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Kolejne wydanie 
Magazynu  „PULS” ukaże się 

we wtorek, 12 września

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

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

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

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

ogłoszenie własne wydawcy
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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

PROWADŹ BEZPIECZNIE!
i maksymalna ostrość widzenia w dzień i w nocy.

20% RABATU NA SZKŁA DRIVECARE

Do 90% mniej odblasków 

Ciechanów
ul. Zielona Ścieżka 4a

tel. 23 673 56 53

Ciechanów
ul. Armii Krajowej 15

(pasaż Kaufland)
tel. 23 674 71 13
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Kolejne wydanie
magazynu „PULS” ukaże się

we wtorek - 30 marca
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Wybieraj świadomie 
i bądź bezpieczny!

WWiięęcceejj  nnaa  ssttrr..  11
Wejdź z nami 
w świat ubezpieczeń...

reklama
reklamaogłoszenie własne wydawcy reklama

O ocenę minionego roku oraz zamierzenia 

inwestycyjne na 2021 rok poprosiliśmy 

samorządowców: starostę, prezydenta 

Ciechanowa, burmistrza Glinojecka 

oraz wójtów wszystkich gmin z terenu 

naszego powiatu.

Samorządowe podsumowania i plany

Zachęcamy do lektury

ich wypowiedzi na str. 22 - 25.

więcej na stronie 3 i 5

Ciechanowski samorząd powiatowy wybuduje
Powiatowe Centrum Opieki Wytchnieniowej

oraz Powiatowy Dom Dzieci 
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SPRZEDAM
DOM W 

CIECHANOWIE
BLISKO CENTRUM

TEL. 532 067 734 

Teraz, w lutym 2028 roku w miesiącu Wa-
lentynek, sam los podpowiedział temat 
z małżeńską wiernością w roli głównego 
leitmotivu naszego comiesięcznego czyta-
dełka.

Otóż na początku lutego przyszła 
do naszej redakcji miła ciechanowian-
ka w wieku senioralnym i opowiedziała 
wzruszającą historię z przeszłości. – Gdy 
na jesieni 1981 roku poszłam do szpitala 
w odwiedziny do stryjenki, leżąca obok 
kobieta w stanie agonalnym poprosiła 
mnie bym ją wysłuchała. Nie odmówi-
łam i zaraz usiadłam obok – zaczęła Pani 
Jola* (nazwisko do wiad. red.).

„Czuję, że dzisiaj umrę, chciałam 
pani ujawnić moją wielką tajemnicę”, 
usłyszałam od umierającej pacjentki – 
tak zaczął płynąć tok wspomnień Pani 
Joli o tym co usłyszała od kobiety w 
agonii, która powiedziała dalej: „Pew-
nego razu pod koniec lat pięćdziesiątych 
zaprosił mnie do Lasu Bardońskiego 
znajomy poznany niedawno na zabawie 
w OSP Ciechanów, gdzie do tańca grała 
strażacka miejska orkiestra dęta. Poje-
chaliśmy rowerami, ja wzięłam wino 
marki „Wino” i herbatniki, a on kocyk 
w kratkę. Tak się wtedy parami jeździło 
na Bardonki, wiadomo po co. Gdy już 
byliśmy w krzakach w środku lasu, na-
gle usłyszałam głos i poczułam impuls 
opamiętania, że nie mogę, jestem mę-
żatką, tak nie wolno, przecież to grzech. 
Włożyłam rękawiczki i powiedziałam 
temu mężczyźnie że po to, aby nie po-
brudzić rąk grzybami. Gdy on zaczął 
rozkładać kocyk, zaszłam go od tyłu i z 
torebki wyjęłam młotek, który wzięłam 
na wszelki wypadek. Jak się schylił by 
wyrównać rogi, z całej siły uderzyłam 
go młotkiem w potylicę. Natychmiast 
osunął się na ziemię i zaczął rzęzić, a ja 

zaczęłam walić węższą stroną młotka w 
tył jego głowy. Uderzyłam chyba kilka-
dziesiąt razy. Zmęczona wstałam, złapa-
łam oddech i kopnęłam go kilka razy w 
brzuch, nawet nie jęknął. Dla relaksu 
odeszłam kawałek i wtedy zobaczyłam 
zarośnięte zielenią resztki kamiennych 
fundamentów, jak się później dowie-
działam były to fragmenty starej karcz-
my leśnej, zburzonej w czasie wojen 
napoleońskich. Wydłubałam bez trudu 
duży kamień, przeniosłam do leżącego 
pana, podniosłam ile mogłam do góry i 
z całą siłą rzuciłam mu na głowę. Wtedy 
pękła czaszka, trysnął strumień krwi, a 
mózg wylał się na trawę. Aż się zdziwi-
łam, że w głowie może być tyle galare-
ty”, tak usłyszałam od kobiety leżącej na 
łożu śmierci – wspominała miła Czytel-
niczka, która postanowiła podzielić się 
z naszą redakcją tajemnicą z przeszłości.

A oto co następnie usłyszeliśmy 
od Pani Joli: – Po krótkiej przerwie 
pacjentka mówiła mi w dalszym ciągu: 
„Nie miałam wątpliwości, że tak po-
winnam postąpić. Jestem kobietą mo-
ralną, przysięgałam mężowi w kościele 
miłość i wierność małżeńską, a ten gość 
chciał na mnie pofolgować sobie, a ja 
od tamtej pory musiałabym chodzić z 
piętnem grzechu. A w ogóle też muszę 
przyznać, że jak go tłukłam, to widzia-
łam w nim mojego męża, który nie był 
dobrym człowiekiem. Odciągał dzieci 
od kościoła. Zamiast w niedzielę cho-
dzić z dziećmi na mszę dla młodzieży, to 
prowadzał dzieci na poranki filmowe do 
Kina „Nysa” albo na zawody sportowe 
na miejski stadion, jakby sport był jakiś 
ważny. Ale mu przysięgałam wierność i 
pierwszy lepszy miglans nie będzie sobie 
na mnie folgował. Trupa wraz z rowe-
rem w następnym roku przypadkiem 

znalazły grzybiarki z Ojrzenia. Zostały 
tylko kości, bo całe mięso obgryzły lisy 
i wilki. Ci co wkładali do trumny śmieli 
się żeby rozkręcić rower i włożyć w ka-
wałkach do trumny, bo same kości będą 
za lekkie na normalną trumnę. A mia-
łam też inne sprawki, trułam sąsiadom 
psy i utopiłam żywcem kota w studni. I 
poszłam na zastrzyk bez kolejki”.

– Gdy tylko padły te ostatnie słowa, 
aż się zatrzęsłam z oburzenia – wspo-
minała Pani Jola. – Jak ona mogła na 
zastrzyk bez kolejki?, zahuczało mi w 
głowie. Wstałam bez słowa, nawet nie 
spojrzałam w jej stronę, pożegnałam się 
ze stryjenką i opuściłam szpitalną salę. 
Gdy szłam w kierunku wyjścia cały 
czas jak echo tętniło w moich nerwach: 
Żeby na zastrzyk bez kolejki? Jak mogła! 
Jeszcze po wyjściu na ulicy Sienkiewicza 
słyszałam w środku głowy: Jak mogła? 
Bez kolejki na zastrzyk! Gdy następnego 
dnia poszłam do stryjenki tej kobiety 
już nie było. Umarła przed północą i 
wynieśli ją do kostnicy – mówiła do ze-
społu redakcyjnego sympatyczna miesz-
kanka Bloków.

– W tamtym czasie nie było łatwo, 
więc to co usłyszałam jakoś zeszło mi 
na margines uwagi. Coraz więcej straj-
kowali, nic nie robili. Nawet jedzenia 
do sklepów nie chciało im się wozić, 
że na półkach był tylko ocet. A jak po 
grudniu się uspokoiło i było normal-
niej, zajęłam się zrobieniem matury 
i wyszłam za mąż. Na świat przyszły 
dzieci, dostaliśmy mieszkanie, kupili-
śmy samochód, postawiliśmy domek 
letniskowy i cały czas szło na lepsze. 
Ale jak znowu zrobili zamęt to zlikwi-
dowali mój zakład pracy i cały świat 
mi się zawalił. Ostatecznie zapomnia-
łam o tym co usłyszałam w szpitalu 

– nie kryła Czytelniczka faktów ze 
swego życia.

– Teraz jestem emerytką, dzieci od 
dawna na emigracji na Zachodzie. Czę-
sto chodzę na spotkania artystyczne do 
Domu Kultury oraz Biblioteki. To mnie 
wygładza nerwowo. I właśnie teraz po-
czułam, że muszę opowiedzieć co wiem 
o tamtej tragedii z chęci dotrzymania 
wierności małżeńskiej. Więc do was 
przyszłam i wszystko opowiedziałam – 
zakończyła Czytelniczka, której przed 
dziesięcioleciami zwierzyła się kobieta 
wierna wartościom małżeńskim.

Cóż zrobić z takim depozytem pa-
mięci. Nie będziemy o nim pisać, to 
było tak dawno. Co komu dzisiaj z roz-
drapywania zabliźnionych ran.

A poza tym w Ciechanowie wszyst-
ko O.K. Ludzie chwalą władze miejskie 
i powiatowe za rozwój miasta i powiatu. 
Powszechnie mieszkańcy ziemi ciecha-
nowskiej cieszą się z budowy kanalizacji 
w Grzybowie w gminie Regimin. – To 
naprawdę wspaniale, że w Grzybowie 
będzie kanalizacja – powiedziały pani 
Wandzia i pani Danusia, przypadkowo 
spotkane przez naszego redaktora na 
Strażackiej koło rzeki.

A szczególnie ciepło mieszkańcy 
chwalą Pana Prezesa TBS Sp. z o.o. za 
rozwiązanie problemów z ciepłą wodą w 
bloku przy ulicy Andersena.

Tyle w lutowym czytadełku. Do na-
stępnego razu. Szalom i Alleluja!

