu 23 672-22-10 wew.115, 23 672-26-46 wew.115. 

Wójt Gminy Ciechanów ogłasza, że wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych  

Uwaga: Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 
i pkt 2 wyżej powołanej ustawy, muszą złożyć odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni licząc od dnia 19 stycznia 2021 r. 
wywieszenia niniejszego wykazu. 

Wójt Gminy Ciechanów
Marek Kiwit

Nr Kw
Nr.

działki
Pow. 
w ha

Cena zł Miejscowość Opis
Przeznaczenie

w planie
Forma

sprzedaży

PL1C/00046273/0 3/16 0,2330 114.263,00 Chruszczewo
Niezabudowane
działki gruntu
rolnego

Brak planu 
zagospodarowania 
przestrzennego i 
nie wydano decyzji
o warunkach 
zabudowy

Przetarg 
nieograniczonyPL1C/00055510/0 162 0,5079 20.000,00 Rydzewo

PL1C/00055510/0 663 1,0658 50.000,00 Rydzewo

Ciechanów dn. 2021.01.11RG.6840.1.2021

OGŁOSZENIE

ogłoszenie

Do pojemnika w kształcie serca ustawio-
nego przed Urzędem Gminy Ciechanów 
(ul. Fabryczna 8) zbierano dotychczas na-
krętki na leczenie Zosi i Filipka. Teraz, do 
końca lutego, prowadzona będzie zbiórka 
na terapię genową Laury Paczuła – chorej 
na SMA.

Odzew mieszkańców miasta i 
gminy Ciechanów oraz gmin sąsied-
nich na apel wójta Marka Kiwita o 
udział w zbiórce nakrętek jest bardzo 
duży. – Cieszy mnie, gdy widzę jak 
pracownicy naszego Urzędu opróż-
niają pojemnik i kolejne nakrętki, za-
miast trafiać do śmieci, pomagają w 
zebraniu środków na leczenie dzieci. 
Akcje tego typu mają zarówno wy-
miar charytatywny, jak i ekologiczny 
– mówi wójt Kiwit.

Nakrętki zebrane w styczniu i lu-
tym zostaną przekazane na wsparcie 
zbiórki funduszy przeznaczonych na 
terapię genową Laury – doskona-

le znanej wszystkim mieszkańcom 
regionu (i nie tylko) dziewczynki 
chorej na SMA. Oprócz wrzucenia 
nakrętek do pojemnika przy Urzędzie 
Gminy Ciechanów można także do-
konać wpłaty na ten szczytny cel po-
przez Fundację „Siepomaga”: www.
siepomaga.pl/laura-sma

Warto przypomnieć, że ustawienie 
serca przed Urzędem Gminy Ciecha-
nów to wspólna inicjatywa wójta Mar-
ka Kiwita, Sebastiana Andrzejczaka – 
asystenta społecznego posła Arkadiusza 
Iwaniaka (LEWICA) oraz Eugeniusza 
Nowaka – przewodniczącego Rady 
Miejskiej LEWICY w Ciechanowie. 
– Dla Filipka Bugajewskiego udało się 
zebrać ponad 200 kg nakrętek. Dzię-
kuję wszystkim, którzy przyłączyli się 
do naszej akcji. Teraz wspólnie pomóż-
my Laurze – apeluje za naszym pośred-
nictwem Sebastian Andrzejczak.

TM

U wójta Kiwita teraz 
zbiórka nakrętek dla Laury
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Sprostowanie 
W artykule pt. ,,Dobry rok dla strażaków ochotników”, który 
ukazał się w nr 12 ( 71) - grudzień 2020 wkradł się błąd. Koszt 
budowy Domu Strażaka w Rydzewie przekroczył 3.000.000,00 
zł, a nie jak pomyłkowo podaliśmy 300.000 zł.

PRZEPRASZAMY.

Od 1 stycznia br. obowiązki dzielnicowego na 
terenie Gminy Ciechanów pełni starszy sierżant 
Mariusz Lewandowski.

Zastąpił on na tym stanowisku aspi-
ranta Dominika Jaworskiego, który dziel-
nicowym na terenie gminy był przez  9 lat. 
- Dziękujemy asp. Jaworskiemu za wysiłek i 

trud podejmowanych działań oraz pełne za-
angażowanie w codzienną pracę na rzecz bez-
pieczeństwa mieszkańców Gminy Ciecha-
nów. Życzymy mu powodzenia oraz wielu 
kolejnych sukcesów zawodowych. Z kolei st. 
sierż. Mariuszowi Lewandowskiemu życzy-
my zacieśniania współpracy z lokalnym spo-

łeczeństwem i efektywnego współdziałania 
z władzami gminy w zakresie zapewnienia 
bezpieczeństwa – mówi wójt Marek Kiwit.

Nowy dzielnicowy jest dostępny dla 
mieszkańców gminy pod numerem tel. 696 
497 194.

UG/TM

Nowy dzielnicowy

Od lewej: wójt Marek Kiwit, przewodniczący Rady Gminy Eugeniusz Olszewski, asp. Dominik Jaworski oraz st. sierż. Mariusz Lewandowski.
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www.pulsciechanowa.plna tapecie

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

Dostałeś pismo z UFG i co dalej?

Nie tylko weryfikacja przez policję będzie skutkować otrzy-

maniem ww. dokumentu. Dojdzie do tego również w sytuacji, 

kiedy brak polisy zostanie odnotowany przez Ubezpie-

czeniowy Fundusz Gwarancyjny, w trakcie rutynowego 

sprawdzania polis OC, które są przekazywane przez firmy 

ubezpieczeniowe do UFG.

Wysokość kary jest uzależniona od 3 czynników:

* rodzaju pojazdu bez ubezpieczenia,

* minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli.

Osoba wezwana przez UFG ma 30 dni od daty odbioru pisma 

na udokumentowanie, że umowa ubezpieczenia 

OC została zawarta zgodnie z przepisami, czyli że 

polisa obejmowała cały rok kalendarzowy, w 

którym dokonano kontroli. Jeśli z jakiegoś 

powodu obowiązek posiadania OC nie dotyczy 

osoby otrzymującej pismo, trzeba to wykazać. W 

sytuacji, gdy wymieniony w dokumencie, nie był 

właścicielem auta lub gospodarstwa rolnego (we 

wskazanym okresie), wówczas należy przed-

stawić dokument przeniesienia własności oraz 

dowód zawarcia umowy ubez-

pieczenia OC, obowiązującej do 

dnia transakcji.

Zawierając polisę za pośrednictwem DOMU UBEZPIE-

CZENIOWEGO SPECTRUM, nie ma obawy o zapomnieniu o jej 

końcu czy racie, dzięki czemu ciągłość ubezpieczenia zawsze 

będzie zachowana. Zautomatyzowany system powiadomień, 

przypomni 7 dni przed końcem o zbliżającym się terminie 

płatności. Klienci DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM, 

mogą również w każdej chwili sami podejrzeć swoje polisy, 

korzystając z Panelu Klienta. 

Podczas kontroli drogowej policja weryfikuje m.in. 

posiadanie obowiązkowej polisy komunikacyjnej OC (OC 

rolnika może skontrolować urzędnik administracji samo-

rządowej). W przypadku jej braku, nastąpi zgłoszenie do 

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG). Jeśli 

fakt nieodnotowania polisy w UFG po weryfikacji się 

potwierdzi, wówczas właściciel pojazdu otrzyma pismo z 

prośbą o okazanie dokumentów, potwierdzających zawarcie 

polisy OC.

Należy bezwzględnie pamiętać, 

że potwierdzony brak polisy OC, 

będzie skutkował opłatą karną. 

W szczególnie trudnej sytuacji 

materialnej (np. bardzo niski 

dochód na członka rodziny, czy inne obciążenia wezwanego 

do zapłaty) lub życiowej (np. stan zdrowia osoby zobo-

wiązanej, czy utrata dorobku życia), istnieje możliwość 

wnioskowania o umorzenie kary lub rozłożenie jej na raty.

* okresu w jakim pojazd nie posiadał polisy,

gradacja 

opłaty

100%

50%

20%

samochody 

osobowe

5 200 zł

2 600 zł

1 040 zł

samochody ciężarowe

ciągniki samochodowe i autobusy

7 800 zł

3 900 zł

1 560 zł

pozostałe

pojazdy 

870 zł

430 zł

170 zł

OC rolników

260 zł

Wysokość opłat karnych za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC w 2020 roku

Z nami MIGiem poradzisz sobie 
ze wszystkim...

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

Masz dość samotnego żeglowania po niespokojnych 
wodach oceanu gospodarczego? Dołącz do nas!

Witamy w naszym gronie nowe firmy: 

Hotel BONIFACIO
Kępa koło Sochocina  

tel. 505 900 222
http://www.hotelbonifacio.pl/
-----------------------------------

Agencja Artystyczna Barbara Lusawa
06-400 Ciechanów ul. Wincentego Witosa 50
Sprzedaż detaliczna i hurtowa instrumentów 

muzycznych i nagłośnienia audio, 
działalność muzyczna

tel. 602 192 071
Sklep muzyczny 

Ciechanów, ul. Ściegiennego 10/12
www.muzyczny.eu

-----------------
WALLDECK Waldemar Nowakowski

Ciechanów, ul. Warszawska 54
Wyroby z drewna, upominki personalizowane, 

usługi stolarskie.
tel. 720 773 633

www.rzeczyzrzeczy.pl
----------------------

COMPRINT Marcin Dobrzyniecki
Pracownia Ciechanów ul. Sienkiewicza 29d

tel. 783 973 409
reklama, usługi stemplarskie, cięcie 

i grawerowanie laserem, poligrafia i marketing
www.comprintweb.pl

tel. 783 973 409

Świąteczne podziękowanie
MIGu dla pracowników SOR

Prezenty były symbolicznym podziękowaniem dla wszystkich 
zaangażowanych w codzienną pracę oddziału, rozpoczynając od 
lekarzy, pielęgniarek, a na paniach sprzątających kończąc. 
Drobne upominki kosmetyki, gadżety i bombki choinkowe z napisem 
„Dziękujemy” dla wszystkich, czyli 80-ciu pracowników przekazano 
na ręce pielęgniarki oddziałowej. 
- Wierzymy, że ten gest rozświetli uśmiechem Wasze przemęczone 
w tym trudnym czasie twarze – 
podkreślają członkowie MIG.

Firmy zrzeszone w Mazowieckiej Izby Gospodarczej zdecydowały się 
na miły gest skierowany do pracowników Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego ciechanowskiego Szpitala. Tuż przed wigilią reprezen-
tanci MIG odwiedzili SOR wręczając Wszystkim pracownikom 
świąteczne upominki. 
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W Państwowej Uczelni Zawodowej im. Igna-
cego Mościckiego w Ciechanowie po raz 
kolejny odbyły się Akademickie Targi Pracy. 

To już ósma edycja tego wydarze-
nia zorganizowanego przez uczelniane 
Biuro Karier „Partner”. Targi połączone 
były z Kongresem Interesariuszy, a od-
były się pod hasłem „Student, praktyka, 
praca w dobie pandemii”. Ze względu 
na obostrzenia epidemiologiczne zorga-
nizowano je w formule online.

Adresaci Targów to absolwenci, studen-
ci i młodzież ciechanowskich szkół średnich. 
- Wyszliśmy naprzeciw nowej sytuacji i w 

ramach Targów została zorganizowana kon-
ferencja, w której wzięło udział kilkanaście 
firm i instytucji rynku pracy, pracodawcy 
oraz studenci, absolwenci i inne zainte-
resowane osoby. Podczas rozmów online 
zwrócono szczególną uwagę na wymagania 
i specyfikę rynku pracy w dobie pandemii. 
Zaproszeni do współpracy reprezentanci 
firm i instytucji przedstawili zakres swojej 
działalności oraz wskazali, na co zwracają 
szczególną uwagę w trakcie rekrutacji a także 
przedstawili oferty pracy – powiedział nam 
Wiesław Wernik z Działu Rozwoju PUZ.

W/TM

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego

VIII Akademickie Targi Pracy

Pracownicy Biura Karier „Partner” Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościc-
kiego w Ciechanowie.
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ul. Szosa Ciechanowska 8, 06-420 Gołymin-Ośrodek
Tel./Fax 23 671 60 20, 23 671 60 93

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

Urząd Gminy Gołymin - Ośrodek

ADMINISTRACJA

Urząd Gminy Ojrzeń

www.ojrzen.pl

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

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

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

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

Urząd Gminy 
w Opinogórze Górnej

06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7

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

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

Starostwo Powiatowe 
w Ciechanowie

BIURA PARLAMENTARZYSTÓW

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

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

Urząd Miasta i Gminy
Glinojeck

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Urząd Gminy w Sońsku

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

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

Biuro	Poselskie
Posła	na	Sejm	RP	

Macieja	Wąsika

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

Czynne w poniedziałki w godz. 16-18.

Biuro Poselskie Posła na Sejm RP

Arkadiusza Iwaniaka

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

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

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



www.pulsciechanowa.pl
12
reklama

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

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

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

OCHRONA

BARTON AGENCJA OCHRONYBARTON AGENCJA OCHRONY

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

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

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

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

PUK Sp. z o.o. oferuje usługi:

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

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

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

PRZEDSZKOLA

www.krasnoludki-ciechanow.pl

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

698 679 312698 679 312
ZAPISY:ZAPISY:

USŁUGI KOMUNALNE

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
W CIECHANOWIE SPÓŁKA Z O.O.

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

 

www.pecciechanow.pl

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

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

Bezpłatn
e	

zajęcia	

wczesnego
	

wspomagania

rozwoju	

dziecka

Bezpłatn
e	

zajęcia	

wczesnego
	

wspomagania

rozwoju	

dziecka

tel. 696 467 329tel. 696 467 329

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

Ciechanów, ul. Składowa 2

ODDZIAŁ REGIONALNY TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W CIECHANOWIE

PROWADZI: 

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

 • Liceum	Ogólnokształcące
• Szkoła	Policealna																
• Kwalifikacyjne	Kursy	Zawodowe

B	E	Z	P	Ł	A	T	N	E		

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

oraz	Kurs	pedagogiczny	dla	instruktorów	praktycznej	nauki	zawodu

SZKOŁY	DLA	DOROSŁYCH

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Spis telefonów: (+48 23)

www.tbsciechanow.pl

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

BEZPIECZEŃSTWO

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszego salonu :

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

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

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

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

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

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

Rektorat: 
06-400 Ciechanów

ul. Narutowicza 9

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

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA 
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

BEZPŁATNIE
BLISKO

SOLIDNIE

EDUKACJA

Wyższa Szkoła Menedżerska 
w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska 
w Warszawie

www.wsmciechanow.edu.pl

Filia w Ciechanowie
ul. Żórawskiego 5

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

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

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

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

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

ZAPRASZA NA:

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

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

HOTELE – RESTAURACJE

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

Kompleks hotelowo-gastronomiczny "OLIMPIJSKI"

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

Restauracja organizuje:    imprezy okolicznościowe  
       usługi cateringowe obiady abonamentowe i inne

ZDROWIE

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

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

PROMOCJA!

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

UBEZPIECZENIA

ubezpieczenia

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

KLUCZE - PIECZĄTKI

ZAMKI * KLUCZE * KODOWANIE * PIECZĄTKI * GRAWEROWANIE

kom. 508 270 950

Ciechanów, 
ul. Śląska 2
(wejście od 

Pl. Jana Pawła II 14)

tel. 23 673 54 02

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

AGENT UBEZPIECZENIOWY JANUSZ KOWALSKI
W ofercie polisy 20 wiodących towarzystw ubezpieczeniowych

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

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

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

PIELĘGNACJA CIAŁA 

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

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

Poradnia dla Dzieci
tel. 23  673 22 34

PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH

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

POMOC SPOŁECZNA 

Pizza    BenBurger    BenKura    Sałaty    Quesadilla

                 
ul. Sienkiewicza 8

23 683 17 07
507 51 10 10

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

* * * *

Ciechanów

 tel. 23 672 55 01
23 673 24 72

fax 23 673 24 84  
e-mail: 

mosir@mosirciech.pl

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

www. mosirciech.pl

SPORT I REKREACJA

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

W OFERCIE VOUCHERY 
UPOMINKOWE NA DZIEŃ BABCI 

I NIE TYLKO

centrumpieknegocialafigura

Duże i smaczne porcje
Duże i smaczne porcje

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

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

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

Ciechanów, ul. Płońska 26

Kucharze z Wietnamu 

zapraszają!Kucharze z Wietnamu 

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

Rafał Żurawski
WYNAJEM 

AGREGATÓW 
PRĄDOTWÓRCZYCH 

KOMPLEKSOWE USŁUGI POGRZEBOWE

HADESHADES Zakład Usług Pogrzebowych 

USŁUGI POGRZEBOWE

KOMPLEKSOWA OBSŁUGA

ul. Gostkowska 69
06-400 Ciechanów

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

TADEUSZ ANTOSIK

DOM POGRZEBOWY
- CALVARIA -

SIECI	ZEWNĘTRZNE
Ciechanów, ul. Bielińska 2

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

WODNYCH, GAZOWYCH, KANALIZACYJNYCH, 
CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJI, 

TELEKOMUNIKACYJNYCH ORAZ DROGOWYCH

www.plast-bud.com

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

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

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

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

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

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

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

CMENTARZ KOMUNALNY

SAMOCHODOWE
INSTALACJE GAZOWE

06-400 Ciechanów
ul. Zagumienna 35

tel. kom. 502 482 423

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

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

BUDOWLANE

MOTORYZACJA I MASZYNY ROLNICZE 

BUDOWA DRÓG
TRANSPORT 

KRUSZYWA BUDOWLANE
  WYKOPY ROZBIÓRKI|

TRANSPORT 
NISKOPODWOZIOWY

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

kom. 608 737 451
koptrans@koptrans.pl    

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

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

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

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

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

STOWARZYSZENIE 
INICJATYW 
GOSPODARCZYCH 
Oddział w Ciechanowie 

STOWARZYSZENIE 
INICJATYW 
GOSPODARCZYCH 

RÓŻNE

Ciechanów, ul. Pułtuska 116 
(za stacją benzynową)

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

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

Wystawiamy faktury VAT

USŁUGI KAMIENIARSKIE

POMNIKI  * UKŁADANIE KOSTKI BETONOWEJ
CZYSZCZENIE I MYCIE POMNIKÓW

PODNOSZENIE ZAPADNIĘTYCH NAGROBKÓW 

Ciechanów, ul. Gostkowska 77A         798  273 949

PIECZARY BETONOWE 
REALIZACJA W 24 GODZ. 