IWO „GAGUŚ” GAWLICA

Wspomnienia z przyszłości

Akt wierności małżeńskiej w Lesie Bardońskim
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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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STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
Oddział Okręgowy w Warszawie, Oddział w Ciechanowie

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

 Podstawy rachunkowości
 Kurs dla samodzielnych księgowych
(bilansistów) - specjalistów ds. rachunkowości
 Kurs dla kandydatów na głównych księgowych
Kurs „Kadry i płace w praktyce”
Kurs „Specjalista ds. płac - kurs 
dla zaawansowanych”

ZAPRASZA NA:ZAPRASZA NA:

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ OKRĘGOWY  W WARSZAWIE
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

Kurs „Specjalista ds. kadr - kurs dla zaawansowanych”
Kurs „Podatki dla księgowych w praktyce”
 Kurs „Książka przychodów i rozchodów
 – praktyczne ujęcie od podstaw”
Kurs „Rachunkowość budżetu jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych 
oraz samorządowych zakładów budżetowych”

Terminy 

rozpoczęcia kursów: 

luty-kwiecień 2021 r.

KURSY STACJONARNE 

ORAZ KURSY ON-LINE 

Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI, 

PODATKÓW I PŁAC

KURSY STACJONARNE 

ORAZ KURSY ON-LINE 

Z ZAKRESU RACHUNKOWOŚCI, 

PODATKÓW I PŁAC

29 stycznia 2021 r. Wojewódzki Sąd Ad-
ministracyjny w Warszawie wydał wyrok 
stwierdzający prawidłowość decyzji i 
Uchwał Zarządu Powiatu ws. powoływa-
nia p.o. Dyrektora Powiatowego Centrum 
Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Warto 
przypomnieć, że Wojewoda Mazowiecki 
rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 3 
czerwca 2020 r. stwierdził nieważność 
Uchwał Zarządu Powiatu: Nr 127/2019 
z dnia 23 września 2019 r. w sprawie 
powierzenia pełnienia obowiązków Dy-
rektora PCKiSz: Nr 179/2019 z dnia 23 
września 2019 r. w sprawie powierzenia 
pełnienia obowiązków Dyrektora PCKiSz; 
Nr 35/2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w 
sprawie powierzenia pełnienia obowiąz-
ków Dyrektora PCKiSz. 

W/w Uchwały Zarządu Powiatu 
dotyczyły powierzenia przez Zarząd, 
obowiązków Dyrektora PCKiSz - 
Andrzejowi Liszewskiemu i Annie 
Smolińskiej, po odwołaniu ze sta-
nowiska dyrektora Teresy Kaczorow-
skiej. 

Wojewódzki Sad Administracyj-
ny w wydanym wyroku stwierdził, że 
skoro w dacie podejmowania zaskar-
żonych uchwał, wakujące było sta-
nowisko dyrektora, to nie było prze-
szkód prawnych do ich podjęcia, a 
tym samym brak było w ocenie Sądu 
podstaw do przyjęcia, że Zarząd Po-
wiatu naruszył prawo w sposób skut-

kujący koniecznością stwierdzenia 
ich nieważności. Ponadto Sąd stwier-
dził, że skoro stanowisko Dyrektora 
PCKiSz im. Marii Konopnickiej w 
Ciechanowie nie było obsadzone, to 
były podstawy faktyczne i prawne do 
podjęcia uchwał o charakterze tym-
czasowym, zmierzających do wyboru 
dyrektora na opróżnione stanowisko 
zgodnie z art.16a ustawy z dnia 25 

października 1991 r. o organizowa-
niu i prowadzeniu działalności kul-
turalnej (Dz.U. z 202 r. poz. 194). 
Wymagała tego konieczność prowa-
dzenia przez placówkę dalszej dzia-
łalności. 

Teresa Kaczorowska podważała 
prawidłowość działań Zarządu, a w 
Sądzie Pracy toczy się sprawa z jej 
powództwa o przywrócenie do pracy.

Obecnie Powiatowe Centrum 
Kultury i Sztuki w Ciechanowie po-
mimo pandemii i ogromnych proble-
mów z jakimi zmagają się instytucje 
kultury, realizuje szereg zadań i staje 
się instytucją aktywną na terenie ca-
łego powiatu. Nie sposób nie zwrócić 
uwagi na ostatnie ogromne zmiany w 
wyglądzie samego Centrum. Nowe 
fotele w sali widowiskowej, wyre-
montowane pracownie i garderoby, 
w których od lat nie były przepro-
wadzane remonty, to tylko niektóre z 
widocznych zmian w ostatnim okre-
sie i to w czasie gdy instytucja nie 
prowadzi działalności gospodarczej i 
nie zarabia. Przypomnijmy tylko, że 
dodatkowe dochody z działalności 
gospodarczej PCKiSz w czasie sprzed 
pandemii (w czasie gdy dyrektorem 
była Teresa Kaczorowska) wynosiły 
rocznie dodatkowo ok. 2 mln zł. Jak 
były wykorzystywane? To już pozo-
stawiamy ocenie Czytelników.

Wojewódzki Sąd Administracyjny potwierdza 
prawidłowość decyzji Zarządu Powiatu Ciechanowskiego 
podważanych przez Teresę Kaczorowską.

Według planów ciechanowskiego starostwa, 
już za kilkanaście miesięcy zostanie oddany 
do użytku nowoczesny Powiatowy Dom Dzieci 
w Ciechanowie. Starosta Joanna Potocka-Rak 
podpisała umowę na realizację tej inwestycji 
z Kamilem Rakowskim – reprezentującym fir-
mę będącą wykonawcą zadania. 

Podpisanie umowy poprzedziła 
konferencja, podczas której mówiono o 
wymaganiach i potrzebach związanych 
z funkcjonowaniem placówek opiekuń-
czo-wychowawczych. Zaprezentowano 
również wizualizację projektu nowej 
inwestycji pn. „Powiatowy Dom Dzieci 
w Ciechanowie – nowoczesna placów-
ka opieki dla najmłodszych”. 

W spotkaniu udział wzięli: Joanna 
Potocka-Rak – starosta ciechanowski, 
Andrzej Kalinowski – kierownik Wy-
dział Administracji Architektoniczno-
-Budowlanej i Inwestycji w ciechanow-
skim starostwie, dr Ewa Wiśniewska 
– Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i 
Nauk Społecznych Państwowej Uczelni 
Zawodowej im. Ignacego Mościckiego 
w Ciechanowie, Wojciech Rykowski – 
członek Zarządu Powiatu Ciechanow-
skiego, Kamil Rakowski – reprezentu-
jący wykonawcę inwestycji oraz Hanna 
Dworecka – skarbnik powiatu. 

 Dokończenie na str. 5

Inwestycja Starostwa Powiatowego 

W Ciechanowie powstanie 
Powiatowy Dom Dzieci 
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Państwu

Bronisławowi i Joannie Szmit

Starosta i Zarząd
Powiatu Ciechanowskiego

wyrazy współczucia
z powodu śmierci

składają

Mamy

Ciechanów, ul. Gostkowska 77A         

PIECZARY BETONOWE 
REALIZACJA W 24 GODZ. 

POMNIKI 

UKŁADANIE KOSTKI 
BETONOWEJ

PODNOSZENIE ZAPADNIĘTYCH 
NAGROBKÓW 

CZYSZCZENIE 
I MYCIE 

POMNIKÓW

798  273 949798  273 949

ogłoszenie

ogłoszenie

reklama

ogłoszenie

reklama

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

(na terenie szpitala)

tel. 784 008 401

28 stycznia 2021 roku Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Warszawie stwierdził 
nieważność decyzji organu I i II instancji 
(Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Ciechanowie oraz Wojewódzkiej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w War-
szawie) w sprawie nałożenia na miasto Cie-
chanów kary 30 tys. zł w związku z wydarze-
niem „Koncertowanie pod blokami”. 

- Decyzja sądu potwierdza zarzuty 
miasta o bezprawności działań 
Sanepidu, o wadliwości praw-
nej przepisów wydanych przez 
rząd, o naruszeniu przez Sane-
pid przepisów postępowania 
administracyjnego oraz o poli-
tycznych motywach prowadzo-
nych działań – poinformowała 
Paulina Rybczyńska - rzecznik 
prasowy Urzędu Miasta Cie-
chanów. Zapowiedziała też, iż 
miasto podejmie dalsze kroki 
celem m.in. pociągnięcia do 
odpowiedzialności państwo-
wych urzędników, którzy wy-
dawali bezpodstawne decyzje 
w przedmiotowej sprawie.

Na swoim profilu na Fa-
cebooku do sprawy odniósł 
się także prezydent Krzysztof 
Kosiński: „Pamiętacie jeszcze 
„Koncertowanie pod blokami” 
w Ciechanowie? Idea miejskiej 
jednostki kultury była wówczas 
prosta: w czasie ograniczonej 
możliwości obcowania z kulturą, artyści 
pojawią się pod blokami, a mieszkańcy 
będą mogli słuchać muzyki z okien i 
balkonów. Podczas jednego z wydarzeń 
w otwartej przestrzeni zgromadziła się 
jednak grupa osób. Działacze jedynej 
słusznej partii przy wsparciu jedynej 
słusznej telewizji od razu rzucili się bez-
pośrednio do mojego gardła, bo to prze-
cież u tego prezydenta, co pisowcom się 
nie kłania. Bili się o to, kto złoży więcej 
donosów, o to kto bardziej się oburzy. 

Zaangażowano cały aparat państwa: 
policję, prokuraturę, sądy powszechne i 
administracyjne, sanepid.

Co z tego wszystkiego zostało?
Otóż:
1. Sąd Rejonowy w Ciechano-

wie odmówił ukarania mnie pięcioma 
mandatami karnymi, o co wnioskowała 
policja. Następnie policja nawet nie od-
wołała się od tego rozstrzygnięcia.

2. A dzisiaj Wojewódzki Sąd Admini-
stracyjny w Warszawie unieważnił karę 30 
tys. zł nałożoną przez sanepid na miasto. 
Zwrócą nam pieniądze, zapłacą też pełne 
koszty sądowe. Będziemy również doma-
gać się odsetek oraz skierujemy pozwy o 
odszkodowanie i zadośćuczynienie od 
państwowych urzędników, którzy wyda-
wali niezgodne z prawem decyzje.

Oceniono, że wszystkie działania 
przeciwko mnie i miastu były bezpod-
stawne, a przepisy wydawane przez 

rząd w okresie pandemii mają taką moc 
prawną jak bazgroły na kartce papieru.

Co o tym wszystkim sądzę? 
Utwierdzam się w przekonaniu, że kraj 
jest pogrążony w kompletnym chaosie 
prawnym, a instytucje publiczne, któ-
re powinny być niezależne i działać na 
podstawie prawa są niestety dzisiaj na-
rzędziem w rękach nienawistnych par-
tyjnych aparatczyków, którzy nie mają 

ani żadnych kompetencji ani 
wiedzy, ale za to wystarcza-
jącą władzę, aby wpływać i 
wywierać presję na działania 
organów administracji.

Czego oczekuję? Ocze-
kuję abyście Wy wszyscy zro-
zumieli, jak ważne w Polsce 
jest niezależne sądownictwo. 
Teraz wyobraźmy sobie, że w 
mojej i miasta sprawie orze-
kają osoby, które dziś zasia-
dają w tzw. Trybunale Kon-
stytucyjnym, czyli głównie 
byli działacze PiS i ludzie z 
nimi koleżeńsko powiązani. 
Ja wiem, jakie byłoby wów-
czas orzeczenie, kto i gdzie 
by je pisał oraz że nie mogli-
byśmy liczyć ani na prawo 
ani na sprawiedliwość.

Z pozdrowieniami i 
wiarą, że w tym kraju będzie 
jeszcze normalnie, życzliwie, 

praworządnie.
Trzymam też kciuki za wszystkich 

tych przedsiębiorców, którym zakaza-
no działalności, choć mogliby ją pro-
wadzić w bezpiecznych sanitarnych 
warunkach, a dzięki temu zarabiać 
na swoje życie i dawać zatrudnienie 
innym.

Nie bójcie się, nie dajcie się za-
straszyć, bo zawsze warto walczyć o 
wolność i prawdę! Zawsze!” – napisał 
prezydent Kosiński. 

TM

Echa „Koncertowania pod blokami”

Sąd unieważnił karę Sanepidu nałożoną na miasto

Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.
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Pod koniec stycznia w sali widowiskowej 
Powiatowego Centrum Kultury i Sztuki w 
Ciechanowie odbyło się spotkanie rozpo-
czynające cykl pn. „Porozmawiajmy o...”. 
Tematem dyskusji, którą prowadził zanany 
dziennikarz i prezenter Artur Orzech była 
płyta wydana przez Powiat Ciechanowski 
oraz problemy, z którymi zmagają się arty-
ści w czasie pandemii.

W dyskusji udział wzięli: Joanna 
Potocka-Rak – Starosta Powiatu Cie-
chanowskiego, inicjator spotkania, 
Danuta Błażejczyk oraz Kamil Bijoś – 
wokaliści, których śpiew można usły-
szeć na płycie wydanej przez Powiat 
Ciechanowski, Stanisław Antośkie-
wicz - muzyk, animator kultury, lider 
zespołu „Why Ducky?”, Artur Lech 
– Stowarzyszenie Psychoart, Mariusz 
Dubrawski – kompozytor, aranżer i 
pedagog, Anna Smolińska – zastępca 
dyrektora PCKiSz oraz Anna Bar-
tołd - kierownik Wydziału Promocji i 
Wspierania Działań Organizacji Poza-
rządowych Starostwa Powiatowego w 
Ciechanowie. 

Rozmawiano o tym jak wyglądała 
praca nad płytą wydaną przez Powiat 
Ciechanowski. Inicjatorką tego przed-
sięwzięcia była pani starosta, a nad 
koordynacją działań czuwała Anna 
Bartołd. 

Muzyczny efekt dobrej współpracy 

Aranżer i kierownik muzyczny 
projektu – Mariusz Dubrawski chwalił 
współpracę z ciechanowskim samorzą-
dem. Cenił sobie swobodę w doborze 
repertuaru oraz aranżacji poszczegól-
nych utworów. Do współpracy zaprosił 

instrumentalistów „z najwyższej półki”. 
Co w połączeniu z niepowtarzalnymi 
głosami Danuty Błażejczyk i Kamila 
Bijosia pozwoliło na stworzenie płyty, 
którą każdy powinien mieć w swojej 
domowej płytotece. 

Na płycie znalazły się covery pięk-
nych utworów, niosący pokrzepienie i 
nadzieję. Co w połączeniu z wysokim 
poziomem artystycznym wykonawców 
dało bardzo dobry efekt. 

- Zależało nam na tym, żeby ten 
trudny czas pandemii – nie był aż tak 
trudny. Wspólnie z panią Anią Bartołd 
stwierdziłyśmy, że trudne czas wymagają 
nie tylko pomocy fizycznej i finansowej, 
ale także wsparcia duchowego. Ta płyta 
miała być antidotum na ten trudny czas. 
Miała być również spójna kompozycyj-

nie, a utwory miały wymiar uniwersalny, 
by również po okresie pandemii również 
można było z przyjemnością po nią się-
gać – powiedziała Joanna Potocka-Rak – 
starosta ciechanowski.

- Propozycja uczestnictwa w tym 
projekcie uratowała mi życie. Nie tylko 
pod kątem finansowym, ale także pod 
kątem wiary w ludzi… – powiedziała 
Danuta Błażejczyk. Tłumaczyła, że 
wraz z rozwojem pandemii, działalność 
artystyczna została bardzo ograniczona. 
Wszystkie koncerty „na żywo” zostały 
odwołane. Dlatego też uczestnictwo 
w takim projekcie było dla wszystkich 
wykonawców bardzo ważne.

Płytę można zakupić w Powiato-
wym Centrum Kultury i Sztuki w Cie-

chanowie, w holu Starostwa Powiatowe-
go w Ciechanowie oraz w firmach, które 
zdecydowały się na dystrybucję krążka. 

Trudna sytuacja artystów 

Kolejnym wątkiem, o którym dys-
kutowano, była trudna sytuacja artystów 
związana z wybuchem pandemii. Głów-
nym utrudnieniem jest ograniczenie dzia-
łalności artystycznej. Od niemal roku nie 
odbywały się koncerty ani spektakle na 
żywo – w formie jaką znamy sprzed pan-
demii. Ludzie kultury jednak starają się ko-
rzystać z dobrodziejstw łączności interneto-
wej i wielu z nich decyduje się na dotarcie 
do odbiorcy drogą cyfrową.

Jak podkreślał Stanisław Antośkiewicz 
– żaden koncert online, nawet najlepiej 
przygotowany, nie zastąpi występu przed 
publicznością i tej niezwykłej interakcji ar-
tysta-publiczność.

Naprzeciw potrzebom artystów, ta-
kich jak np. zespół Why Ducky? ze Sta-
nisławem Antośkiewiczem na czele wy-
szedł Powiat Ciechanowski. Dowodem 
na to jest przyznanie dofinansowania na 
nagranie płyty. Płyta tej ciechanowskiej 
formacji również jest już gotowa, znaj-
duje się na niej dziewięć utworów w blu-
esowych aranżacjach. Krążek nosi nazwę 
„Ostatnie piwo”. 

Artur Orzech – prowadzący spotka-
nie – chwalił płytę zespołu, zapewniając, 
że przesłuchał ją całą, przygotowując się 
do spotkania. Płyta została wydana we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Psychoart. 
Więcej na temat tego projektu muzycznego 
napiszemy w jednym z kolejnych wydań 
Pulsu Ciechanowa. 

PP 

Rozmawiali o... kulturze w dobie pandemii

Muzyczne lekarstwo na trudny czas

Na początku lutego władze powiatu ciecha-
nowskiego podpisały umowę z Firmą Nowo-
budowa Sp. z o.o. na budowę Centrum Opieki 
Wytchnieniowej. 

Podpisanie umowy na realizację tego 
zadania poprzedziła konferencja na temat 
sytuacji rodzin, które opiekują się osoba-
mi niepełnosprawnymi lub niezdolnymi 
do samodzielnej egzystencji. Uczestniczy-
li w niej: Joanna Potocka-Rak - Starosta 
Ciechanowski, Paweł Obermeyer - Radny 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego, 
Prezes Zarządu Szpitala Czerniakowskie-
go w Warszawie oraz Anna Karaś - dy-
rektor Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Ciechanowie. Agnieszka So-
biesiak i Karolina Murawska opowiadały 
o trudnej sytuacji rodzin i opiekunów 
osób niepełnosprawnych. 

– To świetny pomysł i kolejna ak-
tywność powiatu w sferze społecznej. 
Przez wiele lat samorząd powiatowy 
był kojarzony głównie z budową dróg. 
Są one oczywiście bardzo ważne, ale po 
co komu drogi jeśli nie prowadzą one 
do miejsc istotnych dla mieszkańców 
– bibliotek, placówek kultury czy po-
mocy społecznej. W imieniu własnym, 
ale myślę że także innych rodziców wy-
chowujących niepełnosprawne dzieci, 
dziękuję Pani Staroście i Panu Wicesta-
roście, że pomyśleli o nas – powiedziała 
nam Agnieszka Sobiesiak – prezes Sto-
warzyszenia Autentyczni, która wycho-
wuje synka z autyzmem.

- Przez realizację tego zadania chce-
my przede wszystkim pomóc opieku-
nom osób niepełnosprawnych, którzy są 
całkowicie wyłączeni zawodowo. Musie-
li przeorganizować swoje życie poświę-
cając się opiece nad osobami chorymi. 
To będzie Centrum Opieki Wytchnie-
niowej, czyli Centrum dające odpoczy-
nek opiekunom. Osoby niepełnospraw-
ne będą przekazywane pod naszą opiekę 
na czas określony. Opiekunowie w tym 
czasie będą mogli po prostu odpocząć, 
realizować swoje sprawy zawodowe, 
czy codzienne czynności na które w tej 
chwili nie mają czasu – powiedziała Jo-
anna Potocka-Rak – Starosta Powiatu 
Ciechanowskiego. 

Rozpoczęcie realizacji zadania zapla-
nowano jeszcze na ten rok. Prace rozpocz-
ną się najprawdopodobniej w trzecim lub 

czwartym kwartale. Zakończenie prac 
budowlanych planowane jest na pierwsze 
półrocze 2023 roku.  Szacowany całkowi-
ty koszty realizacji inwestycji to ponad 3,5 
mln zł. 

- Umowa została podpisana na kwotę 
2,8 mln zł, w ramach której będą wyko-
nane roboty budowlane – powiedziała 
starosta. Obiekt będzie wymagał specja-
listycznego wyposażenia i na ten cel jest 
przeznaczone 700 tys. zł. 