DEKOR Marta Bończak   

ul. Pułtuska 20 C lok. 18

06-400 Ciechanów

tel.: 695 163 476

dekorciechanow@interia.pl

www.dekorciechanow.pl

DEKOR Marta Bończak   

ul. Pułtuska 20 C lok. 18

06-400 Ciechanów

tel.: 695 163 476

dekorciechanow@interia.pl

www.dekorciechanow.pl

DRZWI       ŻALUZJE 
ROLETY       PLISY

DRZWI       ŻALUZJE 
ROLETY       PLISY

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ            WIZUALIZACJA      
WYKONAWSTWO PROJEKTU     USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ            WIZUALIZACJA      
WYKONAWSTWO PROJEKTU     USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNEINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

REKUPERACJAREKUPERACJA

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

tel. 572 279 727 tel. 572 279 727 

AGROAP  SERWISAGROAP  SERWIS MASZYN ROLNICZYCH 
I SAMOCHODÓW 

WSZYSTKICH MAREK

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

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

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

*GITARA *PIANINO

*PERKUSJA *ŚPIEW

*AKORDEON i inne

ź LEKCJE INDYWIDUALNE

ź ZAJĘCIA STACJONARNE LUB 
ON-LINE

ź ZAPEWNIAMY ŚRODKI DO 
DEZYNFEKCJI RĄK

ź DUŻE SALE LEKCYJNE 

Ciechanów
ul. Sienkiewicza 33a

tel. 517 770 082 

Troszczymy się o zdrowie naszych uczniów!

VOUCHER
PODARUNKOWY

VOUCHER
PODARUNKOWY

NA LEKCJE 
GRY LUB ŚPIEWU

NA LEKCJE 
GRY LUB ŚPIEWU
TO WSPANIAŁY 

POMYSŁ 
NA PREZENT! 

ZAPRASZAMY

adciechanow

szkoła m
uzyczna

www.akademiadzwieku.edu.pl

ogłoszenie własne wydawcy 

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

Właścicielka Niepublicznej Specjali-
stycznej Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznej „Tęczowa Kraina”

Rok 2020 był niezwykle pra-
cowity dla „Tęczowej Krainy”. 
Ze względu na trudną sytuację 
postawiliśmy na rozwój kompe-
tencji zawodowych naszych pra-
cowników. Terapeuci uczestniczyli 
w szeregu szkoleń, których celem 
było usprawnienie organizacji oraz 
poszerzenie oferty zajęć on-line 
skierowanych do naszych milu-
sińskich. Dzięki zaangażowaniu i 
zdobyciu nowej wiedzy mogliśmy 
zaoferować dzieciom zupełnie 
nowe i ciekawe zajęcia. W ciągu 
całego roku rozszerzaliśmy naszą 
wiedzę z zakresu logopedii, arte-
terapii, integracji sensorycznej, 
terapii ręki oraz edukacji i terapii 
osób z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu. Jednym z najcenniej-
szych doświadczeń była możliwość 
uczestniczenia w szkoleniu z zakre-
su komunikacji alternatywnej. Z 
ogromnym zapałem wdrożyliśmy 
zasady AAC w życie, co ułatwiło 
pracę nie tylko nam, ale także dzie-
ciom i ich rodzicom. 

Niezwykle ważne w roku 2020 
było doposażenie gabinetu opto-
metrycznego oraz rozszerzenie 
zakresu terapii wzroku o różnego 
rodzaju ćwiczenia (w szczególności 
pleoptyczne).

W 2020 roku nawiązaliśmy 
także współpracę z Niepubliczną 
Terapeutyczną Szkołą Podstawo-
wą w Ciechanowie. Wspieraliśmy 
nauczycieli i terapeutów w pracy 
edukacyjno-rewalidacyjnej. Or-
ganizowaliśmy ciekawe zajęcia 
rehabilitacyjne, edukacyjne, psy-
chologiczne oraz logopedyczne dla 
dzieci najbardziej potrzebujących. 

Rozwój zawodowy pracowni-
ków oraz ciągłe poszerzanie kadry 
„Tęczowej Krainy” umożliwiły na-
szym podopiecznym podjęcie no-
wych aktywności terapeutycznych, 
m.in. z zakresu plastykoterapii, 
choreoterapii, nauki czytania oraz 
zajęć z elementami logorytmiki 
i arteterapii. Połączenie terapii z 
zabawą, śpiewem, muzyką i sztuką 
dało niesamowite efekty.

Dzięki „AniMajki” zorgani-
zowaliśmy naszym milusińskim 
ciekawe Bańkowe Pokazy. Dzieci 
wybrały się w podróż do fascynu-
jącej, wcześniej nieodkrytej krainy 
kolorów i niezwykłości. Był to nie-
zwykły dzień, pełen niespodzianek 
i radosnego śmiechu.

Rok 2021 to przede wszystkim 
nowe marzenia i wyzwania. W 
tym roku zamierzamy przyspie-
szyć, zmienić się o 1800. Postano-

wiliśmy rozszerzyć naszą ofertę o 
zajęcia skierowane do młodzieży 
i najmłodszych dzieci. Stawiamy 
nie tylko na dobrą zabawę i róż-
norodność, ale także specjalistycz-
ną pomoc z zakresu psychologii i 
wczesnej interwencji. W tym roku 
każdy znajdzie u nas coś dla siebie 
– nie tylko nasi milusińscy i ich 
rodzice, ale także specjaliści i tera-
peuci, którzy chcą się rozwijać. Za-
praszamy do śledzenia pierwszych 
zmian.

CEZARY CHODKOWSKI

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ru-
chu Drogowego w Ciechanowie

Choć 2020 rok już za nami, to 
jego konsekwencje będziemy od-
czuwać jeszcze długo przez kolejne 
miesiące, jak nie lata. Dla Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Dro-
gowego w Ciechanowie minął on 
pod znakiem czasowego przestoju, 
weryfikacji celów postawionych 
przed końcem 2019 roku, a także 
zahamowania wielu inicjatyw, któ-
re udało się rozpocząć przed pan-
demią. 

Wspomniany przestój trwał 
łącznie osiem tygodni, w okresie 
marzec - maj oraz w październiku. 
W tym czasie działalność Ośrodka 
została całkowicie zawieszona w 
zakresie egzaminowania i szkoleń. 
Pierwsze nieplanowane w budże-
cie koszty związane z pandemią, 
czyli zakup środków ochrony oso-
bistej: maseczek, przyłbic, rękawi-
czek oraz płynów do dezynfekcji 
(rąk, samochodów i pomieszczeń 
WORD) to blisko dwadzieścia 
tysięcy złotych. Dzięki tym zabie-
gom mogliśmy stopniowo wzno-
wić działalność. Powrót do pracy 
w zupełnie nowych warunkach po-
dyktowanych reżimem sanitarnym 
był trudny nie tylko dla pracowni-
ków, ale również dla kandydatów 
na kierowców. Nie wiemy kiedy 
okoliczności pozwolą na zrezy-
gnowanie z tej ochrony, dlatego 
na bieżąco doposażamy Ośrodek 
w konieczne zabezpieczenia sani-
tarne.

Pomimo dużego zaintereso-
wania egzaminami i optymalizacji 
dnia pracy w postaci wprowadze-
nia dwuzmianowości w okresie 
wakacyjnym, liczba przeprowa-
dzonych egzaminów praktycznych 
i teoretycznych na kat. „B” spadła 
blisko o 20% w porównaniu z 
2019 rokiem przy jednoczesnym 
wzroście wyników pozytywnych, 
co napawa optymizmem. 

Do planów na 2021 rok pod-
chodzimy entuzjastycznie, choć z 

pewnym koniecznym dystansem. 
Nauczeni funkcjonowania w nowej 
rzeczywistości mamy zamiar nadal 
przeprowadzać egzaminy na prawo 
jazdy oraz organizować szkolenia 
i kursy, a także prowadzić współ-
pracę z wieloma instytucjami w za-
kresie poprawy bezpieczeństwa ru-
chu drogowego. Przymierzamy się 
również do kontynuacji spotkań 
z najmłodszymi uczestnikami ru-
chu drogowego podczas prelekcji 
w naszym Regionalnym Centrum 
BRD, a także w szkołach i przed-
szkolach. Jest to jednak mocno 
związane z formą funkcjonowania 
tych jednostek i ich zgodą. 

W 2021 roku rusza trzyletni 
program szkoleniowy przeznaczo-
ny dla kierowców z zakresu do-
skonalenia techniki jazdy zainicjo-
wany przez Zarząd Województwa 
Mazowieckiego wraz z Mazowiec-
kim Centrum Polityki Społecznej, 
w którym udział biorą wszystkie 
WORD-y na Mazowszu, w tym 
również nasz Ośrodek. Cieszymy 
się, że wzorem projektów z po-
przednich lat również i tym razem 
będziemy mogli rekrutować speł-
niających podstawowe warunki 
chętnych z subregionu ciechanow-
skiego. Dzięki temu kolejni młodzi 
kierowcy w wieku 18-24 lata oraz 
doświadczeni powyżej 55 roku ży-
cia zdobędą wiedzę i umiejętności 
niezbędne do bezpiecznego poru-
szania się po drodze. 

W Nowym Roku, w imieniu 
swoim i pracowników WORD 
w Ciechanowie, życzę wszystkim 
Czytelnikom zdrowia, optymi-
zmu, a także bezpiecznej i szerokiej 
drogi!

MARIUSZ DŁUGOŁĘCKI

Koordynator ds. Rozwoju Sieci Domu 
Ubezpieczeniowego SPECTRUM

Pomimo swojej odmienności 
rok 2020 był dla branży ubezpie-
czeniowej dobrym rokiem.

Aby podsumować miniony 
rok, chciałbym dotknąć dwóch 
kluczowych dla Domu Ubezpie-
czeniowego SPECTRUM obsza-
rów. Pierwszy z nich to sprzedaż 
ubezpieczeń. Tu nieco zmieniły 
się preferencje zakupowe na-
szych klientów. Bardzo wielu z 
nich dostrzegło potrzebę posia-
dania ubezpieczenia zdrowotne-
go i/lub na życie, które zapewni 
szeroką i wieloaspektową pomoc 
w przypadku choroby, czy wy-
padku, a w przypadku śmierci 
zabezpieczy finansowo najbliższą 
rodzinę. W związku, z tym poza 
posiadanymi ubezpieczeniami 

majątkowymi (samochód, dom/
mieszkanie) nasi klienci kupo-
wali ubezpieczenia zdrowotne i 
na życie.

Wiele się zmieniło jeżeli cho-
dzi o sam proces dystrybucji 
ubezpieczeń. Dziś praktycznie 
każde ubezpieczenie można ku-
pić bez wychodzenia z domu. 
Rodzaj i zakres ubezpieczenia 
klient ustalić może dzwoniąc do 
naszego oddziału, a polisę odbie-
rze mailem.

Dom Ubezpieczeniowy Spec-
trum stworzył też narzędzie, 
które pozwala klientom na sa-
modzielny zakup ubezpieczenia 
przez Internet. Wystarczy wejść 
na adres https://dus.net.pl/kal-
kulator/0003 i policzyć swoje 
ubezpieczenie.

Dodatkowo dla naszych 
klientów stworzyliśmy Panel 
Klienta, w którym każdy klient 
Domu Ubezpieczeniowego 
SPECTRUM może podejrzeć 
swoje polisy, zarówno te aktu-
alne jak i te, które już wygasły. 
Klient po zalogowaniu się pod 
adresem https://panelklienta.
dus.net.pl przy użyciu swojego 
numeru PESEL i numeru telefo-
nu, może zobaczyć każdą swoją 
polisę, termin płatności raty, 
okres obowiązywania, itd.

Drugim obszarem ważnym 
dla Domu Ubezpieczeniowego 
SPECTRUM jest rozwój sieci 
sprzedaży, który realizujemy po-
przez otwieranie na terenie kra-
ju nowych punktów dystrybucji 
ubezpieczeń. W minionym roku 
zadziały się dwie rzeczy w tym 
obszarze.

Po pierwsze duże zaintere-
sowanie współpracą z Domem 
Ubezpieczeniowym SPEC-
TRUM wykazały branże, które 
w sposób szczególny zostały do-
tknięte zmianami przepisów pra-
wa i ograniczeniami związanymi 
z koronawirusem, np. agencje 
turystyczne, biura podróży, 
agencje kredytowe i pożyczkowe, 
itp. Wszystkie te podmioty po-
siadają odpowiednie warunki lo-
kalowe i wyposażenie konieczne 
do obsługi ubezpieczeń. Dlatego 
dosyć szybko mogliśmy pomóc 
zgłaszającym się podmiotom 
zdywersyfikować dochody przez 
poszerzenie ich oferty o ubezpie-
czenia.

Druga rzecz w obszarze roz-
woju sieci sprzedaży to optyma-
lizacja procesu wdrożenia no-
wych agentów. Wprowadziliśmy 
nowe rozwiązania, które pozwa-
lają na zdalny transfer wiedzy i 
umiejętności. Od kilku miesięcy 

Rok się kończy, rok zaczyna…
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szkolenia dla nowych agentów 
odbywają się w 100 proc. online. 
Począwszy od egzaminów KNF, 
przez szkolenia e-learningowe 
po zajęcia praktyczne, warsztaty 
online, wszystko dzieje się zdal-
nie. Dzięki temu skróciliśmy czas 
potrzebny na wdrożenie nowych 
agentów, obniżyliśmy koszty zwią-
zane z tym procesem oraz podnie-
śliśmy efektywność.

W minionym roku Dom 
Ubezpieczeniowy SPECTRUM 
został oficjalnym członkiem Izby 
Gospodarki Elektronicznej. Ini-
cjatywy prowadzone przez Izbę 
są bardzo spójne z celami Domu 
Ubezpieczeniowego SPECTRUM, 
którymi są dostarczanie nowych 
technologii cyfrowych i ułatwienie 
komunikacji prowadzonej pomię-
dzy agentami i ich klientami.

Na koniec chciałbym życzyć 
wszystkim Państwu, Redakcji oraz 
Czytelnikom PULSU wszystkiego 
dobrego w Nowym Roku.

DANUTA DRZEWIECKA

Stały mediator sądowy, dyrektor Ma-
zowieckiej Izby Gospodarczej w Cie-
chanowie

Rok, który pożegnaliśmy, 
był dla każdego z nas niewątpli-
wie bardzo trudny pod różnymi 
względami. Dla mnie było to 
też wyzwanie - w jaki sposób 
prowadzić dalej mediacje za-
chowując wymagany reżim sa-
nitarny oraz chroniąc siebie, jak 
też osoby mediujące. Na szczę-
ście zdobycze techniki nie są mi 
obce i zaczęłam z nich korzystać 
na ile tylko to możliwe i na ile 
oczywiście obydwie strony też 
mają do nich dostęp jak też 
umiejętność posługiwania się 
nimi. Przy tej okazji przekona-
łam się, że człowieka wcale nie 
ogranicza wiek, tylko podejście 
do zdobyczy techniki. Pande-
mia przekształciła moją pracę 
jako mediatora z bezpośred-
nich spotkań indywidualnych 
lub wspólnych i telefonicznego, 
czy korespondencyjnego uma-
wiania się na te spotkania, na 
procedowanie on-line a dopiero 
gdy trzeba ustalić szczegóły po-
rozumienia i spisać ugodę spo-
tykam się ze stronami w realu. 
Teraz mogę powiedzieć, że me-
diuję hybrydowo, w większo-
ści zdalnie, a w zdecydowanie 
mniejszej części w bezpośred-
nim kontakcie. Oczywiście to 
rozwiązanie ma też dobre i złe 
strony jednak bezpieczeństwo 
jest ponad wszelkie niedogod-
ności. A dla mnie - po kilkuna-
stu latach bezpośredniej pracy 
ze stronami - to też coś nowego 
i mam nadzieję rozwijającego.