Powiatowe Centrum Opieki Wy-
tchnieniowej zlokalizowane będzie w 
sąsiedztwie Domu Pomocy Społecznej 
„Kombatant” w Ciechanowie przy ul. 
Batalionów Chłopskich. Centrum bę-
dzie przystosowane do przyjęcia 26 osób 
wymagających całodobowej opieki. 

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 

Inwestycja ciechanowskiego starostwa

Powstanie Centrum Opieki Wytchnieniowej

Wizualizacja Powiatowego Centrum Opieki Wytchnieniowej w Ciechanowie. 

Dokończenie ze str. 3
Dr Ewa Wiśniewska opowiadała o licznych 

zaletach rozwiązania planowanego przez ciecha-
nowski powiat. Chwaliła zarówno lokalizację 
obiektu, jak i doskonałe warunki mieszkaniowe 
przypominające rodzinny dom. - Ta nowocze-
sna placówka opieki pozwoli efektywnie wpie-
rać proces socjalizacji dzieci i młodzieży oraz 
pomoże oddziaływać terapeutycznie w związku 
z ich trudną sytuację życiową – podkreślała. 

- Pomimo tego, że obecny czas nie sprzy-
ja realizacji takich inwestycji. Zdecydowa-
liśmy, jako Zarząd Powiatu i Rada Powiatu 
Ciechanowskiego, że nie możemy stać z boku 
jeśli chodzi o problemy społeczne. A zwłaszcza 
problemy związane z rozwojem naszych dzieci, 
które są w różnych sytuacjach życiowych. My 
jako samorząd mamy obowiązek właściwie 
zatroszczyć się o dzieci, które są pozbawione 
opieki rodzicielskiej i wymagają wsparcia in-
stytucjonalnego. W chwili obecnej jako powiat 
mamy jednostkę socjalizacyjną w Gołotczyźnie. 
Jest to budynek adoptowany po internacie. Nie 
spełnia on obecnie obowiązujących wymagań, 
dlatego jako Zarząd Powiatu zastanawialiśmy 
się jak ten problem rozwiązać. Zastawialiśmy 
się nad likwidacją tej placówki i przeniesieniem 
dzieci do innych samorządów, ale to nie byłoby 
dobre z różnych względów. Myśleliśmy również 
o ewentualnym remoncie, ale koszt dostoso-
wania tego budynku do obowiązujących stan-

dardów byłyby bardzo wysoki. Ponadto koszty 
użytkowania obiektu są bardzo wysokie, jest to 
od 1,3 do 1,5 mln zł rocznie. Stąd też decyzja 
o budowie Powiatowego Domu Dzieci, według 
możliwie jak najwyższych standardów. Poprzez 
właściwe zaprojektowanie wnętrz i wyposażenie 
budynku chcemy stworzyć dzieciom namiastkę 
domu rodzinnego – zdając sobie jednocześnie 
sprawę z tego że nawet najlepszy dom dziecka 
nie jest w stanie zastąpić ciepłej i kochającej się 
rodziny – powiedziała Joanna Potocka-Rak – 
starosta ciechanowski. 

Podkreślała również, że pomimo ciężkiej 
sytuacji, również finansowej, środki na tą in-
westycję zostały zaplanowane, ponieważ jest to 
zadanie bardzo ważne.

Kolejnym punktem spotkania było przed-
stawienie koncepcji oraz podpisanie umowy na 
zaprojektowanie i budowę Powiatowego Domu 
Dzieci, który zlokalizowany będzie w sąsiedz-
twie Domu Pomocy Społecznej w Ciechanowie 
przy ul. Kruczej. Dom będzie stanowił oddziel-
ną jednostkę organizacyjną, przystosowaną do 
przyjęcia 14 dzieci. 

Planowane zakończenie procesu inwesty-
cyjnego zaplanowano na kwiecień 2022 roku. 
Na jego realizację ze środków powiatu przezna-
czono kwotę 1,5 mln zł. Starosta jednak zapo-
wiedziała, że powiat będzie aplikował o refun-
dację nakładów poniesionych na tę inwestycję w 
kwocie nawet 50 proc. inwestycji. Dom został 
zaplanowany w ten sposób, że w przyszłości 
możliwa będzie jego bezproblemowa rozbudo-
wa o kolejne pomieszczenia. Zaplanowano rów-
nież rozwiązania ekologiczne takie jak system 
fotowoltaiczny umieszczony na dachu.

Konferencję prowadził Grzegorz Gra-
bowski – kierownik Wydziału Profilaktyki 
Społecznej i Edukacji Zdrowotnej w cie-
chanowskim starostwie. 

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 
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W dzisiejszym odcinku filtr 
naszego obiektywu ustawiony 
został na dostrzeganie w 
działalności Starostwa 
Powiatowego oraz jednostek 
Powiatu Ciechanowskiego 
aktywności właściwej 
dla postindustrialnego 
społeczeństwa wiedzy.

Na początek
„Społeczeństwo wiedzy jest nowym typem spo-

łeczeństwa, które wydaje się powstawać w okresie 
gwałtownego rozwoju technologii informacyjnych i 
komunikacyjnych oraz gospodarki opartej na wie-
dzy. Do najważniejszych cech tworzącego się modelu 
społecznego można zaliczyć permanentną edukację, 
nową rolę nauki, rolę kapitału społecznego, zastoso-
wanie wiedzy w praktyce, wzrost znaczenia kapitału 
społecznego, który jest podłożem rozwoju kapitału 
intelektualnego”. (za: Encyklopedia Zarządzania (w) 
https://mfiles.pl/pl/index.php).

„W społeczeństwie poprzemysłowym akcent 
został położony na sektor usług, w którym jest za-
trudniona większość obywateli. Najważniejszymi 
gałęziami gospodarki stały się, m.in.: bankowość, 
handel, nauka, transport, równocześnie obniżyło się 
znaczenie przemysłu oraz rolnictwa. Społeczeństwo 
postindustrialne w znacznym stopniu kładzie nacisk 
na szkolnictwo i edukację, ponieważ to wiedza sta-
nowi najbardziej pożądany towar oraz główne źródło 
zysków i władzy”. (za: eSzkoła.pl (w) https://eszkoła.
pl).

Podstawowym komponentem tego typu cy-
wilizacji są historyczne wartości liberalne, sięgające 
korzeniami antycznej kultury helleńsko-łacińskiej i 
epoki Oświecenia. Wartości gwarantujące m.in. wol-
ność tworzenia wiedzy oraz dystrybucji informacji, 
bez ograniczeń ze strony czynników polityczno-ide-
ologicznych i polityczno-religijnych. (Vide: proble-
my z wydaniem książki Mikołaja Kopernika i szerze-
niem informacji, że Ziemia kręci się i nie jest płaska).

Starosta Joanna Potocka-Rak

Stałą praktyką informacyjną naszej starosty Jo-
anny Potockiej-Rak, jest bieżące publiczne wska-
zywanie działań instytucji Powiatu Ciechanow-
skiego lub z ich udziałem. Są to w przeważającej 
mierze właśnie wydarzenia lub projekty należące 
do sfery postindustrialnego społeczeństwa wiedzy. 
Zastosowana metoda komunikacji z mieszkańca-
mi powiatu, za pośrednictwem profilu facebooko-
wego Starostwa oraz osobistego Pani Starosty, ma 
charakter interaktywny. Dystrybucji informacji 
towarzyszy możliwość zwrotnego komentowania 
przez obywatelki i obywateli. Jest to zgodne z libe-
ralnym modelem komunikacji masowej w społe-
czeństwie obywatelskim, w warunkach powszech-
nej informatyzacji kontaktów międzyludzkich. 
Ten rodzaj aktywności informacyjnej skuteczny 
jest w każdych warunkach. A szczególnie cenny 
w czasie pandemii, która zmusza by z ostrożności 
życiowej wielu ludzi izolowało się w domu. Wy-
starczy codziennie otworzyć profil facebookowy 
Starostwa lub Pani Starosty, by dowiedzieć się co 
dzisiaj aktualne. I natychmiast pocztą zwrotną 
skomentować lub poprosić o uzupełnienie. 

Co w ostatnich tygodniach anonsowało 
Starostwo i Pani Starosta

Rozrzut tematyczny jest duży. Są to m.in. 
sprawy rozwoju bazy naukowej w szkolnictwie 
wyższym i z obszaru problematyki pomocy spo-
łecznej oraz ze sfery wypoczynku i rekreacji. Tak-
że zagadnienia zdrowia i kondycji psychicznej, 
ochrony lokalnego ekosystemu oraz ze świata mu-
zyki, społecznego wsparcia dla ochrony zdrowia, 
itd.

Oto m.in. co było przedmiotem anonsowa-
nia:

n Centrum Innowacji i Transferu Technolo-
gii tworzone przez Państwową Uczelnię Zawodo-
wą w Ciechanowie z udziałem Starostwa,

n konferencja organizowana przez Mazo-
wieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli Wydział w Ciechanowie we współ-
pracy z powiatową Poradnią Psychologiczno-Pe-
dagogiczną, pt. „Depresja i ryzyko suicydalne 
– ważne pytania i odpowiedzi”, która otwiera 
projekt „Emocje są ważne” (temat eventu dotyczy 
samobójstw),

n skarbonka przy Powiatowej Bibliotece Pu-
blicznej na ulicy Warszawskiej,

n Centrum Opieki Wytchnieniowej przy 
Domu Pomocy Społecznej „Kombatant” (więcej 
na ten temat na str. 5),

n udział Starostwa w styczniowej akcji Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, prowadzącej 
zbiórkę na wsparcie laryngologii, otolaryngologii 
i diagnostyki głowy,

n projekt muzyczny powiatu – płyta Danuty 
Błażejczyk i Kamila Bijosia (szczegóły na str. 5),

n przyjazny Dom Dzieci (szczegóły na str. 3),
n ścieżka rowerowa Ciechanów-Gołotczyzna 

i Park Rekreacyjno-Poznawczy z tężnią solankową 
w Gołotczyźnie,

n Powiatowy Ośrodek Felinoterapii „Rado-
sny Kot”,

n proekologiczna akcja „Wspólnie dbamy o 
florę i faunę w naszym powiecie”,

n inauguracja cyklu „Porozmawiajmy o …”,
n ogłoszenie „Plebiscytu na najlepszy salon fry-

zjerski i kosmetyczny w powiecie ciechanowskim”,

n rozstrzygnięcie konkursu literackiego pt. 
„Przygody kota Powiatka”,

n inauguracja cyklu pt. „Ekologiczny piątek”, 
zainicjowanego przez Wydział Rolnictwa i Środo-
wiska Starostwa,

n remonty i zmiany w Powiatowym Centrum 
Kultury i Sztuki,

n upamiętnienie „Walentynek”,
n poparcie dla akcji protestacyjnej „Media 

bez wyboru”:
– Ta czarna plansza to protest przed wprowa-

dzeniem nowego podatku - w praktyce haraczu 
- od reklam, czyli głównego, a czasami jedynego 
źródła dochodu prywatnych mediów - radia, tele-
wizji, gazet, portali internetowych. 

Jak tworzyć niezależne treści, nie mając źró-
dła na sfinansowanie ich działalności??? Jeżeli nie 
chcemy mieć monopolu tzw. telewizji i radia pu-
blicznego, to musimy w zdecydowany sposób za-
protestować. Popieram dzisiejszy protest mediów 
– przekazała Pani Starosta.

Interaktywność działa

Treści prezentowane narzędziem informatycz-
nym, od razu spotykają się z reakcją internautów. 
Oto przykłady głosów obywatelskich po informa-
cjach Pani Starosty o budowie Ciechanowskiego 
Centrum Opieki Wytchnieniowej:

„Bardzo dobra wiadomość – dziękujemy!! 
Będziemy czekać, bardzo...” – napisał Robert Kli-
mowski.

„Bardzo dobra decyzja super” – skomentowa-
ła Ewa Pawelczyk.

„Bardzo ważny i wyczekiwany projekt przez 

wielu rodziców i opiekunów” – przekazał Adam 
Kolak.

„Od dawna postuluję utworzenie na ba-
zie Kombatanta sanatorium narządu ruchu. 
Nawet nie trzeba by było zbytnio inwesto-
wać, bo tam wszystko jest: zaplecze rehabili-
tacyjne, kuchnia, stołówka, itp. Na początek 
wystarczyłoby wygospodarować kilka pokoi 
dla kuracjuszy, w przyszłości wybudować jakiś 
pawilon mieszkalny. Kadry fachowe są. Jak by 
się uparł, to nawet borowiny by w Ciechano-
wie znalazł. Zdaję sobie sprawę, że Ciechanów 
nie jest kurortem, ale przypadków schorzeń 
kręgosłupa jest tyle, że chętni by się znaleźli. 
Wpłynęliby ożywczo na handel, lokale roz-
rywkowe, na kulturę” – z okazji informacji 
Pani Starosty zgłosił znany ciechanowianin 
Stefan Żagiel.

A tak znana piosenkarka skomentowała wia-
domość o budowie tężni solankowej w Gołotczyź-
nie: – Czyli teraz nie do Ciechocinka, tylko do 
CIECHANOWA!!! To się zacznie – stwierdziła 
Danuta Błażejczyk. 

Głosy mieszkańców c.d.

Również sprawy ochrony środowiska podno-
szone na Facebooku przez Panią Starostę spotyka-
ją się z reakcją mieszkańców:

„Przede wszystkim ekologia, oszczędzamy śro-
dowisko, oszczędności, zamiast płacić za foliowe 
słabe torebki mamy jedną porządną i wytrzymałą 
torbę. No i pojemność takiej torby, można w nią 
włożyć wszystkie zakupy i wtedy mąż ma co dźwi-
gać” – skomentowała Anna Konopa.

„Ekologiczne torby są niezastąpione. Wielo-
razowego użytku, wytrzymałe, praktyczne. Jednak 
plastik to nie tylko torby, to także butelki plasti-
kowe. Warto w domu zainwestować w dzbanek 
filtrujący. Koszt zwraca się bardzo szybko. Woda 
pyszna i nie trzeba wydawać pieniędzy na wodę w 
butelkach. Korzyści i dla nas, i dla środowiska” – 
napisała Ilona Kowalska.

Wymiar nowoczesności w działaniu samorzą-
du powiatowego, także znajduje odzwierciedlenie 
w korespondencji od mieszkańców miasta:

„Serdecznie dziękuję za życzliwość i wsparcie 
naszego projektu „Ciechanów Miastem Rycerzy” 
przez Starostwo Powiatowe w Ciechanowie i oso-
biście Panią Starostę Joannę Potocką-Rak, bo sam 
pomysł to za mało... Życzę powodzenia w reali-
zacji pomysłów przez Panią Starostę Joannę Po-
tocką-Rak i jej zespół, bo to co robicie jest nowo-
czesne i napawa optymizmem” – m.in. skierowała 
Alicja Gąsiorowska.

Internauci docenili też walentynkową inicja-
tywę Starostwa na rzecz miłości i kochania:

„Niesamowite rzeczy się dzieją w tym budyn-
ku. Teraz to miejsce tętni życiem i tak właśnie 
powinno być w każdym urzędzie. Oby tak dalej 
pozdrawiam Wszystkich” – podzielił się refleksją 
Jacek Kamiński.

„Robicie konkurencję miastu Chełmno. To 
też miasto zakochanych! Nawet pomnik wysta-
wiono im w parku” – nadesłała Ela Szczerbińska.

– Jak okazywać serce to na całego – wprost jak 
uniwersalne, a nie tylko walentynkowe przesłanie, 
zabrzmiały słowa starosty Joanny Potockiej-Rak.

 
***

Właściwe rozpoznanie cywilizacyjnego cha-
rakteru państwa, pozwala Starostwu Powiatowe-
mu w Ciechanowie na kreowanie odpowiednich 
dla modelu cywilizacji projektów praktycznych. 
Stosowanie przez samorząd powiatowy techniki 
dwustronnej komunikacji społecznej, coraz wy-
raźniej mobilizuje mieszkańców do osobistego 
udziału w życiu publicznym ziemi ciechanowskiej.

GRZEGORZ KRAJEWSKI 

Z życia Starostwa i jednostek powiatowych

Widziane przez obiektyw z filtrem

Gmach Starostwa Powiatowego w Ciechanowie z wielkim sercem w Dniu Świętego Walentego – Patrona Zako-
chanych. Z okazji „Walentynek” starosta Joanna Potocka-Rak ogłosiła: – Jak okazywać serce to na całego!
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Jest Pan doskonale znany ciechanowia-
nom jako wieloletni dyrektor Oddziału 
Banku Spółdzielczego w Płońsku działają-
cego w naszym mieście. Od 7 lat jest Pan 
jednym z członków zarządu Banku. Jak 
zmieniło to Pańską optykę patrzenia na 
ciechanowski Oddział? 

Optyka patrzenia na sprawy Od-
działu z pozycji Zarządu jest nieco 
inna aniżeli z pozycji dyrektora tego 
Oddziału. Bank to skomplikowany 
organizm składający się z mniejszych 
i większych elementów, które jako 
całość muszą funkcjonować zgodnie 
z prawem, sprawnie i bezpiecznie. 
Od zawsze była to podstawa naszego 
działania. Są to również fundamen-
ty nowej, opracowanej w ubiegłym 
roku, strategii naszego Banku zawie-
rającej się w myśli przewodniej „Bank 
Spółdzielczy Płońsk (BSP) Bezpieczny 
Solidny Przyjazny”.

Nasz Bank jest bankiem uniwer-
salnym, elastycznym i zorientowanym 
na zaspokajanie potrzeb finansowych 
lokalnej społeczności. I tak jak róż-
ne są te społeczności, tak różne pod 
względem specyfiki Klienta są nasze 
Oddziały. Ten w Ciechanowie od kil-
ku lat klasuje się na drugim miejscu 
w naszym Banku pod względem wiel-
kości sumy bilansowej. W strukturze 
Klientów Oddziału największy udział 
stanowią Klienci instytucjonalni z te-
renu Ciechanowa i jego okolic. Taki 
kształt portfela Oddziału w Ciecha-
nowie doskonale uzupełnia strukturę 
Klientów Oddziałów zlokalizowanych 
w mniejszych miejscowościach. Po-
zwala to tym samym na dynamiczny 
rozwój Banku i dywersyfikację jego 
działalności, co wpływa pozytywnie 
na jego bezpieczeństwo. Podsumowu-
jąc, Oddział w Ciechanowie, z którym 
jak sądzę i ku mojemu zadowoleniu 
zawsze będę kojarzony, jest tylko jed-
nym - choć istotnym - z elementów 
sprawnie działającego i bezpiecznego 
organizmu bankowego. 

Ciechanowski Oddział Banku jest od 15 lat 
członkiem Mazowieckiej Izby Gospodar-
czej, która w tym roku obchodzi Jubileusz 
30-lecia działalności. Co daje Wam człon-
kostwo w Izbie?

To prawda, jesteśmy już z MIG 
połowę czasu jej istnienia, w zasadzie 
od początku powstania Oddziału w 
Ciechanowie. Członkostwo w MIG 
daje nam przede wszystkim możli-
wość promocji Banku na lokalnym 
rynku. Jednym z założeń Izby jest 
właśnie propagowanie zrzeszonych w 
jej ramach firm. Ponadto członkostwo 
to możliwość wzajemnego wsparcia, 
konsultacji oraz pozyskania informa-
cji w zakresie wprowadzonych lub 
planowanych przez Bank rozwiązań 
biznesowych z „pierwszej ręki”, czyli 
od Klienta. Bardzo cenimy sobie zda-
nie i opinię członków Izby, Rady czy 
niestrudzonej Pani Dyrektor Danuty 
Drzewieckiej. Razem z MIG promu-
jemy lokalnie przedsiębiorczość wśród 
młodzieży, szukamy nowych rozwią-
zań biznesowych dla firm. 

W jaki sposób włączacie się w życie lo-
kalnej społeczności naszego miasta i 
regionu?