Nie jest tajemnicą, że na co 
dzień jestem też dyrektorem 

Mazowieckiej Izby Gospodar-
czej i stworzone na bazie Izby 
jesienią ubiegłego roku Cen-
trum Mediacji Gospodarczych 
cieszy mnie podwójnie. Szcze-
gólnie ważne jest to oczywiście 
dla przedsiębiorców; w sytuacji 
wystarczająco trudnej gospo-
darczo żaden właściciel firmy 
tym bardziej nie ma czasu na 
długotrwałe dochodzenie swo-
ich roszczeń na drodze sądowej 
i mediacje znajdą – mam na-
dzieję – zastosowanie w jeszcze 
szerszym zakresie.

A po zdobytych doświadcze-
niach ubiegłego roku nie sądzę, 
żeby były problemy z prowadze-
niem mediacji mimo zapewne 
czekających nas utrudnień i 
wielu ograniczeń. Problemem 
większym jest – jak obserwuję 
- brak wiedzy, że w sytuacjach 
trudnych nie trzeba decydować 
się od razu na drogę sądową. 
Łatwiej i szybciej można pra-
wie każdy spór z zakresu spraw 
rodzinnych, biznesowych czy 
cywilnych rozstrzygnąć poprzez 
mediacje, a ugoda zawarta przed 
mediatorem sądowym, po jej 
zatwierdzeniu przez sąd, ma taki 
sam skutek jak wyrok. Decydu-
jąc się na ścieżkę sądową strony 
oddają ostateczne rozstrzygnię-
cie sporu sędziemu, a w przy-
padku mediacji decydują o tym 
same w drodze negocjacji. Moja 
rola jako mediatora to udzie-
lanie stronom pomocy w spo-
sób bezstronny i niezależny w 
ich negocjacjach zmierzających 
do polubownego rozwiązania 
sporu. Ja nie rozstrzygam spor-
nych kwestii między stronami, 
lecz staram się ułatwić stronom 
osiągnięcie porozumienia. Nie 
wymagam też stosowania zasad 
postępowania dowodowego, 
co przy rozprawie sądowej jest 
sformalizowane i nieuniknione. 
Mediacja pozwala na likwidację 
stresu, podczas gdy rozprawa w 
sądzie kontynuuje i potęguje 
stres, który i tak wystarczająco 
wysoki wyzwala się w każdym 
człowieku w sytuacjach proble-
mowych.

WOJCIECH JAGODZIŃSKI

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg 
w Ciechanowie

Ubiegły rok w kontekście na-
szej jednostki samorządowej był 
rokiem bardzo dobrym ale należy 
go rozpatrywać w kilku płaszczy-
znach. 

Po pierwsze, tej płaszczyzny 
zdrowotnej i jej wpływu na funk-
cjonowanie PZD. Oczywiście na-
leżało podjąć wszelkie działania i 
wprowadzić nowe zasady obsługi 
mieszkańców aby zminimalizować 
ryzyko rozprzestrzeniania się wiru-

sa Covid-19. Specyfika naszej dzia-
łalności jest jednak taka, że wymaga 
kontaktu i konsultacji z interesan-
tami, dokonywania uzgodnień czy 
wprowadzania zmian i korekt na 
przedstawianych projektach. W 
mojej ocenie zmiany te wręcz po-
prawiły obsługę mieszkańców, bo 
spotkania konsultacyjne były krót-
kie i bardzo merytoryczne. Wpro-
wadziliśmy również zmiany doty-
czące pracy Obwodu Drogowego 
i minimalizowania kontaktu na-
szych pracowników z mieszkańca-
mi poszczególnych gmin podczas 
prac przy bieżącym utrzymaniu 
dróg powiatowych i zieleni przy-
drożnej. 

Po drugie, tej płaszczyzny 
inwestycyjno-remontowej zdy-
namizowanej od połowy roku w 
sposób bardzo znaczący. Decyzje 
Pani Starosty, Zarządu Powiatu i w 
konsekwencji Rady Powiatu Cie-
chanowskiego i wzrost nakładów 
na inwestycje i remonty z 90 tys. zł 
w budżecie pierwotnym do prawie 
2 mln zł na koniec roku dały moż-
liwość realizacji przez naszą jed-
nostkę bardzo konkretnego zakres 
prac. Wykonano kompleksowe re-
monty ok. 5,5 km dróg – Chrości-
ce, Marusy, Nużewko, Radomka, 
most drewniany w m. Kargoszyn. 
Oznakowano poziomo ponad 20 
km bieżących dróg w technologii 
grubowarstwowej. Zamontowano 
14 szt. nowych luster drogowych i 
wymieniono kilkadziesiąt znaków 
drogowych.

Wybudowano i wyremontowa-
no kanalizację deszczową w Opi-
nogórze Dolnej i Gąsocinie. Zaku-
piono nowe narzędzia i maszyny: 
kosiarkę bijakową, trzy zestawy 
posypywarek do utrzymania zimo-
wego dróg, kosiarki, dokaszarki, 
zagęszczarki. 

Rozpoczęliśmy inwentaryzację 
drzew przy drogach powiatowych, 
która będzie kontynuowana w 
2021 roku.

Nowy rok to oczywiście nowe 
nadzieje na rozwój PZD i dalszą 
poprawę wizerunku oraz zdecydo-
waną poprawę bezpieczeństwa na 
drogach powiatowych. Zatwier-
dzony przez Radę Powiatu Cie-
chanowskiego w dniu 28 grudnia 
ub.r. budżet na 2021 rok to ponad 
7 mln zł na zadania inwestycyjne i 
projektowe.

Zadania jednoroczne, poprze-
dzone najpierw procesem pro-
jektowym, to prawie 1,4 mln z 
podziałem na sześć zadań: DP w 
Kargoszynie do mostu, odwod-
nienie ul. Kąckiej, chodnik w 
Gołotczyźnie do Ośrodka Zdro-
wia, przebudowa DP w Ślubowie 
FOGR, przebudowa DP w Rusz-
kowie, poszerzenie jednostronne 
DP do m. Przywilcz. 

Zadania wieloletnie to budowa 
DP Opinogóra – Długołęka I etap 
4,1 km za kwotę 4,1 mln / finan-
sowanie: Fundusz Dróg Samorzą-
dowych - ok. 2,7 mln zł, Starostwo 
Powiatowe - 1,05 mln zł, Gmina 
Opinogóra Górna - 350 tys. zł i II 
etap 680 m za ok. 912 tys. zł / fi-
nansowanie: Starostwo Powiatowe 
- 462 tys. zł, Gmina Opinogóra 
Górna - 450 tys. zł /.

Wykonamy znakowanie pozio-

me grubowarstwowe dróg powia-
towych na kolejnych 26 km dróg, 
ogólna powierzchnia malowania 
to prawie 6.300 m2. Wykonanie 
oznakowania poprzedzone będzie 
pracami projektowymi organizacji 
ruchu. 

Wnioski do FDS o dofinan-
sowanie inwestycji: w m. Gąsocin 
582 mb przebudowy DP, wartość 
zadania - 2,1 mln zł; w m. Wola 
Młocka 742 mb przebudowy DP , 
wartość zadania - 2,8 mln zł. 

Prace projektowe od DK nr 50 
do m. Sarnowa Góra ok. 4,5 km i 
od Sarnowej Góry do Gołotczyzny 
ok. 3,8 km. DP od m. Grudusk do 
Łysakowa z przejściem przez Łysa-
kowo razem ok 5,7 km. Przebudo-
wa jednego mostu i remont dru-
giego nad rzeką Soną w m. Sońsk z 
drogami dojazdowymi ok. 800 m.

Chcemy jak najszybciej uru-
chomić wszelkie procedury prze-
targowe, tak dotyczące projektów 
jak i wykonawstwa, aby zrealizo-
wać maksymalnie wszystkie za-
dania nałożone na PZD Uchwałą 
Budżetową Rady Powiatu Ciecha-
nowskiego.

MARIA KLONOWSKA

Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Soko-
łówek” im. Tomasza Klonowskiego

Tak jak wszystkim, pandemia 
niestety również i nam pokrzy-
żowała większość planów w 2020 
roku i do udanych zaliczyć go nie 
sposób. Ale parę rzeczy udało się 
zrealizować.

Na początku roku spotkała nas 
miła niespodzianka. Towarzystwo 
Miłośników Ziemi Ciechanowskiej 
doceniło nasze starania o nadanie 
właściwej rangi miejscu, gdzie re-
alizowano program pozytywistów 
Ziemi Ciechanowskiej jakim był 
Sokołówek i uhonorowało mnie, 
reprezentującą Stowarzyszenie, do-
roczną Nagrodą w dziedzinie kul-
tury im. Franciszka Rajkowskiego. 
Był to dla mnie ogromny zaszczyt, 
ponieważ od lat zabiegamy o oca-
lenie od zapomnienia ostatniego i 
najtrudniejszego przedsięwzięcia 
dra Fr. Rajkowskiego jakim była 
Szkoła Rolnicza w Sokołówku. Fr. 
Rajkowski miał dużą świadomość 
znaczenia oświaty rolniczej dla 
odzyskania niepodległości, któ-
ra nie dokonałaby się bez udziału 
chłopów i nie szczędził ani sił ani 
funduszy, zabiegając aby ta polska 
szkoła w warunkach reżimu car-
skiego w Sokołówku powstała. 

W marcu 2020r z okazji 170. 
rocznicy urodzin Tomasza Klo-
nowskiego, fundatora Szkoły, 
odsłonięta została tablica pamiąt-
kowa na jego rodzinnej ziemi w 
Kownatach.

Jesienią, na skraju Parku Pod-
worskiego w Sokołówku , tuż przy 
obelisku, laureaci nagrody im. 
Franciszka Rajkowskiego ufundo-
wali nową Tablicę Informacyjną 
zawierającą Kalendarium Szkoły 
oraz miejscowości.

Jeżeli chodzi o plany na 2021 
rok, to wszystko będzie zależało od 
tego jak długo będziemy zmaga-
li się z pandemią. Pracujemy nad 
projektem Ścieżki edukacyjno-hi-
storycznej w Parku Podworskim 
w Sokołówku. Na wolnostojących 
planszach zamierzamy przedstawić 
sylwetki: fundatora szkoły T. Klo-
nowskiego oraz twórców szkoły z 
dr Fr. Rajkowskim i Jadwigą Dziu-
bińską na czele, którzy w czasach 
terroru zaborcy, przeciwstawiając 
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się rusyfikacji prowadzili polską 
szkołę, dając nadzieję na lepsze 
jutro uciskanej i wykorzystywanej 
dotąd ludności wiejskiej. Będzie 
można odpocząć na ławeczkach 
wzdłuż alejek wśród pięknej zieleni 
blisko miasta i przy okazji czegoś 
się dowiedzieć. Dysponujemy bo-
gatym zbiorem ikonograficznym, 
który pozwoli pokazać jak bardzo 
nowoczesna i wszechstronna była 
ta wiejska szkoła. Dostrzegł to 
Prezydent RP Ignacy Mościcki, 
nazywając ją „Szkołą Główną Go-
spodarstwa Wiejskiego Ziemi Cie-
chanowskiej, jako że żadna inna 
nie dorównuje jej rozmachem, 
wielością wykładanych przedmio-
tów i swoim zasięgiem oddziaływa-
nia”, podczas wizyty w Sokołówku 
w 1930 roku. Marzy mi się, aby to 
miejsce zaczęło żyć, aby na lekcje 
historii o ciechanowskim pozy-
tywizmie przyjeżdżała młodzież 
szkolna, aby Wójt Gminy Ciecha-
nów zrealizował obietnice co do 
budowy świetlicy, aby to miejsce 
stało się miejscem wypoczynku 
oraz edukacyjnej i rekreacyjnej 
rozrywki dla wszystkich. Tu się ro-
dziła kultura ludowa, tu jest miej-
sce na jej popularyzację a nie jak 
dotąd na pleniące się chwasty i sa-
mosiewy drzew. Bardzo liczymy na 
współpracę z Samorządem Gminy, 
co powinno zaowocować pozy-
skaniem funduszy na komplekso-
we zagospodarowanie Parku. Za-
mierzamy również kontynuować 
współpracę z Ciechanowskim Wo-
lontariatem Pamięci przy realizacji 
projektów renowacji nagrobków 
na ciechanowskiej nekropoli, w 
tym oczywiście grobowca Tomasza 
Klonowskiego, która została zapo-
czątkowana w poprzednim roku 
dzięki wsparciu finansowemu wój-
ta Marka Kiwita.

Bardzo bym sobie życzyła aby 
znane powiedzenie, że „wdzięcz-
ność umiera najszybciej” nie miało 
zastosowania do Sokołówka, aby 
to miejsce stało się godną wizy-
tówką naszej pamięci o dorobku 
poprzednich pokoleń.

dr inż. GRZEGORZ KOC

Rektor Państwowej Uczelni Zawodo-
wej im. Ignacego Mościckiego w Cie-
chanowie

Najważniejsze sprawy minio-
nego roku, odnoszą się do re-
alizacji zadań w czasie trwania 
pandemii COVID-19. Od mie-
siąca marca zmuszeni byliśmy 
dostosować organizację zajęć na 
Uczelni do warunków uwzględ-
niających konieczność zachowa-
nia wymogów bezpieczeństwa 
wynikających z wprowadzonych 
przepisów związanych z zapobie-
ganiem i przeciwdziałaniem zara-
żeniom. Stąd też realizowaliśmy 
kształcenie w formie zdalnej. Z 

satysfakcją mogę stwierdzić, że 
podsumowanie procesu kształ-
cenia związanego z zaliczeniami 
i egzaminami minionego roku a 
przede wszystkim dyplomowanie 
absolwentów udało się przepro-
wadzić zgodnie z wcześniej wy-
pracowanym planem organiza-
cyjnym. 

Przeprowadzone na kierun-
kach: Ekonomia, Elektronika i 
Telekomunikacja oraz Rolnictwo 
kontrole Polskiej Komisji Akre-
dytacyjnej zakończyły się uzyska-
niem wysokich ocen prowadze-
nia tych studiów. Dodam, że nasi 
absolwenci znajdują pracę na te-
renie naszego regionu ale także w 
ośrodkach wielkomiejskich.

W zupełnie nowej formule od 
dotychczasowych odbyła się In-
auguracja Roku Akademickiego 
2020/2021, w której to uczestni-
czyli jedynie przedstawiciele stu-
dentów, nieliczni goście i Senat 
Uczelni. Całość transmitowała 
uczelniana telewizja umożliwia-
jąc bezpośredni udział wszyst-
kim zainteresowanym w formie 
online. Przygotowując się do 
nowego roku akademickiego, zo-
stały przeprowadzone intensyw-
ne szkolenia w zakresie zdalnej 
komunikacji za pośrednictwem 
Platformy Moodle, która umoż-
liwia wzajemny, synchroniczny 
kontakt nauczyciela ze studen-
tami. Aktualnie większość zajęć 
odbywa się w formie zdalnej. Za-
jęcia, które ze względu na swoją 
specyfikę nie mogą być realizo-
wane z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość 
prowadzone są na Uczelni w wa-
runkach właściwych dla danego 
zakresu działalności. Realizując 
profil praktyczny studiów, znacz-
na część zajęć realizowana jest 
stacjonarnie w specjalistycznych 
laboratoriach i pracowniach 
Uczelni oraz w zakładach pracy.

Plany i zamierzenia nowego 
roku obejmują szereg prac pro-
wadzących do dalszego rozwo-
ju Uczelni. Na etapie realizacji 
podjęliśmy działania związane 
z utworzeniem od najbliższego 
roku akademickiego studiów ma-
gisterskich na kierunku Elektro-
nika i Telekomunikacja. Konty-
nuacja studiów dla absolwentów 
kończących studia inżynierskie 
wynika z zapotrzebowania regio-
nalnego rynku pracy oraz ocze-
kiwań naszych absolwentów. W 
tym roku akademickim urucho-
mimy studia podyplomowe pt. 
„Przygotowanie do zawodu na-
uczyciela” oraz studia podyplo-
mowe z zakresu „Logopedii” a 
także kurs specjalistyczny „Orga-
nizacja i zarządzanie placówkami 
pomocy społecznej”. W nowym 
roku Uczelnia w dalszym ciągu 
będzie aktywnie współpracowa-
ła z otoczeniem społeczno-go-
spodarczym. Wystąpimy z nową 
inicjatywą do pracodawców do-
tyczącą możliwości wspólnego 
prowadzenia prac badawczych i 
innych prac zleconych realizo-
wanych na potrzeby przedsię-
biorstw. Przygotowana propozy-
cja została już przetestowana a 
tym samym zrealizowane zostały 

pierwsze zlecenia zgłoszone przez 
PGE Polska Grupa Energetyczna 
S.A. oraz Curtis Development 
Sp. z o.o. z zakresu mechaniki 
i budowy maszyn. W tym roku 
chcielibyśmy zintensyfikować 
działania w tym zakresie i coraz 
aktywniej realizować prace ba-
dawczo-rozwojowe lub inne pra-
ce zlecone, jakie są oczekiwane 
przez otoczenie.

Kolejnym dużym projektem, 
jaki zamierzamy realizować bę-
dzie inwestycja budowlana, dzię-
ki której powstanie nowe miejsce 
- naprawdę wyjątkowe na mapie 
Ciechanowa a nawet całego re-
gionu. Projekt ten to ogromne 
wyzwanie polegające na wspar-
ciu merytorycznym środowiska 
zewnętrznego, z jednej strony 
służący doskonaleniu procesu 
dydaktycznego, a z drugiej stro-
ny wsparciu merytorycznemu 
w zakresie nowych technologii. 
Chcemy zatem w najbliższym 
czasie swoje propozycje konsul-
tować, jednocześnie zachęcając 
do współpracy zakłady pracy. W 
tym momencie jesteśmy na eta-
pie pierwszej diagnozy. Mam na-
dzieję, że w niedługim czasie bę-
dziemy mogli mówić o dalszych 
konkretnych działaniach, jakie 
będą wykonywane.

DARIUSZ MARCHLEWSKI

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej 
„Kombatant” w Ciechanowie

Miniony rok ze względu na 
pandemię koronawirusa był 
ciężki dla wszystkich, ale sytu-
acja jednostek takich jak nasza 
była jeszcze bardziej specyficzna 
i trudna. Należy pamiętać, że 
większość Mieszkańców stano-
wią osoby starsze, niejednokrot-
nie ciężko chore, a tym samym 
znajdujące się w grupie ryzyka. 
Nagromadzenie w jednym miej-
scu wielu takich osób stanowi 
potencjalne niebezpieczeństwo 
pojawienia się ogniska korona-
wirusa. Do tego dochodzi licz-
ny personel, tak więc musieli-
śmy zachować szczególne środki 
ostrożności. Dlatego praktycznie 
wszystkie siły i środki, zarówno 
kierownictwa, pracowników, 
jak i organu prowadzącego były 
skierowane na zapewnienie bez-
pieczeństwa mieszkańców i ka-
dry.

W tym celu skupiliśmy się 
m.in. na pozyskaniu środków ze-
wnętrznych, by w walce z pande-
mią dysponować dodatkowymi 
pieniędzmi, a tym samym odcią-
żyć budżet jednostki. W ramach 
projektu „Wsparcie dla Mazow-
sza” otrzymaliśmy 262.605,93 zł 
m.in. na zapewnienie całodobowej 
opieki nad Mieszkańcami oraz za-
kup środków ochrony osobistej 

oraz wyposażenia. Uzyskaliśmy 
też grant pn. „Zapewnienie bez-
pieczeństwa i opieki pacjentom 
oraz bezpieczeństwa personelowi 
zakładów opiekuńczo-leczniczych, 
domów opieki społecznej, zakła-
dów pielęgnacyjno-opiekuńczych i 
hospicjów na czas COVID-19” w 
wysokości 39.569,41 zł.

Wojewoda Mazowiecki przy-
znał Powiatowi Ciechanowskiemu 
środki finansowe w formie dotacji 
celowej z przeznaczeniem na dofi-
nansowanie zadań realizowanych 
przez Dom Pomocy Społecznej 
„Kombatant” przy zabezpiecze-
niu 20% wkładu własnego. Łącz-
na kwota dofinansowań dla DPS 
„Kombatant” w 2020 r. wynio-
sła.: 216.128 zł. Przyznane środki 
przeznaczono m.in. na wyposa-
żenie pralni, kuchni, jadalni oraz 
zakup akcesoriów pomocniczych 
dla mieszkańców leżących, inha-
latorów, pulsometrów, aparatów 
do pomiaru RR, szaf, wózka do 
leków, środków ochrony osobistej, 
na wynagrodzenia dla pielęgniarek 
oraz dodatki do wynagrodzeń dla 
pracowników.

Zarząd Powiatu Ciechanow-
skiego w 2020 r. przekazał nam 
środki finansowe na walkę z CO-
VID-19 z przeznaczeniem na za-
kup środków ochrony osobistej 
oraz specjalistycznego sprzętu 
do prawidłowego diagnozowania 
mieszkańców i podawania leków 
wziewnych. Ponadto Powiat za-
kupił dla nas cztery koncentrato-
ry tlenu, które wspomogły zara-
żonych mieszkańców w procesie 
zdrowienia.

W tym miejscu chcę szczegól-
nie podziękować Zarządowi Po-
wiatu Ciechanowskiego na czele 
ze starostą Joanną Potocką-Rak 
i wicestarostą Stanisławem Kęsi-
kiem za ich wszechstronną pomoc 
i wsparcie naszych działań w walce 
z pandemią.

Dzięki dobrej współpracy z 
partnerami instytucjonalnymi i 
społecznymi uzyskaliśmy także 
wsparcie rzeczowe od: Marszał-
ka Województwa Mazowieckiego 
(oczyszczacz powietrza i środki 
ochrony osobistej), Spółki Sofidel 
(artykuły higieniczne), Fundacji 
Biedronka (środki ochrony osobi-
stej i żywność) oraz Banku Żywno-
ści w Ciechanowie. Dzięki osobi-
stej życzliwości ze strony dyrektor 
Bożeny Podleńskiej, od Zarządu 
Rejonowego PCK w Ciechanowie 
otrzymaliśmy środki ochrony oso-
bistej.

W chwili obecnej sytuacja jest 
opanowana. Wdrożone procedury 
i zdobyte doświadczenie sprawiają, 
że nauczyliśmy się funkcjonować 
w warunkach pandemii. Obecnie 
przygotowujemy się do szczepienia 
Mieszkańców i pracowników.

Jeśli chodzi o cele na 2021 rok, 
jest to przede wszystkim pozyska-
nie nowych mieszkańców DPS. 
Zachęcamy do kontaktu osoby 
zainteresowane zamieszkaniem u 
nas. Udzielimy wszelkich niezbęd-
nych informacji jak uzyskać sto-
sowne skierowanie. 

Jeżeli zostaną ogłoszone pro-
gramy unijne na dofinansowanie 
termomodernizacji budynków to 
będziemy aplikować o środki na do-
cieplenie obiektów, wymianę okien, 
drzwi zewnętrznych i remont tara-
sów. Z kolei z własnych środków 
chcemy zmodernizować pralnię.

Z uwagą śledzimy komunikaty 
rządowe związane z obostrzeniami, 
oczekując jak wszyscy na ich sukce-
sywne znoszenie. Pozwoliłoby nam 
to chociażby na uruchomienie ba-
senu, a Mieszkańcom na powrót 
do normalnej codziennej aktywno-
ści, gdyż długotrwałe przebywanie 
w ośrodku bez kontaktu z rodziną 
negatywnie wpływa na ich stan 
psychofizyczny.

ogłoszenie
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JERZY OMIECIŃSKI

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji w Ciechanowie

To był rok wyjątkowy. Korona-
wirus sparaliżował Polskę i świat, 
budząc powszechny strach. Lekce-
ważenie sytuacji w początkowej fa-
zie wynikało z założenia, że przecież 
nigdy wcześniej nic takiego sie nie 
wydarzyło. Zarazy – takie jak SARS 
czy Ebola – omijały szczęśliwie na-
sze społeczeństwo, zbierając głównie 
żniwo w krajach uboższych.

Rok 2020 dla Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, 
podobnie jak dla innych podmiotów 
działających w branży sportowo-
-rekreacyjnej, był rokiem bardzo 
trudnym. Opracowane wcześniej 
szczegółowe plany działania na 2020 
rok z uwagi na panującą pandemię 
musiały być gruntownie zweryfiko-
wane. Funkcjonowanie obiektów 
sportowo-rekreacyjnych odbywało 
sie głównie w oparciu o wytyczne w 
sprawie działań w czasie zagrożenia.

Przypomnę, że wprowadzone 
przepisy sanitarne wyłączyły funk-
cjonowanie obiektów od miesiąca 
marca do czerwca. Luzowanie obo-
strzeń pozwoliło w maju i czerwcu 
na prowadzenie jedynie zajęć trenin-
gowych przez kluby sportowe.

Zmuszeni byliśmy do odwołania 
szeregu wcześniej zaplanowanych 
imprez sportowych. Warto dodać, że 
większość zaplanowanych zawodów 
odbywała się w Ciechanowie cyklicz-
nie od bardzo wielu lat, niestety w 
tym roku się nie odbyły.

Od czerwca przepisy pozwoliły 
na ponowne uruchomienie naszych 
obiektów. W tym czasie udało się z 
powodzeniem zorganizować w Cie-
chanowie wiele imprez sportowo-
-rekreacyjnych. Przypomnę, że w 
miesiącu sierpniu zorganizowaliśmy 
XXIII Ogólnopolskie Igrzyska Spor-
towe LZS, w których udział wzięło 
1.700 zawodniczek i zawodników. 
Okazało się, że było to największe 
wydarzenie sportowe w Polsce w 
roku 2020.

Niestety, w miesiącu paździer-
niku w wyniku rozprzestrzeniania 
się wirusa, rząd wprowadził kolejne 
obostrzenia polegające między in-
nymi na ograniczonym dostępie do 
obiektów oraz zakazie organizacji 
imprez sportowych.

Pomimo panującej pandemii 
MOSiR w 2020 roku zrealizował 
wszystkie zamierzenia inwestycyjne. 
Dokonano generalnego remontu 
części sanitarnej pływalni przy ul. 
17 Stycznia 60 B. Wymieniono na 
nowy system obsługi klienta. Wy-
konano kolejny etap remontu wen-
tylacji basenowej. Część środków na 
remont krytej pływalni pozyskano z 
budżetu Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego. W 
ramach zadań inwestycyjnych roz-
budowano część sanitarną kąpieli-

ska Krubin. Zakupiono również w 
ramach budżetu obywatelskiego tor 
wodny, który cieszył się dużym po-
wodzeniem w sezonie letnim.

Z niepokojem patrzę na rok 
2021, ale mam nadzieję, że pojawie-
nie się szczepionki pozwoli wreszcie 
na normalne funkcjonowanie. Oczy-
wiście sam jestem gotów na przyjęcie 
szczepienia.

SEBASTIAN PIĘTKA

Współwłaściciel Firmy KOPTRANS
Rok 2020 był dla naszej firmy 

rokiem nieco innym aniżeli po-
przednie lata. Z powodu pandemii 
COVID-19 sytuacja w branży po-
gorszyła się, choć 

i tak była o wiele lepsza niż cho-
ciażby w gastronomii czy turystyce. 
Zauważalny był znaczący spadek 
cen podczas przetargów wynoszący 
około 15-20 procent. 

Mimo trudności jakie dotknęły 
cały kraj staraliśmy się podejmo-
wać współpracę z nowymi kontra-
hentami oraz kontynuowaliśmy 
współpracę z dotychczasowymi zle-
ceniodawcami. Swe usługi świad-
czyliśmy na rzecz okolicznych sa-
morządów.

Naszymi wiodącymi usługami 
są naprawy dróg poprzez wyko-
nanie nowej nawierzchni asfalto-
wej. Staramy się rozwijać w tym 
kierunku nabywając nowy sprzęt 
oraz zdobywając doświadczenie. 
W ubiegłym roku była to między 
innymi modernizacja ul. Wesołej i 
ul. Różanej w Ciechanowie, czy też 
prace na ul. Maksymiliana Kolbe. 
W dalszym ciągu także naprawiamy 
cząstkowo nawierzchnie asfaltowe 
oraz zajmujemy się bieżącą kon-
serwacją mocno eksploatowanych 
dróg. Ponadto od lat, w tym rów-
nież w minionym roku, zajmujemy 
się budową i obsługą całoroczną 
dróg miejskich. Co za tym idzie 
niejednokrotnie w roku 2020 z 
powodzeniem udało się zakończyć 
inwestycje, których zleceniodawcą 
był Urząd Miasta Ciechanów oraz 
Urząd Gminy Ciechanów. 

Nasza firma może pochwalić się 
także wykonywaniem powierzchni 
asfaltowych na wybranych drogach 
wojewódzkich i krajowych. Były 
to m.in. prace przy drogach kra-
jowych: 53 (Myszyniec), 61 (Puł-
tusk-Różan), 62 (Wyszków-Ło-
chów) czy też S-7. 

Obsługiwaliśmy także klientów 
indywidualnych, którzy w razie po-
trzeby dostarczenia w wyznaczone 
miejsce materiałów typu kruszywo 
czy żwir mogli zwrócić się do na-
szej firmy. Z powodu pandemii, a 
co za tym idzie czasowego lockdow-
nu klientów tych było nieco mniej. 
Liczymy jednak na to, że sytuacja 
ulegnie poprawie i 2021 będzie ro-
kiem obfitującym w inwestycje tak-
że wśród klientów indywidualnych. 

Nowy rok jest dla wszystkich 
czasem refleksji i snucia planów. 
Podkreślenia wymaga, że częściowo 
przetargi na współpracę z samorzą-
dami na rok 2021 zostały przepro-
wadzone już w grudniu 2020 roku, 
co pozwoliło zakontraktować nam 
pracę na bieżący rok. Planem na 
rozpoczynający się rok jest zatem 
dalsza współpraca z podmiotami 
publicznymi oraz prywatnymi. 
Ponadto okres zimowy jest to czas, 
kiedy nasza firma zajmuje się zimo-
wym utrzymaniem dróg na dro-
gach krajowych. W tym zakresie 
współpracujemy z rejonami dróg 
krajowych w Płońsku, Nowym 
Dworze Mazowieckim, Ostrowi 
Mazowieckiej i Ostrołęce.

Jak wcześniej podkreślałem 
największym partnerem firmy są 
samorządy, a zatem to w jakiej one 
będą kondycji w roku 2021 będzie 
miało bezpośredni wpływ na kon-
dycję firm z naszej branży. Nieza-
leżnie jednak od sytuacji w kraju, 
zadanie na nowy rok które sobie 
stawiamy to pozyskiwanie zado-
wolonych klientów oraz nowych 
doświadczeń.

WIESŁAWA TYBUCHOWSKA

Dyrektor Powiatowej Biblioteki Pu-
blicznej w Ciechanowie 

Miniony rok niewątpliwie na-
leżał do wyjątkowych. Rozpoczę-
liśmy go z szerokimi planami i 
ambitnymi założeniami, jednak 
pandemia szybko je zweryfikowała. 
Pomimo trudności staraliśmy się 
jednak zaoferować czytelnikom jak 
najciekawszą ofertę.

 W 2020 roku Biblioteka była 
czynna w kratkę. Pandemia wy-
muszała zamknięcie jej w różnych 
okresach, w zależności od ogólnej 
sytuacji, wprowadzonych przez 
rząd obostrzeń i rekomendacji Bi-
blioteki Narodowej. Zamknęli-
śmy Czytelnie i zrezygnowaliśmy 
z części prenumeraty. Wszystko to 
wpłynęło na spadek statystyki bi-
bliotecznej. 

W II kwartale 2020r. zanoto-
waliśmy jednak większe zaintere-
sowanie e-bookami. Wynikało to 
z podjętej współpracy z Mazowiec-
kim Konsorcjum LEGIMI, które 
udostępniło nam zdalny dostęp 
do bazy ponad 60 tys. e-booków, z 
których czytelnik może skorzystać 
za pomocą wygenerowanego spe-
cjalnego kodu.

W związku z sytuacją pande-
miczną Biblioteka w swojej działal-
ności położyła duży nacisk na prze-
kaz w mediach społecznościowych. 
Na Facebooku i stronie interneto-
wej PBP systematycznie pojawiały 
się posty informujące o naszych 
zbiorach, szczególnie tych regional-
nych lub tych, o które na co dzień 
czytelnik nie pyta. Zwracaliśmy 
uwagę na rocznice, wydarzenia kul-

turalne oraz proponowaliśmy quizy 
i konkursy.

Z raportów i statystyk dotyczą-
cych pracy Biblioteki w czasie pan-
demii wynika, że wszystkie działa-
nia prowadzone przez PBP w sieci, 
i te kulturalne i te bibliotekarskie, 
spowodowały znaczący wzrost licz-
by odwiedzin naszej strony inter-
netowej. Poszczególne wydarzenia 
kulturalne generowały wyniki się-
gające setek, a nawet tysięcy wy-
świetleń.