Nasz Bank, a co za tym idzie i 
Oddział w Ciechanowie, stara się ak-
tywnie uczestniczyć w życiu lokalnej 
społeczności. Bierzemy udział w wielu 
inicjatywach, które wspieramy rów-

nież finansowo. W skali całego Banku 
wydatki na sponsoring przeznaczane 
są na cele związane z działalnością 
charytatywną, oświatową, administra-
cyjną, kulturalną czy sportową, każ-
dorazowo jednak wpisują się w misję 
działania Banku. Szczególnie ważne są 
dla nas wydarzenia kulturalne i spor-
towe. Np. w Płońsku od 2019 r. je-
steśmy sponsorem tytularnym klubu 
lekkoatletycznego MKS BANK BS 
PŁOŃSK, a na terenie Ciechanowa 
wspieramy np. akademie sportowe 
piłki nożnej dla dzieci. I tak w 2019 
r. całość wydatków Banku związanych 
ze sponsoringiem wyniosła 144 tys. 
zł, a w 2020 r. 124 tys. zł. Każdora-
zowo około 8% z tych kwot trafia do 
budżetu Oddziału w Ciechanowie na 
wsparcie lokalnych inicjatyw. Nale-
ży oczywiście pamiętać, że rok 2020 
z uwagi na pandemię był specyficz-
ny pod kątem imprez kulturalnych 
i sportowych, stąd też nieco inna 
struktura wydatków, w których łącz-
na kwota 55 tys. zł trafiła do szpitali 
w Ciechanowie i Płońsku na walkę z 
COVID-19.

Jak Pan już wspomniał, rok 2020 był nie-
powtarzany z uwagi na pandemię korona-
wirusa i trwający częściowy lub całkowity 
lockdown. Jak sytuacja w Polsce wpłynęła 
na Klientów Banku Spółdzielczego w Płoń-
sku i na sam Bank ?

Rzeczywiście dla nas również rok 
2020 był niepowtarzalny ale nie tylko 
z uwagi na pandemię, lecz również z 
uwagi na zmiany jakie zaszły w naszym 
Banku. Z dniem 1 stycznia 2020 r. 
przejęliśmy Bank Spółdzielczy w Za-
łuskach, który od kilku lat znajdował 
się w bardzo trudnej sytuacji finanso-
wej. Rozpoczęliśmy proces zmian or-
ganizacyjnych wprowadzających jego 
placówki i pracowników w strukturę 
i standardy Banku Spółdzielczego w 
Płońsku oraz restrukturyzację portfela 
kredytowego BS Załuski. Rok 2020 
to także dla nas rok zmian technolo-
gicznych i wprowadzenia Wspólnej 
Platformy Informatycznej (WPI), no-
woczesnego rozwiązania autorstwa fir-
my Asseco, które stworzyło nam nowe 
możliwości rozwoju. Dzięki WPI sta-
niemy się bardziej konkurencyjni za-
równo pod kątem produktowym jak 
i kosztowym. WPI umożliwia nam 
wzorem banków komercyjnych auto-
matyzację obsługi Klienta co wpływa 
na bezpieczeństwo procesu, szybkość 
obsługi i obniżkę kosztów działania. 
W grudniu 2020 r. nastąpiła również 
migracja systemowa Oddziałów w 
Załuskach i w Sochocinie. Oddziały 
te, to jedyne placówki pozostałe po 
byłym BS Załuski. Integracja syste-
mowa umożliwiła ostatecznie obsługę 
Klientów przejętego Banku również w 
rodzimych placówkach Banku Spół-
dzielczego w Płońsku i odwrotnie. 

Wróćmy jednak do pandemii, 
która zdominowała życie i gospodar-

kę na całym świecie, w tym również 
w Polsce. Po wybuchu pandemii za 
priorytet uznaliśmy ochronę zdro-
wia zarówno naszych pracowników, 
jak i Klientów. W ramach działań 
zabezpieczających, stanowiska obsłu-
gi Klientów zostały wyposażone w 
ekrany ochronne i środki dezynfeku-
jące a pracownicy otrzymali maseczki 
i przyłbice. Na wypadek znacznego 
zwiększenia skali zachorowań wszyst-
kie placówki zostały również przy-
stosowane do obsługi bezpośredniej 
Klienta bez konieczności wchodzenia 
przez niego do placówki, skorzystali-
śmy z tego rozwiązania przy drugiej 
fali pandemii. Umożliwiliśmy składa-
nie niektórych wniosków oraz zama-
wianie produktów online. To tylko 
niektóre z zastosowanych przez nas ze 
środków bezpośredniego bezpieczeń-
stwa. Kosztowne ale z naszego punktu 
widzenia konieczne.

Kolejnym krokiem, który zrobi-
liśmy było wprowadzenie uproszczo-
nych procedur zmiany warunków lub 
terminów spłaty kredytów dla konsu-
mentów i przedsiębiorców, uwzględ-
niające brak uzyskania niektórych do-
kumentów z instytucji zewnętrznych 
oraz zalecenia do ograniczenia kon-
taktu fizycznego. Bardzo dobra kon-
dycja finansowa naszych Klientów za-
owocowała niewielką w stosunku do 
wielkości portfela kredytowego kwotą 
przesuniętych rat kredytów. Łączna 

kwota odroczonych lub zawieszonych 
zobowiązań kredytowych w ramach 
Tarczy 1.0 wyniosła jedynie 4,35 mln 
zł (poniżej 1% portfela kredytowego).

Bank reagował również na bieżą-
co na wprowadzone centralnie przez 
ustawodawcę mechanizmy wsparcia 
przedsiębiorców. Na przykład wpro-
wadzono antykryzysowe zabezpiecze-
nia spłaty kredytów w postaci gwa-
rancji BGK. Niewątpliwie najbardziej 
wymagającym przedsięwzięciem było 
skuteczne i szybkie wdrożenie ob-
sługi subwencji w ramach Programu 
Tarczy Finansowej PFR oraz doradz-
two Klientom w tym zakresie. Dzięki 
uruchomieniu obsługi subwencji nasi 
Klienci otrzymali na rachunki ponad 
65 mln zł. Spowodowało to, tak jak 
w większości innych banków, istotny 
wzrost poziomu depozytów w Banku, 
spadek salda kredytów w rachunkach 
bieżących i tym samym spadek udzia-
łu depozytów zaangażowanych w kre-
dyty. W całym 2020 roku można było 
również zaobserwować, spowodowany 
wysokim poziomem niepewności w 
gospodarce, spadek popytu na kredy-
ty. Istotny wpływ na sytuację sektora 
bankowego miały również, dokonane 
przez RPP obniżki stóp procento-
wych, które spowodowały że wartość 
pieniądza na rynku spadła praktycznie 
do zera co znajduje odzwierciedlenie 
w oprocentowaniu lokat bankowych. 
Niektóre z banków przestały przyjmo-

wać depozyty od Klientów, inne usta-
liły nawet opłaty od przechowywania 
depozytów w Banku. 

Wspomniał Pan o Oddziale w Sochocinie, 
na początku stycznia tego roku tamtejszej 
kasjerce postawiono zarzuty w związku 
z przywłaszczeniem środków należących 
do Klientów. Co nowego wiadomo w tej 
sprawie? 

Tak, niestety takie zdarzenie mia-
ło miejsce. W chwili obecnej trwa 
dochodzenie w tej sprawie prowa-
dzone przez organy ścigania. Z uwagi 
na dobro prowadzonego śledztwa nie 
wiele mogę powiedzieć w tej sprawie. 
Proceder zaczął się na długo przed 
przejęciem przez nas Banku Spół-
dzielczego w Załuskach i trwał do 
pierwszych dni stycznia tego roku. Z 
uwagi na to zdarzenie wprowadzili-
śmy pozaplanowe i zintensyfikowane 
kontrole we wszystkich placówkach 
Banku. Niestety w ich wyniku wy-
kryliśmy podobny proceder, chociaż 
na nieporównywalnie niższą skalę, w 
II Oddziale w Płońsku. W obu spra-
wach Bank ma status pokrzywdzone-
go. Mogę ponownie zapewnić, że nasi 
Klienci nie doznają żadnego uszczerb-
ku majątkowego. Większość z rekla-
macji Klientów została już rozpatrzo-
na a środki zostały już zwrócone przez 
Bank na ich rachunki wraz z należny-
mi odsetkami i prowizjami. Bardzo 
dobra sytuacja Banku dała możliwość 
szybkiego zwrotu środków Klientom 
bez wpływu na bezpieczeństwo funk-
cjonowania Banku. W tym miejscu 
chciałbym jeszcze raz przeprosić za 
zaistniałą sytuację i jednocześnie po-
dziękować wszystkim naszym Klien-
tom za ogromną wyrozumiałość a 
szczególnie za to, że na chwilę obecną 
wszyscy poszkodowani nadal pozosta-
li Klientami naszego Banku. 

Jakie są Wasze plany na 2021 rok?
Wszystko wskazuje na to że 2021 

rok w większości upłynie również 
pod wpływem COVID-19 i jego 
wpływu na gospodarkę. Będziemy 
nadal wspierać naszych Klientów w 
sytuacji spowolnienia gospodarczego 
oferując możliwość np. przesunięcia 
rat kredytów. W obszarze organiza-
cji Banku będziemy dalej podno-
sić naszą konkurencyjność poprzez 
wdrożenie kolejnych modułów WPI, 
które umożliwią dalszą automatyza-
cję i uproszczenie procesów obsługi 
Klientów np. skrócenie do minimum 
procesu udzielania kredytów konsu-
menckich. W tym roku wdrożyliśmy 
usługę „Moje ID”, która pozwala na 
zakładanie profilu zaufanego. Zapla-
nowaliśmy również wdrożenie wielu 
nowoczesnych i pożądanych przez ry-
nek produktów. Myśląc o naszych naj-
młodszych Klientach zaplanowaliśmy 
wdrożenie nowoczesnej bankowości 
mobilnej czy przelewów natychmia-
stowych. To tylko niektóre z punktów. 
Tak jak zawsze naszym priorytetem 
pozostanie bezpieczny i zrównoważo-
ny rozwój Banku. 

Czego życzyć Panu i Bankowi na przy-
szłość? 

Nie będę oryginalny… zarówno 
sobie, Bankowi, Klientom, jak i nam 
wszystkim życzę powrotu do normal-
ności.

ROZMAWIAŁ
PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI

Rozmowa z Robertem Malinowskim – Wiceprezesem Zarządu ds. 
Handlowych w Banku Spółdzielczym w Płońsku

Będziemy nadal wspierać 
naszych Klientów
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Z okazji zbliżającego się 
Święta Kobiet 

wszystkim Paniom, a w szczególności 
Mieszkankom Gminy Ciechanów, 

życzę aby Dzień Kobiet trwał cały rok.

Niech uśmiech nigdy nie schodzi
z Waszych twarzy, 

a każdy dzień przynosi 
same radosne chwile.

Z okazji zbliżającego się 
Święta Kobiet 

wszystkim Paniom, a w szczególności 
Mieszkankom Gminy Ciechanów, 

życzę aby Dzień Kobiet trwał cały rok.

Niech uśmiech nigdy nie schodzi
z Waszych twarzy, 

a każdy dzień przynosi 
same radosne chwile.

Zarząd Województwa Mazowieckiego po-
zytywnie zaopiniował wniosek prezydenta 
Ciechanowa o dofinansowanie do budowy 
nowego przedszkola. Pierwsza od ponad 
30 lat taka miejska placówka będzie miała 
ponad 1.000 m² powierzchni. Powstanie w 
nowoczesnej, niskoemisyjnej technologii 
modułowej. Trwa procedura wyłaniania 
wykonawcy.

W czerwcu 2020 roku prezydent 
Krzysztof Kosiński wystąpił do Urzę-
du Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego z wnioskiem o dofi-
nansowanie do budowy przedszkola 
w Ciechanowie w kwocie 4 mln zł. 
– Budowa takiego obiektu wraz z za-
gospodarowaniem całego terenu to 
ponad 10 mln zł. Niestety nie pomógł 
nam polski rząd, który nie przekazał 
nawet złotówki na naszą inwestycję. 
Jak widać mają tam zupełnie inne 
priorytety finansowe. Jednak dobrze, 
że cały czas możemy liczyć na inny 
samorząd – ten szczebla wojewódzkie-
go. Urząd Marszałkowski od wielu lat 
aktywnie wspiera inicjatywy społeczne 
oraz infrastrukturalne gmin i miast na 
Mazowszu – mówi prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

W prowadzanym przez miasto po-
stępowaniu przetargowym, mającym 
na celu wyłonienie wykonawcy prac 
budowlanych, wpłynęły cztery oferty. 
Są weryfikowane pod względem for-
malnym i prawnym. Najkorzystniej-
sza zostanie wybrana w najbliższych 
tygodniach. 

Realizacja zadania ma rozpocząć 
się wiosną tego roku. Obiekt powsta-
nie na niezabudowanej działce miej-
skiej o powierzchni blisko 5 tys. m² 
przy ul. Szwanke. Jego wybudowanie 
zajmie około roku. 

– Budowa takiego obiektu to 
przedsięwzięcie, które daje konkret-
ne korzyści zarówno „tu i teraz”, jak 
i w przyszłości. Wspieramy inicjatywy 
tworzenia na Mazowszu nowoczesnej 
infrastruktury edukacyjnej. To za-
plecze dla wielu korzystających z niej 
dzieci, które mogą rozwijać się w przy-
jaznej, pozbawionej barier architek-
tonicznych, funkcjonalnej przestrze-
ni, ale też wsparcie dla pracujących 
rodziców i opiekunów – podkreśla 
Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek 
Województwa Mazowieckiego. 

W budynku znajdą się oddziały 
przedszkolne o powierzchni ok. 60 m2 
z oddzielnymi węzłami sanitarnymi i 

magazynami podręcznymi, obszerna 
strefa wejściowa z sekcją poczekalni 
dla rodziców, przestronny korytarz 
wewnętrzny, strefa szatni dla dzieci, 
pomieszczenia dla opiekunów, gabi-
nety specjalistów oraz pomieszczenie 
związane z zapleczem kuchennym (z 
oddzielnym wejściem). 

Inwestycja zakłada zniesienie ba-
rier architektonicznych w postaci pro-
gów, przewężeń czy innych elemen-
tów utrudniających dostęp dla osób 
niepełnosprawnych. Zarówno dojście 
do placówki, jak i jej konstrukcja we-
wnątrz zostaną odpowiednio dosto-
sowane, a przed budynkiem znajdą 
się też specjalnie oznakowane miejsca 
postojowe.

Budynek o kształcie zbliżonym do 
prostokąta z zewnątrz ozdobią m.in. 
perforacje elewacyjne. Teren nowego 
przedszkola będzie ogrodzony i oświe-
tlony. Powstaną na nim ciągi komu-
nikacyjne i parking dla ponad 30 aut. 
Pozostała część działki zostanie wyłą-
czona z ruchu kołowego i stanowić bę-
dzie bezpieczną, zamkniętą strefę dla 
dzieci. Jej obszar będzie zagospodaro-
wany elementami małej architektury 
oraz terenami pod place zabaw dla 
przedszkolaków. Powstanie też obszar 
zielony, gdzie założone będą trawniki, 
nasadzone krzewy i drzewa.

Powstanie też droga dojazdowa do 
obiektu. Ulica K. Szwanke poddana 
będzie częściowej przebudowie w celu 
wykonania nowego połączenia komu-
nikacyjnego z nowoprojektowaną dro-
gą. Dla zapewnienia bezpieczeństwa 
dzieci i kierowców przed przejściem 
dla pieszych na jezdni zaprojektowa-
no punktowe elementy odblaskowe, w 
dwóch punktach ustawione będą do-
datkowe słupy oświetleniowe. 

– Inwestycja wpisuje się w poli-
tykę prospołeczną realizowaną przez 
miasto Ciechanów oraz jest wyrazem 
wsłuchania się w głos mieszkańców. 
Dzięki dialogowi i dobrej współpracy 
zrealizujemy wspólnie kolejny wspa-
niały projekt – mówi Konrad Wojna-
rowski - radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego.

Decyzje o przyznaniu dotacji w 
ramach programu „Instrument wspar-
cia zadań ważnych dla równomiernego 
rozwoju województwa mazowieckie-
go” zatwierdzi Sejmik Województwa 
Mazowieckiego.

UM/TM

Dofinansowanie do miejskiej inwestycji

Będzie nowe przedszkole

Wizualizacja nowego miejskiego przedszkola, które powstanie przy ul. Szwanke.
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Pandemia koronawirusa wpływa na wiele 
obszarów naszego życia. Utrudnia także 
funkcjonowanie parlamentarzystom, któ-
rzy ze względu na panujące obostrzenia 
musieli zmienić formułę pracy senatorskiej, 
w tym dyżurów senatorskich dostosowując 
ją do ograniczeń sanitarnych.  Na ciekawy 
pomysł jak ułatwić wyborcom kontakt ze 
sobą wpadł senator dr Jan Maria Jackowski.

Otóż 8 marca o godz. 20:00 za-
prasza na dyżur parlamentarny onlilne. 
Zostanie on zorganizowany poprzez 
transmisję na kanale senatora w ser-
wisie YouTube. Dodatkowo transmisja 

zostanie udostępniona w portalu Fa-
cebook na profilach: Puls Ciechanowa 
oraz CiechanowInaczej Lokalny Por-
tal Informacyjny. Dzięki temu będzie 
można na żywo zadać pytanie senato-
rowi Jackowskiemu (w formie komen-
tarza lub wiadomości).

Pytania można przesłać także wcze-
śniej ( adres e-mail: pulsciechanowa@
gmail.com ), a my zadamy je w Pań-
stwa imieniu senatorowi naszego okrę-
gu wyborczego podczas transmisji na 
żywo.

TM

Zadaj pytanie senatorowi
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Na portalu Facebook działa grupa 
„Licytacje dla Filipka – Pomóżmy 
Flipkowi w walce z artrogypozą”. 
Wystawiając na sprzedaż różnorakie 
przedmioty, bądź kupując je, poma-
gamy temu pięcioletniemu chłopcu 
z Ciechanowa w zgromadzeniu pie-
niędzy na kolejne operacje.

Przypomnijmy, że pierw-
sza z nich odbyła się 7 września 
ub.r. w Warszawie i trwała kilka 
godzin. Przeprowadził ją dr Da-
vid Feldman z Paley European 
Institute. Kosztowała 372 tys. 
zł. Kwota ta pochodziła m.in. 
ze zbiórki SMS-owej, darowizn 
przekazanych za pośrednictwem 
Fundacji „Siepomaga” oraz 
środków zebranych podczas 

„III RODZINNYCH MIKO-
ŁAJEK”, zorganizowanych w 
grudniu 2019 roku przez Sto-
warzyszenie „Mazovia ProActiv 
Ciechanów”. Operacja się uda-
ła. Filip przechodzi rehabilitację 
i może już zginać kolanka.

Przeprowadzenie kolejnych 
operacji zależy od tego czy uda 
się zebrać odpowiednią sumę 
pieniędzy. Najbliższą jest opera-
cja stóp. Jej koszt to 207 tys. zł.

Leczenie Filipka można 
wesprzeć wpłatą za pośrednic-
twem Fundacji „Siepomaga”: 
https://www.siepomaga.pl/fi-
lip-bugajewski.

Pomóżmy Filipowi!
TM

Licytacje dla Filipka
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ź Włączy ogrzewanie, gdy temperatura na 
zewnątrz spadnie poniżej określonej 
wartości,

Jak działa całoroczna automatyka 
pogodowa?

Wartości temperatury progowej w okresie 
jesienno-zimowym i wiosenno-letnim 
określasz w umowie. Zgodnie ze zleceniem 
zawartym w umowie dla danego  okresu 
automatyka pogodowa samoczynnie:

ź Wyłączy ogrzewanie, gdy temperatura 
na zewnątrz będzie wyższa od założonej.

INSTALACJA 
GRZEWCZA

Dostarczenie ciepła
do budynku lub 

odcięcie przepływu

PEC Ciechanów poprawia bezpieczeństwo dostaw ciepłaPEC Ciechanów poprawia bezpieczeństwo dostaw ciepła

Sprawdź, jak pomoże Ci w tym 
automatyka pogodowa 

w bezpłatnej ofercie PEC Ciechanów!

1. Rozgrupowanie węzła grupowego w budynku 
przy ul. Batalionów Chłopskich 5

4. Przebudowa odcinka sieci ciepłowniczej 
kanałowej na sieć preizolowaną wraz z przy-
łączami wzdłuż ul. Robotniczej.

2. Rozgrupowanie węzła grupowego w budynku 
przy ul. Batalionów Chłopskich 17

W ramach realizacji zadań 1, 2, 3, kolejni odbiorcy 
zyskają możliwość efektywnego gospodarowania 
ciepłem poprzez zastosowanie indywidualnego 
sterowania wg. temperatury zewnętrznej (stero-
wnie pogodowe) dedykowanego dla każdego z 
poszczególnych budynków.