Niezwykle istotne było też do-
kształcanie bibliotekarzy. Wielu 
pracowników wykorzystało czas 
zamknięcia Biblioteki na podno-
szenie kwalifikacji, poszerzenie 
swoich kompetencji zawodowych i 
społecznych. Kursy i szkolenia on-
line, webinaria, spotkania, czy za-
poznawanie się z piśmiennictwem 
fachowym to tylko niektóre z form 
doskonalenia.

Na uwagę zasługuje także to, 
że wraz z ograniczeniem działalno-
ści Biblioteki staliśmy się bardziej 
otwarci na innowacje, a pracowni-
cy zdobywając nowe doświadczenia 
i umiejętności z większą swobodą 
posługują się teraz nowoczesnymi 
technologiami i sprzętem.

W 2021 roku, o ile pozwoli na 
to sytuacja związana z pandemią, 
planujemy bardziej otwartą działal-
ność Biblioteki. Chcielibyśmy kon-
tynuować to co dobre, sprawdzone 
i cieszyło się zainteresowaniem, 
chociażby jak oferta edukacyjna 
skierowana do uczniów szkół pod-
stawowych i średnich, warsztatów 
plastycznych dla dzieci i młodzieży, 
spotkań autorskich, podróżniczych 
i regionalnych z udziałem publicz-
ności oraz imprez plenerowych ta-
kich jak „Odjazdowy bibliotekarz” 
czy „Balkon literacki.” „Czwartko-
we spotkania z literaturą” to nowa 
propozycja skierowana do osób, 
które przy herbatce będą chciały 
podzielić się wrażeniami z przeczy-
tanych książek.

Należy mieć tylko nadzieję, że 
2021 rok będzie dla nas łaskawszy 
i uda się nam zrealizować wszystkie 
nasze pomysły, co przyczyni się do 
szerszej i ciekawszej oferty Biblio-
teki.

PRZEMYSŁAW ZADROŻNY

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w 
Ciechanowie (przy ul. Kruczej)

Koniec roku to jak zwykle 
czas podsumowań. Odchodzą-
cy rok 2020, przyniósł wiele 
niepokoju i zagrożeń, był także 
rokiem próby w zakresie jedno-
ści i wzajemnego wsparcia na 
poziomie jednostki, powiatu 
ale i województwa nad najważ-
niejszym dobrem, jakim jest 
życie i zdrowie naszych Miesz-
kańców oraz Pracowników 
DPS, a także zabezpieczenia w 

liczne środki ochrony osobistej 
dla Mieszkańców i Pracowni-
ków jednostki.

Poczynając od marca, kiedy 
rozpoczął się okres pandemii, wie-
le zadań oraz prac musiało być 
realizowane w szczególnie obo-
strzonym trybie a chęć utrzymania 
przez Mieszkańców kontaktów 
z najbliższymi spowodowała ko-
nieczność zwiększenia możliwości 
wykorzystania rozwiązań informa-
tycznych. Oprócz istniejącej sali 
komputerowej, utworzono sieć 
Wi-Fi dla Mieszkańców. Zmoder-
nizowano też część elementów ma-
łej architektury w parku, by była 
miejscem wypoczynku Mieszkań-
ców z uwagi na ograniczenia prze-
mieszczania.

Dzięki dobrej współpracy ze 
starostą Joanną Potocką-Rak i ca-
łym Zarządem Powiatu Ciecha-
nowskiego dokonano termomo-
dernizacji budynku administracji 
i garaży. Przygotowano dokumen-
tację projektową wraz audytem 
energetycznym celem podjęcia 
starań o dofinansowanie moder-
nizacji głównego budynku DPS. 
Prowadzono też prace projektowe 
w zakresie dostosowania obiektów 
DPS do aktualnych przepisów 
przeciwpożarowych.

Nowy rok oraz nieodległy 
proces szczepień przeciwko Co-
vid-19, zarówno Mieszkańców jak 
i Pracowników jednostki, pozwa-
la z nadzieją patrzeć w przyszłość 
na normalizację pracy bez masek, 
przyłbic, gogli, kombinezonów 
itp. oraz ponownego otwarcia jed-
nostki na rodziny odwiedzające 
naszych Mieszkańców.

Będzie to także okres dalszych 
zintensyfikowanych działań w za-
kresie poprawy bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego DPS, mo-
dernizacji terenu parkowego dla 
Mieszkańców ale także, a może 
przede wszystkim, realizacja kolej-
nych ciekawych i potrzebnych wy-
zwań z zakresu polityki społecznej 
jakie są w planach władz powiatu. 
W otoczeniu DPS powstanie Po-
wiatowy Dom Dziecka oraz Po-
wiatowy Ośrodek Felinoterapii 
„Radosny Kot”, z którego wsparcia 
będą mogli korzystać także Miesz-
kańcy DPS. Pracujemy też nad 
utworzeniem na naszym terenie 
Warsztatu Terapii Zajęciowej dla 
30 uczestników z terenu powiatu 
ciechanowskiego. 

Mam nadzieję, że najcięż-
szy czas walki z koronawirusem 
mamy za sobą i czeka nas jedynie 
praca nad przywróceniem wszyst-
kich elementów funkcjonowania 
sprzed stanu wprowadzonej pan-
demii. Za pośrednictwem PUL-
SU dziękuję Zarządowi Powiatu, 
jak też poszczególnym służbom: 
Pracownikom Specjalistycznego 
Szpitala Wojewódzkiego w Cie-
chanowie, Powiatowym Służbom 
Sanitarnym, Komendzie Powiato-
wej Państwowej Straży Pożarnej, 
Komendzie Powiatowej Policji, 5 
Mazowieckiej Brygadzie Obrony 
Terytorialnej – za wszelką pomoc, 
wyrozumiałość i wsparcie Miesz-
kańców oraz Pracowników DPS 
w tym szczególnie ciężkim okre-
sie pandemii.
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Był historyczny przełom lat 80. i 90. mi-
nionego wieku. Ja byłem wówczas robolem na 
kierowniczym stanowisku w ciechanowskiej filii 
FSO i szefowałem lokalnej „Solidarności”, tu-
dzież próbowałem nieporadnie uprawiać dzien-
nikarstwo wydając Informator Ciechanowskiej 
„S”. Natomiast Krzysztof Kowalski był początku-
jącym redaktorem organu KW PZPR „Tygodni-
ka Ciechanowskiego”, po studiach na Uniwersy-
tecie Warszawskim.

Wśród kierowanej przeze mnie robotniczej 
stricte „S” gazeta postrzegana była jako reżimo-
wa. Ja jednoznacznie się z tym utożsamiałem, 
tym bardziej, że często od niej po d… dostawa-
łem. Była właściwie jedyna na ubogim rynku 
medialnym i można rzec, że się panoszyła. Choć 
komuna trzęsła się w posadach to „TC” broniło 
jej jak niepodległości. Po 30 latach niewiele się 
zmieniło w tejże gazecie (kadrowo też) mimo 
tego, że jedynie słusznej partii dawno nie ma, a 
komunizm przeszedł do historii jako system lu-
dobójczy. Odradza się jednak neomarksizm, a 
może lewacko-liberalny ustrój (jak zwał tak zwał) 
promowany przez „TC” z lubością, a chłopcem 
do bicia jest PiS.

Po tym przydługim wprowadzeniu wracam 
jednak do śp. Krzysztofa. Wiosną 1990 roku 
w sali konferencyjnej rodzimego Urzędu Wo-
jewódzkiego odbywało się burzliwe spotkanie 
Komitetów Obywatelskich „Solidarność” woje-
wództwa ciechanowskiego. Obsługiwał je me-
dialnie Krzysiek Kowalski. Nie znałem go. Ktoś 
mi go pokazał. Nie wyglądał na fundamentali-
stycznego bufona z reżimowej gazety. Raczej na 
dobrotliwego misiaczka. Napisał obszerny tekst 
pt. „Demokracja rodzi się we wrzasku”. Ade-
kwatny do tego co się działo na zebraniu. Wni-
kliwy i obiektywny. Bardzo rzetelny. Jakże różny 
od artykułów Jego towarzyszy z redakcji. Przede 
wszystkim trzech pretorianów odchodzącego do 
lamusa ustroju: Ryszarda Maruta – redaktora na-
czelnego, Włodzimierza Dżbika – redaktora pro-
wadzącego, który dołączył do ekipy „TC” później 
i szybko zaczął szykanować Krzyśka głęboko in-
gerując w Jego teksty, próbując Go w ten sposób 
nawrócić na antysolidarnościową, a następnie 
antypisowską linię programową prezentowaną 
chorobliwie przez ten tygodnik o rodowodzie 

stricte komunistycznym, tudzież Stefana Żagla 
– czerwonego gwiazdora lokalnego medium. Od 
tamtej chwili czytałem Krzyśka teksty. O czym 
by nie pisał to było widać staranność i rodzący 
się profesjonalizm. Był po prostu inny od reszty. 
Rzetelny i wiarygodny. 

Zauważyłem, że bardzo rzadko pisze o polity-
ce w różnym wymiarze. Po latach dopiero mi po-
wiedział, że mu nie dawali, albo kazali pisać pod 
dyktando. Przez dwa lata mijaliśmy się z KK (tak 
często sygnował swoje teksty) w przelocie. Mó-
wiliśmy sobie grzecznościowo „cześć”. Kiedy w 
1991 roku zacząłem pracę w Zakładzie Obsługi 
Urzędu Wojewódzkiego, a Krzysiek przychodził 
tam służbowo, udało się nam czasami zamienić 
parę zdań. Skonstatowałem, że On ma poglądy 
zbliżone do moich.

W 1992 roku pisywałem o sporcie w pół-
nocno-mazowieckiej mutacji, jedynego wówczas 
piszącego prawdę dziennika „Gazety Wyborczej” 
pod tytułem „Gazeta na Mazowszu”. Ciecha-
nowską redakcją kierował z rekomendacji „S” 
Marek Szyperski (ur. 1963 r.). Oni poznali się 
z Krzyśkiem (1960 r.) wcześniej podczas pracy 
dziennikarskiej i zaprzyjaźnili. Był jeszcze foto-
graf Arek Gołębiewski (1968 r.). Wszyscy oni 
byli jeszcze kawalerami. I wreszcie ja, żonaty od 
20 lat, z dwojgiem dorastających dzieci, weteran 
„Solidarności” (1947 r.). Popołudniami, a często 
nawet wieczorami, w redakcji przy ul. Zielona 
Ścieżka toczyliśmy zażarte debaty na temat przy-
szłości Polski. Bywało piwko. Czasami się nawet 
kłóciliśmy. Krzysiek z początku tylko słuchał, ale 
wkrótce włączał się aktywnie w dyskusje. Zawsze 
w spokojny i rzeczowy sposób.

Kiedy nadeszły czasy AWS, a ja zostałem 
rzecznikiem prasowym struktur wojewódzkich 
spotykaliśmy się z KK bardzo często, gdy ob-
sługiwał konwencje wyborcze. A kiedy zostałem 
radnym miejskim z ramienia „S” i rzecznikiem 
prasowym starosty, bywało że co dzień. Zaprzy-
jaźniliśmy się. Miałem nawet spory udział w po-
znaniu przez Niego przyszłej żony Marysi. Byli-
śmy z małżonką na Ich weselu w Gołotczyźnie. 

Ten okres naszej znajomości mogę podsumo-
wać tak: Krzysiek pracował w „TC” bo musiał. 
Natomiast stresy, których tam doznawał odreago-
wywał w gronie „naszej” czwórki. Coraz bardziej 

się przed nami odkrywał. Mówił, że nie może pi-
sać tego co by chciał, ze mu przerabiają teksty, a 
niektórych nie puszczają. Ubolewał nad tym, bo 
to przedstawiało opinii publicznej Jego sylwetkę 
w krzywym zwierciadle. Na koniec jednak twier-
dził, że gdzieś trzeba pracować, bo w małżeństwie 
pojawiło się bardzo szybko dwóch synów.

Ja w 2002 roku na skutek groźnych chorób 
i powrotu koalicji SLD – PSL do władzy zosta-
łem wyautowany z życia zawodowego i społecz-
nego. Jednak pisywałem jeszcze do mediów. Z 
Krzyśkiem widywaliśmy się często. Z biegiem lat 
znosił swą izolację coraz gorzej. Dużo pisał, a za-
rabiał mniej. W macierzystej redakcji miał może 
dwoje przyjaciół? Myślę, że była to – Iza Koba 
i Krzysiek Jakubowski (mam nadzieję, że im nie 
zaszkodzę?). Ostatnimi czasy bojkotowano Go 
wprost za to, że nie przyłączył się do chorobli-
wej nagonki na rządzący PiS. Bowiem redaktor 
naczelny „TC” ma na tym tle szalejącą fobię. O 
czym by nie pisał to i tak kończy się na tej partii i 
wstrętnym „kaczorze”.

Tymczasem moje choroby się pogłębiają i 
rzadko wychodzę na powietrze. Zabiegany Krzy-
siek wpada do mnie w miarę możliwości. Raz, 
czasami dwa razy w miesiącu. Po nim też widać, 
że się starzeje i jest mu coraz trudniej w tej pracy. 
Użalamy się nad sobą i pokrętnym losem. Kiedy 
piszę swą książkę „Burzliwy romans z Solidarno-
ścią” mój Przyjaciel podejmuje odważną decyzję. 
Mówi: „Waldek, jeżeli będziesz o mnie wspomi-
nał, to napisz z nazwiska, że się nie utożsamiam 
z tym co reprezentuje moja gazeta”. Dodaje: 
„Ostatni na to czas!”. Tak też robię. 

W drugiej połowie października dopada 
mnie koronawirus. Ledwie uchodzę śmierci. 
Rozprowadzaniem książki zajmuje się mój wier-
ny druh z „Solidarności” Bogusław Dąbrowski. 
Pewnego dnia dzwoni i mówi, że książkę odebrał 
Krzysiek Kowalski. Po paru dniach do Niego 
dzwonię. Pytam: „Krzysiu, czytałeś?”. Zmęczony 
i nieswój głos odpowiada: „Nie. Jestem chory. 
Mnie też dopadł Koronawirus”. Ja, który mam 
się nieco lepiej mówię: „Będzie dobrze. Tylko nie 
idź do szpitala”. Po trzech dniach, bodaj w ponie-
działek, dzwonię znów. Zmieniony głos i krótki 
oddech niepokoją. „Jestem w szpitalu. Musiałem. 
Nie mogę oddychać!” – słyszę z drugiej strony 

słuchawki i się rozłączam bo nie wiem co powie-
dzieć. To nasza ostatnia rozmowa…

Modlę się dwa razy dziennie. Obaj jesteśmy 
wierzącymi i praktykującymi katolikami. Jednak 
żadnymi dewotami. Z różnych stron docierają 
wieści. Złe. Krzysiek pod respiratorem. Przewie-
ziony do szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji w Warszawie. Po pewnym 
czasie ze stolicy od Arka Gołębiewskiego dostaję 
najgorszą wiadomość. Krzysiek zmarł pół godzi-
ny temu! Szok. Przegrał tę nierówną walkę.

Mam nadzieję, że odszedł do lepszego ze 
światów. Wierzę też mocno, że nasze dusze się 
niebawem spotkają. Wtedy Krzysiu opowiem Ci 
swą książkę, bo znam ją na pamięć. Na pogrze-
bie nie byłem, bo uczę się od nowa chodzić. Ze 
zdziwieniem, wręcz z szokiem przyjąłem to, że po 
tragicznej śmierci Krzycha na łamach gazety nie 
zabrał głosu naczelny ani jego zastępca. Tak samo 
w kościele. Przecież przepracował u nich przeszło 
30 lat! Mogę to tylko spuentować urywkiem pie-
śni – Przemysława Gintrowskiego z czasów sta-
nu wojennego: „…Od nienawiści i od pogardy 
uchroń nas Panie…”.

Ja żegnam swych Największych i Wiernych 
Przyjaciół moją własną parafrazą kilku słów pie-
śni śpiewanej poległym Żołnierzom Niezłom-
nym, bo choć nie walczyliśmy z bronią w ręku to 
patriotyzm był jedną z naszych zasad:

„Śpij Przyjacielu w cichym i ciemnym grobie
Niech się Rodzina i Polska ciągle śni Tobie.”
Do zobaczenia Krzysiu…

WALDEMAR NICMAN

Wspomnienie

Krzyś Kowalski – Dusza Człowiek

Szczepić się, czy 
nie? – oto jest 
pytanie…

W ostatnich dniach opanował Polskę 
prawdziwy chaos informacyjny dotyczą-
cy szczepionki na koronawirusa. Śledzę 
to oczywiście bardzo szczegółowo, gdyż 
nauczyciele są „uprzywilejowaną grupą”. 
Jestem świeżo po teście, chociaż uważam, 

że ta wątpliwa przyjemność była, nieste-
ty, raczej zbędna. Jeśli nie ma absolutnie 
żadnych objawów, to wynik negatywny i 
tak nie daje gwarancji, że w poniedziałek 
w pracy będę zdrowa, bo między testem a 
powrotem są jeszcze całe trzy dni… Oczy-
wiście uczniowie i ich rodzice będą spokoj-
niejsi, co jest, podejrzewam, podstawową 
przyczyną, dla której pozwalamy sobie 
wprowadzać wykałaczkę do nosa.

W kwestii szczepień nie zamierzam 
oczywiście nikomu doradzać. Nie jestem 
ekspertem i mam świadomość, że każda 
decyzja może nieść ze sobą negatywne 
konsekwencje. Jednak nie da się o tym 
po prostu nie myśleć! Pojawiają się bo-
wiem liczne pytania. Czy można zmuszać 
do szczepionek? Przymus jest przecież 
nieetyczny. Jeśli jednak przymus ten ma 
prowadzić do wyższego, powszechnego 
dobra? Kto decyduje, co jest lepsze? Co 
ma zrobić zwykły człowiek, który słyszy, 
że jeśli się nie zaszczepi, to jego dostęp do 
usług medycznych będzie mocno ograni-

czony (co nie zwalnia go oczywiście z po-
noszenia kosztów ubezpieczenia)? W zasa-
dzie nie ma w tym nic nowego, gdyż w tej 
chwili też wszyscy płacimy składki, a nie 
pamiętam kiedy korzystałam z bezpłatnej 
wizyty u dentysty, czy okulisty. Bezpłat-
nej zresztą też tylko w teorii, bo przecież 
część mojej pensji właśnie na ewentualnie 
leczenie przeznaczam, de facto płacąc po-
dwójnie. Żyjąc w państwie, na to wszyst-
ko jednak się godzimy. Płacimy składki i 
podatki, a w zamian powinniśmy otrzy-
mać m.in. bezpieczeństwo, opiekę zdro-
wotną, edukację, czy prawa socjalne. A 
co z wyjazdami za granicę? Już dziś peł-
no w mediach reklam typu: zaszczep się i 
leć! Być może do wykonywania pewnych 
zawodów (czuję przez skórę, że z nauczy-
cielami na pewno tak będzie) szczepionka 
okaże się po prostu niezbędna. Jaki zatem 
pozostaje wybór? Czy to już jest przymus? 
Czy osoba ostrożna i antyszczepionkowiec 
to w tej sytuacji pojęcia tożsame? Jeśli za-
mierzasz postąpić zachowawczo, to być 

może będziesz musiał resztę życia spędzić 
w lesie, z dala od cywilizacji, która w ten 
sposób da Ci wolny wybór. Często nawet 
w jednym domu poglądy są sprzeczne. 
Od znajomych słyszałam tego samego 
dnia dwie skrajne opinie. Jedna totalnie 
spiskowa mówiąca o tym, że wraz ze szcze-
pionką do naszych organizmów wprowa-
dzony zostanie mikrochip i będziemy od-
górnie sterowani. Zapytałam przez kogo, 
bo wydało mi się to ciekawe. Odpowiedź 
prosta i konkretna: „no przez Nich”. Roz-
ważając to doszłam do wniosku, że teo-
retycznie jest to możliwe, bo współczesne 
technologie pozwalają na wiele, jednak 
nie jest to raczej konieczne. „Oni” – 
kimkolwiek są – mogą nas kontrolować 
na inne sposoby i to za pomocą smyczy, 
które sami sobie założyliśmy. Wystarczy 
telefon z włączonym lokalizatorem, czyli 
coś, z czego korzystamy codziennie. Nie 
wierzysz? Sprawdź, ile godzin dziennie 
korzystasz z social mediów oraz co wy-
świetla Ci się jako reklamy. Druga skrajna 

opinia szczepionkowa brzmiała: „Jakbym 
dostała teraz sygnał, że w ciągu godziny 
mam się stawić w punkcie, to polecia-
łabym od razu, choćby nago”. Czemu 
tak? Ta osoba widziała ciężki przebieg 
tej choroby i późniejszą długą rekonwa-
lescencję. Czy uważa, że szczepionka jest 
niewystarczająco zbadana? Nie, ponieważ 
mamy teraz taki postęp, że fakt, iż coś, 
co kiedyś trwało latami, można osiągnąć 
znacznie szybciej, nie oznacza, że jakość 
będzie gorsza. Niestety to, co przekazu-
ją nam media nie pomaga w podjęciu 
decyzji. Ludzie nabierają podejrzeń, bo 
przecież skoro szczepionka jest za darmo 
i w dodatku ma być podana jak najszyb-
ciej, to musi być w tym jakiś haczyk. Czy 
faktycznie? Nie wiadomo, co stałoby się 
w sytuacji, gdyby zastosowano odwrotny 
mechanizm psychologiczny w stylu: jest 
pandemia, szczepionki są płatne i trudno 
dostępne. Może wtedy chętnych byłoby o 
wiele więcej, wszak nasze ludzkie myśle-
nie bywa przewrotne… 

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA
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4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodne z 
żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania 
(art. 130§4 kpa).

W przypadku złożenia przez stronę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania od decyzji 
(określonego w §2) nie przysługuje prawo do odwołania ani skargi do sądu administracyjnego.

1. Gmina Opinogóra Górna

5. Zgodnie z treścią art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego:

2. A/a.

Otrzymują:

3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art.130 §2kpa).

§1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia 
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
§2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 
wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i 
prawomocna.

 W rejestrze gruntów z 1982 r. przedmiotowa działka otrzymała już obecny numer tj.  17. 
W pozycji: „Władający” jest napisane: „Wspólnota wiejska”.
 Zgodnie z załączonym do wniosku Wójta protokołem w sprawie ustalenia pochodzenia 
prawnego mienia gromadzkiego, wg zeznań świadków przedmiotowa działka od kilkudziesięciu lat 
użytkowana była przez mieszkańców wsi jako staw wiejski wykorzystywany do pojenia zwierząt 
gospodarskich, połowu ryb, w celach budowlanych i  przeciwpożarowych.
 Według obowiązującej ewidencji gruntów w rejestrze gruntów, w stosunku do przedmiotowej 
działki nr 17, figuruje jako podmiot ewidencyjny: „Wspólnota Wiejska”. Grunty te stanowią 
w zdecydowanej większości nieużytki /N/, a także pastwiska trwałe /PsV/, grunty zadrzewione 

i zakrzaczone na użytkach rolnych /Lzr-PsV/ oraz grunty pod rowami /W-PsIV i W-RIIIa/.
 Brak uregulowanego stanu prawnego nieruchomości oraz wykazane powyżej faktyczne 
użytkowanie nieruchomości, a także posługiwanie się w zgromadzonych w sprawie dokumentach 
przytoczonymi w decyzji określeniami, dowodzi jej faktycznego użytkowania wspólnie przez 
mieszkańców wsi.
 Biorąc powyższe pod uwagę należało uznać spełnienie przesłanek ustawowych, o  których 
mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych 
i stwierdzić, iż działka ewidencyjna nr 17/4, obręb Załuże-Imbrzyki, gm.  Opinogóra Górna, stanowi 
mienie gromadzkie.

POUCZENIE

2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu (art.130 §1kpa).

 Starosta Ciechanowski mając na względzie w.w. przepis prawa, po rozpatrzeniu wniosku oraz 
zgromadzonych w sprawie  dokumentów  ustalił co następuje.

„Rejestr pomiarowy gruntów wsi szlacheckiej Załuże – Imbrzyki w gminie Bartołdy powiecie 
ciechanowskim”, ułożony w 1923 roku do planu z roku 1923, w którym działka nr 17 /obecnie 
działka nr 17/4/, w kolumnie: „Nomenklatury gruntów imię i nazwisko posiadaczy”, widnieje jako: 
„Wspólne”,

 Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

 Wójt Gminy Opinogóra Górna wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie, iż działka oznaczona 
w ewidencji gruntów nr17/4, obręb Załuże-Imbrzyki, gm. Opinogóra Górna, stanowi mienie 
gromadzkie.

1. Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody 
Mazowieckiego za pośrednictwem Starosty Ciechanowskiego w terminie 14 dni, od dnia doręczenia 
decyzji stronie (art. 127§1 i 2 kpa).

 Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot 
gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703), oprócz wspólnot gruntowych, podlegają zagospodarowaniu w 
trybie i na zasadach określonych w niniejszej ustawie także nieruchomości rolne, leśne i obszary 
wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów  o zarządzie takim mieniem, jeżeli 
przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców 
wsi.

 Oddział w Mławie Archiwum Państwowego w Warszawie, w związku z prowadzonym przez 
organ postępowaniem wyjaśniającym w sprawie, przy piśmie z dnia 25.11.2020r. Przesłał:

- „Rejestr pomiarowo - klasyfikacyjny szczegółowy” wsi Załuże Imbrzyki, gmina Opinogóra, 
wykonany w 13.03.1960 roku, w którym działka nr 17 /obecnie działka nr 17/4/, należy do: „Grupy 
VIII – wspólny wodopój”.

  U Z A S A D N I E N I E

 W rejestrze ewidencji gruntów z 1960 r. w stosunku do działki nr 17 /obecnie działka nr 17/4/, 
w pozycji: „Właściciel”, widnieje: „Wspólnoty wiejskie”, a „Osoba władająca gruntem” - również 
„Wspólnoty wiejskie”, przekreślone linią ciągłą koloru czerwonego. 

stwierdzić, iż działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 17/4, obręb Załuże-Imbrzyki, gm.  Opinogóra Górna, stanowi mienie gromadzkie.

 Na podstawie art. 1 ust. 2 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o  zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016, poz. 703) oraz art. 104 ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Opinogóra Górna

p o s t a n a w i a m

Do wiadomości:
1. Ewidencja gruntów w/m.

D E C Y Z J A 

ogłoszenie

Teraz na cukrownię i zamek możesz spojrzeć 
zupełnie inaczej – oczami pisarza. Arkadiusz 
Rączka cofnął się do początku XX wieku, do-
kładnie do 1920 roku. Jego powieść „Wpląta-
ni” wydana przez Wydawnictwo Novae Res 
dzieje się w trakcie wojny polsko-bolszewic-
kiej, a Ciechanów jest jednym z miejsc akcji.

„Wplątani” to brawurowa opowieść 
z czasów wojny polsko-bolszewickiej. 
Sam autor określa ją mianem romansu 
historycznego i zdaje się przychylać do 
opinii niektórych historyków, że „cud 
nad Wisłą” został poprzedzony „cudem 
nad Łydynią”. 

W wyniku śmiałego ataku polskiej 
kawalerii na Ciechanów, bolszewicka 4 
Armia została pozbawiona radiostacji, 
przez co utraciła kontakt z sowieckim 
sztabem i praktycznie została wyelimino-
wana z walki w dniach decydujących o 
losach Bitwy Warszawskiej i całej wojny.

Co ciekawe, to zdarzenie opisane jest 
w książce z perspektywy Fiodora, bolsze-
wickiego oficera kawalerii Gaj Chana, 
której oddział stacjonował na terenie fol-
warku Szczurzyn. Fiodor jest jednym z 
czterech fikcyjnych bohaterów powieści, 
których losy są nierozerwalnie splecione. 
Oprócz niego najważniejszą rolę w książ-
ce odgrywa rotmistrz Wolski, ale ważne są 
również dwie kobiety, Nina, pracująca dla 
polskiego wywiadu, oraz czekistka Masza. 

W Ciechanowie Fiodor spotyka się 
z Maszą dwukrotnie, najpierw pod ra-

tuszem, gdzie otrzymuje od niej teczkę 
z tajnymi dokumentami, a następnie w 
cukrowni. Zdaniem autora to właśnie 
w cukrowni znajdowała się radiostacja i 
moment jej zniszczenia przedstawiony 
jest niezwykle barwnie, zaś samo miejsce 
i zdarzenia opisane są z detalami:

„Fiodor znajdował się mniej więcej 
w okolicach stacji wirówek, gdy budy-
nek zadrżał w posadach, a szyby opadły 
z wysokich okien niczym zasłony utkane 
ze szklanych odłamków. Taką siłę uderze-
nia mógł mieć tylko pocisk artyleryjski, 
żaden granat. Widocznie Polacy podcią-
gnęli pociągiem pancernym do pobliskiej 
stacji. Rozległ się terkot karabinów ma-
szynowych, jakby nagle obudziło się sta-
do żelaznych, klekoczących ptaków – to 
żołnierze z sąsiedniego budynku otwo-
rzyli ogień.”

W cukrowni rozegra się dramatycz-
na scena, z udziałem Fiodora i Maszy, 

która rozstrzygnie o losach ich romansu. 
Warto zaznaczyć, że również zamek w 
Ciechanowie, stał się w książce teatrem 
wydarzeń związanych z atakiem polskich 
ułanów. 

Czytelnicy z pewnością znajdą 
dużo ciekawych opisów dotyczących 
Ciechanowa i walk toczonych o miasto 
w trakcie Bitwy Warszawskiej. Godna 
uwagi jest dokładność, z którą autor 
przedstawia realia Ciechanowa w latach 
dwudziestych, bazując na materiałach 
historycznych i archiwalnych, ponieważ 
jak mówi - „nigdy dotąd nie odwiedził 
tego miasta”. Czas więc by, jak tylko 
uspokoi się sytuacja z pandemią, zawitał 
do Ciechanowa na spotkanie autorskie i 
opowiedział więcej o swych ciechanow-
skich inspiracjach. 

Publikacja dostępna jest w księgarni 
internetowej zaczytani.pl

Arkadiusz Rączka - „Wplątani”

Ciechanów bohaterem powieści ARKADIUSZ RĄCZKA – absolwent 
filozofii na Uniwersytecie Warszaw-
skim, studiował Biznes i Zarządzanie 
w Londynie na Uniwersytecie Sunder-
land oraz fotografię na UCA w Roche-
ster. Obieżyświat, mieszkał w Reykja-
viku, Londynie, Lizbonie, a w końcu 
osiadł na południu Francji. Przez lata 
copywriter w wiodących agencjach 
reklamowych, twórca reklam telewizyjnych i radiowych, tłumacz literatury an-
gielskiej i francuskiej. Autor kartonowych scenariuszy dla 4FUNTV, a przede 
wszystkim powieści „Herezja”, której akcja rozgrywa się w XII wieku na tere-
nach Langwedocji, Cypru i Syrii. Ceni sobie wędrówki w czasie i przestrzeni. 
Do przeszłości dociera poprzez pisanie książek, ponieważ nie posiada innego 
wehikułu czasu.
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Jednym z punktów spotkania promującego książkę naszego redakcyjnego Kolegi Waldemara Nicmana pt. 
„Burzliwy romans z Solidarnością. Wspomnienia samotnego wojownika ze STACJI” miało być uroczyste 
wręczenie jej egzemplarzy przyjaciołom oraz osobom szczególnie bliskim Autorowi, które pomogły mu w 
bardzo trudnych momentach życia. W przypadku Tych już nieżyjących, książki mieli odebrać członkowie 
ich Rodzin. Niestety, spotkanie promocyjne zostało odwołane z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne. 
Dlatego przekazujemy wspomnianym osobom wyrazy wdzięczności ze strony Autora poprzez publikację 
poniższych zdjęć wraz z fragmentami dedykacji, które wpisał on w książkach.

Wokół książki naszego redakcyjnego Kolegi

Wyrazy wdzięczności 
dla Żywych i Zmarłych…

Książka Waldemara Nicmana nie mogłaby się ukazać gdyby nie dofinansowanie przyznane przez Zarząd CEDROB S.A. i oso-
biste wsparcie ze strony Mirosława Koźlakiewicza – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Nasz Magazyn jest patronem 
medialnym tego przedsięwzięcia.
Książka liczy 224 strony (w tym 16 kolorowych). Zawiera liczne dokumenty i zdjęcia. Jej cena to 30 zł. Można ją zamówić pod 
numerem tel. 664 364 924.

Dla Szanownego MIROSŁAWA KOŹLAKIEWI-
CZA – najlepszego Posła na Sejm RP jakie-
go miała Ziemia Ciechanowska w ostatnich 
trzech dekadach – który także okazał się mym 
Wielkim Przyjacielem ratując mi onegdaj ży-
cie, a teraz wspierając mocno i treściwie wy-
danie mojej debiutanckiej książki…

Dla Wielce Szanownej Pani HALINY KROŚNIC-
KIEJ-MACIĄGA – wrażliwej, a zarazem odważ-
nej kobiety tudzież lekarki, która to w czasie 
dramatycznym i skomplikowanym pomogła 
mnie i rodzinie, z wielką empatią, przetrwać 
okrutne początki stanu wojennego. Byśmy 
mogli teraz spokojnie to wspominać żyjąc w 
Wolnej Polsce…

Dla śp. empatycznego Doktora ZDZISŁA-
WA PETRYKOWSKIEGO, który to w swoim 
czasie bardzo mi pomógł w dramatycznym 
momencie mego życia, choć byliśmy po 
obu stronach barykady polsko-polskiej, na 
ręce Jego Córki MARTY, która czytając tę 
książkę wspomni swego dobrego Tatę.

KRZYŚKOWI KOWALSKIEMU – Serdecznemu Koledze od prze-
szło trzech dekad, z którym mamy podobne poglądy polityczne i 
spojrzenie na przyszłość Naszej Ojczyzny…
Wyjaśnienie: Autor przekazał swą książkę Krzysztofowi Kowal-
skiemu kilka tygodni przed Jego śmiercią. Na zdjęciu żona śp. 
Krzysztofa – MARIA KOWALSKA.

Dla KASI DRĄŻEK – żony wspaniałej mego Wielkiego Przyjaciela śp. 
WŁODKA z „zaleceniem”, by była silna miłością dla dzieci swych, tudzież 
wiarą w moc Wszechmogącego…

Dla Pana WŁODZIMIERZA FETLIŃSKIEGO – męża 
śp. SENATOR JANINY „INKI”, niezwykle mądrej i 
wrażliwej, tudzież serdecznej kobiety, która to 
na niespełna rok przed swą tragiczną śmiercią 
w Katastrofie Smoleńskiej bardzo mi pomogła w 
skutecznym leczeniu śmiertelnej choroby. Przy 
tym kibicowała mi gorąco i nieustannie. Przeka-
zuję Panu tę książkę na wieczną pamiątkę, ale też 
po to, by ją czytając widział w Niebie swą Żonę.

Ciechanów na starych fotografiach

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

fot. Kazimierz Kosmala

Wiesz gdzie mogło być
wykonane zdjęcie?

Podziel się tym z nami:
pulsciechanowa@gmail.com 

Książka autorstwa Macieja 
Adamkiewicza pt. „Historia w 
książkach zapisana. Ziemia 
Ciechanowska w publikacjach 
Towarzystwa Miłośników Ziemi 
Ciechanowskiej” to bardzo pro-
fesjonalnie przygotowany lek-
sykon wiedzy na temat siedem-
dziesięciu publikacji wydanych 
przez Towarzystwo w latach 
1957-2019.

Maciej Adamkiewicz 
jest gwarantem solidności, 
dokładności i przejrzystości 
opracowania. Warto przy-
pomnieć, że to znany ciechanowski poloni-
sta, nauczyciel i samorządowiec, który przez 
wiele lat piastował kierownicze stanowiska w 
administracji oświatowej. Jego wykształcenie, 
wszechstronna wiedza i społeczne zaangażowa-
nie w działalność TMZC w sposób naturalny 
pretendowały go do przygotowania omawia-
nego wydawnictwa. Także lekkość pióra, która 
sprawia – że choć książka ma charakter popu-
larnonaukowy – to nawet przeciętny czytelnik 
zapozna się z nią z przyjemnością.

Praca Macieja Adamkiewicza jest waż-
na z wielu powodów. Najważniejszym z nich 

jest jednak udokumentowanie 
dla potomnych dorobku wy-
dawniczego TMZC, a warto 
podkreślić, że wiele z oma-
wianych publikacji nie jest już 
ogólnodostępnych. Stanie się 
też z pewnością pomocą dla 
autorów prac dyplomowych 
oraz regionalistycznych arty-
kułów naukowych i publicy-
stycznych.

Książka jest bardzo sta-
rannie wydana. Kolorowy 
druk na kredowym papierze 
oraz twarda okładka sprawia-

ją, że wyglądem przypomina album. Liczy 
320 stron. Nie jest dostępna w sprzedaży. 
Została wydana dzięki wsparciu finansowe-
mu Prezydenta Miasta Ciechanów w ramach 
zadania publicznego „Kultywowanie tradycji 
narodowych i regionalnych – kultura, sztuka 
i ochrona dóbr kultury”. Wydawca przekaże 
ją nieodpłatnie do bibliotek z terenu naszego 
powiatu, gdzie Czytelnicy będą mogli się z nią 
zapoznać. W przyszłości ukażą się jeszcze dwa 
tomy, które obejmą pomniki i tablice oraz syl-
wetki ludzi związanych z TMZC.

TM

Historia w książkach zapisana
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Jarosław Wróblewski: „Rotmistrz”

Biało-czerwony bohater bez skazy

Na dziesięć dni przed niedawnymi 
i trudnymi dla nas wszystkich Święta-
mi Bożego Narodzenia trafiła do mo-
ich rąk książka pt. „Rotmistrz”. Jest to 
czwarta już samodzielna pozycja stwo-
rzona przez Jarosława Wróblewskiego. 
Została wydana przez dynamiczną i 
płodną FRONDĘ. Jak zwykle przy 
książkach tego Wydawnictwa dominu-
je fachowość i jakość. Ponadto piękno. 

Autor zmierzył się tym razem z 
osobowością niezwykłą i legendarną. 
Główną postacią jego książki jest bo-
wiem nie kto inny, jak Rotmistrz Wi-
told Pilecki. Dla mnie, a jak mniemam 
i dla pisarza, jest to największy polski i 
nie tylko bohater II Wojny Światowej. 
Czasów apokalipsy zgotowanej ludziom 
przez „ludzi”. Człowiek i Żołnierz Nie-
złomny. Uczestnik wojny z bolszewika-
mi w 1920 roku, wojny obronnej 1939 
roku, ochotnik do Auschwitz, Powsta-
niec Warszawski, żołnierz II Korpusu 
gen. Andersa i wreszcie wielka postać 
konspiracji antykomunistycznej. Za 
czasów komuny osoba wyrugowana 
całkowicie z pamięci Polaków. Teraz 
jest do niej przywracany na nowo.

Trudno jest słowami opisać tę nie-
zwykłą postać. Dla Ukochanej Ojczy-
zny poświęcił wszystko: młodość, mi-
łość, zdrowie, życie i wreszcie Rodzinę. 
W ostatnich trzech dekadach ukazało 
się o Nim sporo opracowań w różnej 
formule. Jestem jednak całkowicie 
przekonany, że książka napisana przez 
Jarosława Wróblewskiego jest najlepszą 
z tych, które czytałem. Autor oprócz 
mnóstwa czasu i pracy włożył w nią 
bowiem serce i duszę patrioty. Jest tak 
kompletna i dokładna, że po jej prze-
czytaniu poznamy Witolda Pileckiego 
jako bliskiego człowieka z sąsiedztwa. 
Bardzo mocno obecny jest w niej mało 
dotychczas znany i opisywany okres 
Jego dzieciństwa i młodości. Ten czas 
zajmuje prawie połowę tej niezwykłej 
i pięknie opracowanej oraz starannie 
napisanej, z wielką pieczołowitością 
pozycji.

Książki Jarosława Wróblewskie-
go są podobne jak dwie krople wody. 
Posiadają swoisty styl, specyfikę i urok. 

Ja zazdroszczę mu tylko tego, że może 
pisać i wydawać pozycje o ludziach, 
którzy są dla niego autorytetami moral-
nymi i wzorcami osobowymi. Dobrze 
by było, żeby takimi były dla większo-
ści Polaków w tych trudnych czasach. 
Książka „Rotmistrz” liczy sobie 560 
stron. Jednak jej przejrzystość i stosow-
ny druk pozwalają na sprawne czytanie. 
Niezwykłym i rzadko spotykanym jest 
to, że w środku jest aż… około 460 
zdjęć, skanów dokumentów, map, wy-
cinków prasowych. Są też wywiady, a 
trafiają się również wiersze. To prawie 
album, a z pewnością leksykon wiedzy 
o Bohaterze Niezłomnym. Oprawa 
miękka ze skrzydełkami nie obniża ja-
kości. Przyciąga wzrok świetnie skom-
ponowana okładka. Na jej przedniej 
stronie, ciemno-szarej (być może jest to 
górna część wojskowego munduru?), u 
góry, pod nazwiskiem autora wojskowy 
orzełek z koroną. W części środkowej 
czarno-białe zdjęcie rotmistrza w mun-
durze sugestywnie przerwane na pół. 
Uwagę Czytelnika przyciągają od razu 
przenikliwe oczy bohatera. Na samym 
dole biało-czerwona opaska z Powsta-
nia Warszawskiego z literami W P prze-
dzielonymi symbolem narodowym. Na 
tylnej stronie okłądki dzieci Rotmistrza 
- Zofia i Andrzej w wieku aktualnym. 
Cena detaliczna 54,90 zł nie jest wy-
górowana. Polecam z całego serca Pola-
kom, bo to wzorzec moralny na trudny 
czas dla nas wszystkich.

Wiedza z książki w pigułce

Książka składa się z pięciu obszer-
nych rozdziałów i ogromnej liczby 
podrozdziałów i tylko podając Państwu 
niektóre z nich mogę przybliżyć o czym 
ona jest. Oto mała część z nich: 

MŁODOŚĆ WALCZĄCA – Saga 
rodu Pileckich. Królowa Pilecka. Ko-
ronacja. Pochowana na Wawelu. Ród 
Pileckich na Litwie. Rodzinne Skurcze 
z ich świetną przeszłością. Jezuita Pi-
lecki. Powstańcy styczniowi – przod-
kowie Witolda. Utrata majątków. 
Babcia Flawia i dziadek Józef. Pięcioro 
rodzeństwa. Wychowanie w polskości. 
W Wilnie. Wilno czasu I wojny. Duch 
harcerski w Orle. Ostatnie wakacje. 
Początek rewolucji. Bolszewickie wy-
właszczenia. Niedoszły zaciąg Witolda 
do polskiego wojska. Powrót do Wilna. 
Rozgrabione Skurcze. Walki o Wilno. 
Obrońca Ostrej Bramy. Walka z komu-
nistami o „Wronie Gniazdo”. Polskie 
wojsko opuszcza Wilno. Przyjazd do 
Warszawy. Spotkanie w cztery oczy z 
Józefem Piłsudskim. Wjazd Marszał-
ka Piłsudskiego do Wilna. Nadchodzi 
wojna polsko – bolszewicka. Ochotnik 
do walki z bolszewikami. Ostatnie dni 

wolnego Wilna. Gaj – Chan 
zdobywa Wilno. Strażnik pol-
skich Kresów. Miłość Witol-
da do Kazimiery. Witold jako 
gospodarz w Skurczach. Na 
wileńskich salonach. Przemija 
młodość. 

DOM – Piękna żona. Ślub 
i dzieci. Rolnik. Społecznik. 
Mieszkanie wśród obrazów. 
Uczę się ojca. Bryczką do kościo-
ła. Po sąsiedzku z gen. Śmigłym 
– Rydzem. Krakusi. „Czort” i 
Bajka. Przygotowania do wojny. 
Z Bajką na Niemców. Pożegna-
nie z rodziną i przodkami. 

CZAS WOJNY – W drodze 
do Piotrkowa. Ciężkie pierwsze 
dni. Do Warszawy. W wojennej 
zawierusze. Partyzancki czas. 
Między Niemcami i Sowietami. 
Odgłosy bitwy pod Kockiem. 
Kluczenie. Tajna Armia Polska. 
Ochotnik do Auschwitz. Numer 
4859. Twórca Związku Organi-
zacji Wojskowej. Walka o życie. 
Niezapomniana Wigilia. Ocalo-
ny dzięki Pileckiemu. O. Mak-
symilian Maria Kolbe. Plany 
opanowania obozu. Tortury. Kremato-
rium. Ucieczka. W warszawskim Kedy-
wie. Uratowanie żydowskiej rodziny. 
W „NIE”. Powstanie Warszawskie. W 
Zgrupowaniu „Chrobry II”. Wyjście z 
podniesioną głową. Za drutami Lams-
dorf i Murnau. 

DRUGA KONSPIRACJA – Żoł-
nierz II Korpusu u gen. Andersa. Kon-
spiracyjna siatka. Meldunki. Rozkaz 
wyjazdu z kraju. Kto odpowiada za 
śmierć rotmistrza Pileckiego. W mu-
rach Mokotowa. Tortury na Rakowiec-
kiej. Akt oskarżenia. Wyrok śmierci. 
Premier Cyrankiewicz. Przez całe życie 
pracowałem dla Polski. Obecni przy 
wykonaniu wyroku. 

TAK MUSIAŁO BYĆ – Walka o 
pamięć. To tak musiało być. Naślado-
wać Chrystusa.

Dzieci Rotmistrza o autorze

ZOFIA PILECKA-OPTUŁO-
WICZ: Znam Jarka Wróblewskiego 
od lat. Mogę nawet powiedzieć, że się 
przyjaźnimy. Wiem, że postać mojego 
Taty go fascynuje, więc bada jego życie 
i pisze o nim, pracując w miejscu dla 
mnie szczególnym, jakim jest Muzeum 
Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Poli-
tycznych PRL. To jest dla mnie miej-
sce święte, bo jest związane ze śmiercią 
mego Taty. On był tu obecny, tu oddał 
życie i tu jest jego duch. Książka Jar-
ka Wróblewskiego jest o tyle ciekawa i 
ważna bo pokazuje Tatę w sposób róż-
norodny i barwny.

ANDRZEJ PILECKI: Dzieje Ojca 
i oraz historia Naszej Ojczyzny mają 
wyraźny wspólny mianownik. Wielu 
twórców to podkreśla. Książka Jaro-
sława Wróblewskiego z Muzeum na 
Rakowieckiej, to kolejna próba wzbo-
gacenia historii o nowe fakty. Przywró-
cenie prawdy jest bowiem niezmiernie 
istotne dla tych, którzy żyją obecnie, 
ale przede wszystkim jest to ważne dla 
wychowania następnych pokoleń.

Kilka moich zdań o Jarku

Jarka poznałem w połowie 
pierwszej dekady XXI wieku. 
Przyjechał do Ciechanowa, bo 
wraz z Arkiem Gołębiewskim 
przygotowywali się do napisania 
debiutanckiej książki „Niepo-
korny Ciechanów” (wydana w 
2006 roku). Później spotykali-
śmy się na Festiwalach „Niepo-
korni – Niezłomni – Wyklęci” w 
Gdyni i retrospektywach w Cie-
chanowie. Polubiliśmy się. Jarek 
Wróblewski urodził się w 1971 
roku w stolicy województwa 
lubuskiego – Zielonej Górze. 
W młodości działał w Ruchu 
Młodzieży Niezależnej i Związ-
ku Harcerstwa Rzeczypospoli-
tej. Przeniósł się do Warszawy. 
Przez lata pracował w Telewizji 
Polskiej, m.in. w programie 
Jana Pospieszalskiego – „War-
to rozmawiać”. Wraz z dziećmi 
był bardzo aktywny w grupie 
rekonstrukcyjnej „Zgrupowanie 
Radosław”. Obecnie pracuje 

w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i 
Więźniów Politycznych PRL zlokali-
zowanym w byłej katowni ubeckiej na 
Mokotowie. Wydał samodzielnie trzy 
książki: „Zośkowiec”, „Gryf” i „Kwa-
tera Ł”. Ma niezwykle sympatyczną 
żonę i czworo dzieci, które wychowu-
ją w niesłychanie patriotycznym du-
chu. Kibicuje żużlowemu Falubazowi 
z rodzinnej Zielonej Góry i piłkarzom 
warszawskiej Legii. 

WALDEMAR NICMAN

Nakładem
Wydawnictwa

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

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

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

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

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

Historie wyjątkowych
Polaków

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

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

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

Co zawdzięczamy
Polakom?

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

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

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

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

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

Istotną częścią pozycji
jest dołączona część
albumowa, w której
zaprezentowano repro-
dukcje grafik z epoki,
biżuterii patriotycznej,
strofy pieśni i poezji
patriotycznej, dzięki któ-
rym między innymi świa-
domość narodowa i
patriotyzm przetrwały.
Część albumowa zajmuje
80 stron.
Liczba stron: 242, Cena:
30,00 zł
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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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„Nieznane losy autorów lektur 
szkolnych. Wstydliwe tajemnice 
mistrzów pióra”
Sławomir Koper

Kolejna porcja smako-
witych historii dotyczących 
klasyków literatury. Pierwszy 
zbiór opowieści p.t. „Se-
kretne życie autorów lektur szkolnych” stał się 
bestsellerem. W nowym znajdziemy następujące 
tematy:

- Król-duch na giełdzie. Juliusz Słowacki 
wielkim inwestorem był

- Nie-ślubna komedia. Nicejski trójkąt 
Zygmunta Krasińskiego

- Medium wśród chłopów. Talenty i tajem-
nice Władysława Reymonta

- I Święty Boże nie pomoże. Małżeńska klę-
ska Jana Kasprowicza

- Miłość w malinowym chruśniaku. 
Wszystkie kobiety Bolesława Leśmiana

- Pocałunki i pugilares. Finanse Marii Paw-
likowskiej-Jasnorzewskiej

- Seks na ulicy Krokodyli. Fetyszyzm i inne 
obsesje Brunona Schulza

- W łóżku z Iwaszkiewiczem. Kulisy kariery 
Czesława Miłosza

- Babiszon, który się kulom nie kłaniał. 
Przypadek Janiny Broniewskiej

- W życiu ważne są także modne buty. Nie-
znane oblicze Haliny Poświatowskiej

- Menuet z alkoholem i kobietami. Potrój-
ne życie Stanisława Grochowiaka

- Miłość cenniejsza niż Nobel. Najważniej-
szy związek Wisławy Szymborskiej

- Nie tylko tango. Sławomir Mrożek i ko-
biety

- Malowany ptak w seks klubie. Perwersje i 
skandale Jerzego Kosińskiego

- Pan cogito nie zawsze mówił prawdę. 
Konfabulacje Zbigniewa Herberta

Liczba stron: 336, Cena: 39,90 zł
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książki

Ppłk Jan Książczyk w tym roku będzie ob-
chodził 102 lata. Dzięki książce Pawła Reisinga 
pt. „Spitfire stanął na ogonie” możemy zapoznać 
się z historią pilota Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, a po zakończeniu wojny czynne-
go oficera Królewskich Sił Powietrznych RAF. 
Wspomnienia ukazały się nakładem Wydawnic-
twa FRONDA.

Wojenna Epopeja

Bohater książki pochodzi z pokolenia 
urodzonego w wolnej Polsce. Urodził się 
31.08.1919 r. w miejscowości Krzepczów koło 
Piotrkowa Trybunalskiego. Rok później z rodzi-
ną przeniósł się do Łodzi, gdzie ukończył szkołę 
podstawową i gimnazjum. Lotnictwem zainte-
resował się po pierwszym locie, na który zabrał 
go wuj. Wiosną 1938 roku odbył kurs szybow-
cowy a jesienią tego roku szkolenie samolotowe 
(na samolocie RWD-8). Wstąpił do utworzonej 
Szkoły Pilotów LOPP im. Marszałka Edwarda 
Śmigłego-Rydza w Świdniku (był uczestnikiem 
pierwszego kursu). Koledzy z Aeroklubu Łódz-
kiego cenili młodego i zdolnego pilota.

Jego młodość przypadła na okrutne lata dru-
giej wojny światowej. W momencie jej wybuchu 
wiedział, że trzeba zachować się jak trzeba, stanąć 
w obronie napadniętej haniebnie przez Niem-
ców Ojczyzny. Podjął decyzję udania się na Za-
chód aby stamtąd móc jako pilot uczestniczyć w 
walkach z hitlerowskimi Niemcami. To właśnie 
latanie uważał za umiejętność, którą przysłuży 
się aby pokonać wroga. Do Francji dostał się 
przez Czechosłowację, Węgry, Jugosławię. Wę-
drował przez kilka miesięcy ryzykując życiem. 1 
maja 1940 roku złożył przysięgę Republice Fran-
cuskiej. W tym kraju panował bałagan i zła orga-
nizacja – jak zapamiętał ten pobyt Jan Książczyk. 
Ciągle przenosili go do innych obozów.

Niespodziewaną wiadomość o zawieszeniu 
wojny z Niemcami odebrał jako zdradę. W jed-
nej chwili zostawiono polskich pilotów samych 
sobie, bez jedzenia i pieniędzy. „Róbcie co chce-
cie” – usłyszeli. Musieli pokonać ponad 500 ki-
lometrów aby dostać się do Zatoki Biskajskiej, 
a tam wsiąść na statek do Anglii. Szczęśliwie się 
udało. Na Wyspach Brytyjskich doświadczył 
wiele dobra, brał udział w wielu szkoleniach, 
doskonalił swoje umiejętności, zdobywał przy-
jaciół.

Pod koniec 1942 roku, podczas lotu ope-
racyjnego nad Szkocją, nastąpiła awaria silnika 
samolotu, zmuszająca pilota Książczyka do przy-
ziemienia ze schowanym kadłubem w trudnym 
górzystym terenie, nieopodal miejscowości Stir-
ling. Po tym lądowaniu przez pięć miesięcy le-
czył obrażenia w szpitalach. Wiele wycierpiał i 
robił wszystko aby wrócić za stery. Przywrócony 
do latania, pozostał w swoim dywizjonie, patro-
lując wybrzeża brytyjskie.

W Anglii poznał swoją przyszłą żonę Mar-
garet i wkrótce ją poślubił. Zakończenie wojny 
nie było dla Polaków mieszkających na Wyspach 
czymś przyjemnym. Otrzymali jasną informa-

cję, że są niemile widziani, nie mogą liczyć na 
nic i najlepiej gdy jak najszybciej opuszczą teren 
Wielkiej Brytanii. Spotkali się z upokorzeniami 
i trudnościami. Przykładowo generał Stanisław 
Sosabowski pracował jako robotnik w magazy-
nie w brytyjskich fabrykach. Gen. Maczek za-
czynał jako sprzedawca, a później pracował w 
charakterze barmana w Edynburgu. Gen. An-
ders na obczyźnie angażował się przede wszyst-
kim w życie polityczne wciąż funkcjonującego 
ośrodka emigracyjnego. Nieliczni otrzymali an-
gaż do sił brytyjskich. 

Nasz bohater w 1943 roku poślubił Angiel-
kę więc udało mu się zostać i kontynuować 
pracę w RAF. Po urodzeniu córki zmienił na-
zwisko na Benett (nazwisko Książczyk było 

niemożliwe do wymówienia przez Anglików). 
Odszedł ze służby w stopniu kapitana i podjął się 
pracy na kierowniczym stanowisku w Instytucie 
Elektryczno-Mechanicznym, gdzie pracował do 
emerytury w 1984 roku. Przyjeżdżał do Polski 
w czasie PRL, gdzie był wielokrotnie śledzony 
i kontrolowany. Po śmierci żony poślubił Polkę 
Annę Widmańską i po 65 latach życia na ob-
czyźnie osiadł w Piotrkowie Trybunalskim. Jest 
powszechnie ceniony i szanowany za swoją prze-
szłość patriotyczną, piękną polszczyznę w mowie 
i dochowaniuetradycji. Wielokrotnie odznacza-
ny odznaczeniami państwowymi i wojskowymi, 
tak polskimi jak i brytyjskimi.

Hołd dla weterana

Paweł Reising podjął się bardzo ważnego za-
dania spisania tych wyjątkowych wspomnień. Są 
one cenną lekcją dla wszystkich Polaków. Pod-
ręczniki historii nie są w stanie oddać w pełni 
faktów, natomiast zapoznanie się z osobistymi 
relacjami osoby, która na własnej skórze do-
świadczyła trudów wojny najlepiej trafia do wy-
obraźni czytelnika.

Autor 3 lata pracował nad książką i nale-
żą mu się wyrazy uznania za barwne i ciekawe 
przedstawienie losów pana podpułkownika Jana 
Książczyka. Czyta się ją bardzo dobrze, zawiera 
mnóstwo zdjęć z różnych okresów życia boha-
tera. Wszak przeżył cały wiek naszej polskiej 
historii, doświadczył trudów i radości z nim 
związanych. Jego życie to skarbnica doświadczeń 
kilku pokoleń Polaków. Warto się z tymi wspo-
mnieniami zapoznać.

Książka liczy 240 stron, a kosztuje 34,90 zł.

Paweł Reising: „Spitfire stanął na ogonie”

Wspomnienia polskiego pilota

DOROTA SMOSARSKA

„Sięgaj jak najdalej. Dlaczego lu-
dzie o szerokich zainteresowaniach 
wygrywają w wyspecjalizowanym 
świecie”
Davd Epstein

Co, jeśli wszystko, czego nas uczono 
o osiągnięciu sukcesu w życiu, było nie-
prawdziwe?

„Zacznij jak najwcześniej, skup się 
na jednym, bądź wydajny” – słyszymy te rady od dzieciństwa. 
Tymczasem przełomowa książka Davida Epsteina świadczy o 
czymś zupełnie innym. Na przykładzie słynnych sportowców, 
naukowców i artystów pokazuje, że kluczem do sukcesu jest 
nie wąska specjalizacja, nieustanne ćwiczenia i poświęcenie ca-
łego życia zgłębianiu konkretnej dziedziny wiedzy, lecz rozwi-
janie w sobie wielu umiejętności i interesowanie się różnymi, 
często odmiennymi, dyscyplinami.

Okazuje się, że generaliści – osoby uzdolnione w wielu 
dziedzinach – wyróżniają się kreatywnością i zdolnością do 
łączenia ze sobą nieoczywistych elementów. Późno rozwijają 
w sobie nowe umiejętności, nie boją się porażek i niepowo-
dzeń, często zmieniają swoje zainteresowania i właśnie dlatego 
odnoszą sukces, bo szerokie horyzonty, bogate doświadczenie i 
zdolność do patrzenia na problem z różnych perspektyw stają 
się szczególnie cenne w coraz bardziej wyspecjalizowanym i 
skomputeryzowanym świecie.

Liczba stron: 412, Cena: 49,90 zł

„Splątane drzewo życia. Nowe, rady-
kalne spojrzenie na teorię ewolucji”
David Quammen

Co wydarzyło się na przestrzeni ostat-
nich około czterech miliardów lat, by życie 
od swych prymitywnych początków mogło 
wybujać do tak olśniewającej różnorodności i 
złożoności, jaką obecnie możemy podziwiać? 
Jak przypadkowe zdarzenia dały początek 
stworzeniu tak cudownemu jak człowiek – a także płetwalom błę-
kitnym, tyranozaurom i gigantycznym sekwojom?

Kolejne badania dowodzą, że ewolucja jest o wiele bardziej 
skomplikowanym procesem, niż nam się wydawało. Autor wyjaśnia, 
w jaki sposób najnowsze odkrycia w dziedzinie biologii molekular-
nej mogą zmienić nasze dotychczasowe rozumienie teorii ewolucji i 
wpłynąć na nasze życie.

Liczba stron: 628, Cena: 59,90 zł

„Aforyzmy i mądrości Tyriona Lan-
nistera”
George R.R. Martin

Krótki i rzeczowy. Taki jest Tyrion – 
jedna z barwniejszych postaci „Gry o tron”. 
Oto najlepsze, najzabawniejsze, najbardziej 
nieprzyzwoite i najmądrzejsze powiedzonka 
miniaturowego Machiavellego - karła o mó-
zgu wielkości całej planety i sercu ze zmato-
wiałego złota. 

Liczba stron: 160, Cena: 34,90 zł

„Koniec wszystkiego”
Katie Mack

Jedna z największych wschodzących 
gwiazd w światowej astrofizyce w przy-
stępny i błyskotliwy sposób przedstawia 
pięć sposobów, w jaki Wszechświat może 
się zakończyć, oraz w trakcie fascynujące-
go opisu każdego z tych scenariuszy oma-
wia najważniejsze pojęcia w kosmologii.

Wiemy, że Wszechświat miał początek. Wraz z Wiel-
kim Wybuchem zmienił się ze stanu niewyobrażalnej gę-
stości w wszechobejmującej kosmicznej kuli ognia do go-
tującego się płynu materii i energii, kładąc podwaliny dla 
wszystkiego, od czarnych dziur po pewną skalistą planetę 
krążącą wokół gwiazdy w pobliżu krawędzi galaktyki spiral-
nej, na której narodziło się jedyne życie, jakie dotąd znamy. 
Ale co stanie się z Wszechświatem na końcu historii? I co to 
dla nas znaczy teraz?

Prowadząc nas przez najnowsze ustalenia astrofizyki i 
główne koncepcje w mechanice kwantowej, kosmologii, teorii 
strun i wiele innych, Koniec wszystkiego w szalenie zabawny i 
zaskakująco optymistyczny sposób dociera do najdalszych za-
kątków wszystkiego, co wiemy o kosmosie.

Liczba stron: 350, Cena: 45,00 zł

„Władca much”
William Golding 

Jedna z najsłynniejszych powieści o upad-
ku kultury i cywilizacji, która weszła na stałe do 
kanonu najważniejszych dzieł XX wieku.

Grupa chłopców, którzy jako jedyni 
ocaleli po katastrofie lotniczej, znajduje 
schronienie na bezludnej wyspie. Początko-
wo rozbitkowie, pozbawieni nadzoru doro-
słych, cieszą się wolnością w rajskiej scenerii z dala od cywilizacji. 
Jednak ich wysiłki, by stworzyć własne małe społeczeństwo, prowa-
dzą do katastrofy, a przygoda obraca się w koszmar.

Laureat literackiej Nagrody Nobla William Golding rozwiewa 
złudzenia o dobrej naturze człowieka, pokazując w sugestywny i 
przerażający sposób, jak zwykli uczniowie brytyjskich szkół stopnio-
wo pogrążają się w barbarzyństwie i zatracają swoje ludzkie odruchy.

 Liczba stron: 296, Cena: 45,00 zł

„Księga magii”
Gardner Dozois (red.) & George R.R. 
Martin

Każdy Frodo ma swojego Gandalfa. . 
. i Sarumana. Czym byłby Harry Potter bez 
Albusa Dumbledore’a. . . i Severusa Snape’a? 
Bohaterowie dysponujący odwieczną mądro-
ścią i różnymi mocami, posiadający tajemną, 
często zakazaną wiedzę, czarodzieje i czaro-
dziejki są kształtowani - lub zniekształcani - przez potężną magię, 
którą chce nimi zawładnąć.

W tomie siedemnastu najlepszych pisarzy fantasy - w tym lau-
reaci wielu nagród: Elizabeth Bear, John Crowley, Kate Elliott, KJ 
Parker, Tim Powers i Liz Williams - rzucają cudowne zaklęcia, które 
przywołują tajemnicze, niesamowite, a czasem wręcz przerażające 
światy, w których króluje magia. Liczba stron: 690, Cena: 59,90 zł

„Gospodarz Giles z Ham. Kowal z 
Przylesia Wielkiego. Przygody Toma 
Bombadila”
J.R.R. Tolkien

Zawarte w książce opowieści stanowią 
dowód niezwykłego poczucia humoru Tol-
kiena, który musiał „odreagować” wieloletnią 
pracę nad epopeją „Władca Pierścieni”. Pisarz 
w żartobliwy sposób wykorzystuje tu motywy 
heroiczne i rycerskie, robiąc sobie wakacje od „spraw wyższych, głęb-
szych lub bardziej tajemniczych”, o których traktuje trylogia.

W „Gospodarzu Gilesie” Tolkien śmieje się serdecznie z tego, 
co wcześniej traktował z największą powagą jako pisarz, uczony i 
krytyk, a przedstawia się nam jako wydawca i tłumacz dawnego 
rękopisu, opisującego powstanie pewnego królestwa w przedar-
turiańskiej Brytanii. Z kolei „Kowal z Podlesia Większego” stanowi 
próbę wytłumaczenia słowa „faerie” za pomocą krótkiej historyjki 
o kucharzu i jego cieście. Wreszcie „Przygody Toma Bombadila” to 
oryginalne, zabawne wiersze związane z anegdotami z „Hobbita” i 
„Władcy Pierścieni”.

 Liczba stron: 184, Cena: 39,90 zł

„Wiek kapitalizmu inwigilacji. Walka o 
przyszłość ludzkości na nowej granicy 
władzy”
Shoshana Zuboff

Przełomowa analiza nowego porządku 
ekonomicznego, narzuconego przez cyfrową 
rewolucję, i jedna z najważniejszych książek 
XXI wieku o gospodarce i społeczeństwie

Gra toczy się o wysoką stawkę. Dążenia 
potężnych korporacji do przewidywania i kontrolowania naszych 
zachowań są prawdziwym wyzwaniem dla ludzkości. Pasożytnicza 
logika ekonomiczna, w której wytwarzanie towarów i usług jest pod-
porządkowane globalnej architekturze modyfikacji behawioralnych, 
może zmienić ludzką naturę w XXI wieku tak samo, jak przemysłowy 
kapitalizm zniekształcił naturalne środowisko w XIX i XX wieku.

Autorka pokazuje, jak patronująca tym procesom Dolina Krze-
mowa wpływa na każdy sektor światowej gospodarki; jak prognozy 
naszych zachowań są kupowane i sprzedawane na rynkach prognoz be-
hawioralnych, a bogactwo, wiedza i władza koncentrują się w jednym 
miejscu na niespotykaną dotąd skalę. Wskazuje, że prawdziwe zagro-
żenie dla naszego społeczeństwa płynie już nie ze strony totalitarnych 
państw, lecz ze strony globalnych korporacji, powszechnie inwigilują-
cych nasze zachowania i kuszących obietnicami maksymalnego zysku 
kosztem demokracji, wolności i – ostatecznie – naszej przyszłości. 

Liczba stron: 864, Cena: 59,90 zł

Nowości Wydawnictwa ZYSK I S-KA
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