3. Rozgrupowanie węzła grupowego w budynku 
przy ul. Armii Krajowej 20

W trosce o odbiorców, Przedsiębiorstwo Energe-
tyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. rozpoczyna 
w tym roku m.in. realizację czterech dużych 
sieciowych zadań inwestycyjnych, których 
efektem będzie poprawa bezpieczeństwa dostaw 
ciepła:

Komfortowe warunki cieplne wpływają też na 
zadowolenie odbiorców ciepła systemowego.

Sterowanie Twoim ciepłem dzięki automatyce 
pogodowej to standard w PEC Ciechanów

Planowany termin zakończenia prac inwesty-
cyjnych na powyższych zadaniach to 15.09.2021r. 
Aktualnie rozpoczęto już roboty ziemne. Spółka 
przeprasza za utrudnienia, które mogą powstać 
w wyniku realizacji tych zadań.

Spółka na realizację ww. zadań inwestycyjnych 
pozyskała dofinansowanie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w wysokości 85% kosztów 
kwalifikowanych.

Dodatkową korzyścią dla mieszkańców rozgrupo-
wanych budynków jest zmiana taryfy rozlicze-
niowej z Grupy Taryfowej A1 na Grupę Taryfową 
A2 co w efekcie finalnym przeniesie się na 
obniżenie rachunków za energie cieplną. Prace 
budowlane na zadaniu 1,2 zostały rozpoczęte. 

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w budynku 
dzięki zastosowaniu automatyki pogodowej przez 
cały rok ma bardzo duży wpływ na stan nierucho-
mości. Chroni ją przed zawilgoceniem, wyzię-
bieniem i rozwojem mikroorganizmów.

Aby utrzymać odpowiednią temperaturę budynku, 
nie musisz śledzić prognoz pogody i martwić się o 
to kiedy ogrzewanie ma działać a kiedy ma być 
wyłączone.

reklama

materiał promocyjny
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Rodowity ciechanowianin Stefan 
Żochowski w tym roku skończy… 67 
lat. To pewnie nic dziwnego? Przecież 
od kilku dekad nasze życie doczesne się 
wydłuża. A jedna! Stefan jest bowiem 
wyczynowym sportowcem! Już teraz stał 
się legendą lokalnego tenisa stołowego. 
Jego coraz większe sukcesy są oczywi-
stym zaprzeczeniem tezy, że sportowa 
forma umyka z biegiem lat. 

Sportowe losy Stefana układały 
się dość nietypowo. Jako nastolatek 
grał w koszykówkę w SKS „ŻAK” 
Ciechanów (na bazie „Krasiniaka”). 
Już jako dorosły uprawiał siatkówkę i 
tenis stołowy w zespole zakładowym 
ZREMB –u. Na serio, wyczynowo 
zajął się tą ostatnią dyscypliną w wie-
ku… 47 lat. W tymże zatem roku 
przypada okrągła XX. rocznica jego 
sportowej kariery.

Było w tym nietypowym życio-
rysie sportowym trochę przypadku, 
a także nieco chęci do poprawienia 
sylwetki i utrwalenia zdrowia. Także 
czerpania autentycznej radości z ry-
walizacji, często zwycięskiej, z dużo 
młodszymi zawodnikami. W zespole 
męskim „ISKRY” z pobliskiego Soń-
ska, gdzie trenerem i kierownikiem 
był nieodżałowany śp. Włodek Drą-
żek brakowało do pełnego składu 
czwartego zawodnika. Stefan bardzo 
szybko podjął decyzję i równie pręd-
ko, tudzież błyskotliwie stał się jed-
nym z filarów ekipy. Często zdobywał 
decydujące o wygranej punkty. By-
wało, że wspomagał biedną drużynę 
finansowo.

Po latach, kiedy to z różnych po-
wodów tenis stołowy w Sońsku pod-
upadł, Stefan Żochowski utworzył w 
Ciechanowie Klub Tenisa Stołowego. 
Funkcjonuje on po dziś dzień, a Ste-
fan jest jego kapitanem i duszą.

Mimo swych lat nestor ciecha-
nowskiego tenisa stołowego imponu-
je formą i prezencją. Nie wygląda na 
swój wiek. Z biegiem lat osiąga coraz 
większe sukcesy. Oto tylko niektóre: 
od przeszło dekady należy do czo-

łówki polskiej w swych kategoriach 
wiekowych, kilkakrotnie stawał na 
podium turniejów Grand Prix Polski, 
w 2013 roku wystąpił w reprezen-
tacji Polski na mistrzostwach świata 
weteranów w Dubaju. W turnieju 
indywidualnym liczący wtedy 59 lat 
ciechanowianin grał w kategorii 40+ 
z dużo młodszymi rywalami i zajął 
wysokie V miejsce.

W zmaganiach drużynowych z 
Indonezją i Pakistanem wygrał po 
dwa spotkania. W 2017 roku zdo-
był srebrny medal na mistrzostwach 
Polski w grze podwójnej w kategorii 
wiekowej 59 – 64 lata. We wrześniu 
minionego roku w Kielcach na takiej 
samej imprezie wywalczył brąz w de-
blu w kategorii 64 - 69 lat.

Świetnym przykładem na kla-
sę reprezentowaną przez Stefana 
Żochowskiego są jego pojedynki z 
byłym i czołowym onegdaj zawod-
nikiem, a następnie prezesem Pol-
skiego Związku Tenisa Stołowego 
Wojciechem Wałdowskim. Grali ze 
sobą pięć razy i Stefan wygrał cztery 
pojedynki! Po ich ostatnim meczu, 
rozegranym w 2019 roku w Ostród-
zie, zdesperowany i sfrustrowany były 
as zapytał Stefana: - Skąd Ty jesteś i 
gdzie grałeś, bo ja cię nie znam? Ste-
fan ze stoickim spokojem i pewną 
miną odpowiedział: - Jestem z Cie-
chanowa, a za młodu grałem w Chi-
nach, kiedy ojciec pracował w amba-
sadzie! Jak widać wraz z dobą formą 
fizyczną i mentalną wzrasta poczucie 
humoru. 

Kończąc już, z pełnym przeko-
naniem mogę stwierdzić, że Stefan 
Żochowski, wielki pasjonat tenisa 
stołowego może być idealnym wzor-
cem dla młodzieży. Zwłaszcza tej, 
która całymi dniami ślęczy przed 
komputerami, tabletami i smartfona-
mi. Jest bowiem przykładem, że pasja 
i trening czynią mistrza w każdym 
wieku. Polecam gorąco ten pozytyw-
ny przykład nam wszystkim.

WALDEMAR NICMAN

Człowiek z pasją

Im starszy – tym lepszy

Stefan Żochowski – z lewej.
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Nasz redakcyjny Kolega Waldemar Nicman 
został postanowieniem Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Andrzeja Dudy odznaczo-
ny Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodle-
głości.

W styczniu do domu Waldema-
ra Nicmana przybył I Wicewojewoda 
Mazowiecki Sylwester Dąbrowski, by w 
imieniu Prezydenta RP wręczyć odzna-
czenie.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepod-
ległości jest przyznawany przez Prezy-
denta RP obywatelom polskim, którzy 
od czasu odzyskania niepodległości przez 
Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali 
się do budowania i wzmacniania suwe-
renności, niepodległości, kulturowej 
tożsamości i materialnej pomyślności 
Rzeczypospolitej. Waldemar Nicman 
został uhonorowany przez prezydenta 
Andrzeja Dudę m.in. za „walkę o nie-
podległość oraz działalność na rzecz 
przemian demokratycznych, a także ak-
tywną działalność zawodową i społecz-
ną”. Wniosek o przyznanie odznaczenia 
złożyły władze ciechanowsko-pułtuskich 
struktur NSZZ „Solidarność”.

Waldemar Nicman to legendar-
ny szef ciechanowskiej „Solidarności”. 
Wcześniej został odznaczony, m.in. 
przez: Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego – Odznaką „Zasłużony 

działacz kultury” za działalność w II 
obiegu wydawniczym w latach osiem-
dziesiątych, Szefa Urzędu ds. Komba-
tantów i Osób Represjonowanych – Od-
znaką Honorową Działacza Opozycji 
Antykomunistycznej „Za Zasługi dla 
Niepodległości 1956-1989”, Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej – Krzyżem 
Wolności i Solidarności, Prezesa Rady 
Ministrów – Medalem „100-lecia Od-
zyskania Niepodległości”, Samorząd 
Miasta – Medalem „Za Zasługi dla Cie-
chanowa” oraz Samorząd Powiatu Cie-
chanowskiego – Dyplomem Uznania z 
okazji XXX-lecia pracy dziennikarskiej.

- W sierpniu minionego roku mi-
nęła już 40. rocznica powstania NSZZ 
„Solidarność”. Była skromnie świętowa-
na ze względu na znaną nam wszystkim 
i niezmiernie dokuczającą sytuację z 
COVID-19. Ja uczciłem ten ważny dla 
mnie fakt napisaniem swych wspomnień 
z tego trudnego, ale też pięknego okresu. 
Cztery dekady to szmat czasu w życiu 
człowieka. Kiedy zakładaliśmy „S” w 
ciechanowskich Zakładach Graficznych 
miałem 33 lata, czyli byłem w wieku 
zwanym potocznie „Chrystusowym”. 
Teraz mam 74 i zbliżam się do ziemskiej 
mety. Jeśli zaś chodzi o historię to 40 lat 
stanowi mgnienie oka. W ciągu swego 
długiego, dzięki Bogu życia, jeśli chodzi 

o stronę materialną nie osiągnąłem nic. 
I trudno. Tak widać miało być. Jeśli zaś 
chodzi o sferę duchowo-przygodową to 
miałem niezwykle ciekawe i bogate ży-
cie. Przez ostatnie blisko pięć lat zosta-
łem wielokrotnie doceniony i uhono-
rowany przez wiele ważnych instytucji 
i osób. To za życia doczesnego nie trafia 
się często. Na sam koniec, po niezmier-
nie długim oczekiwaniu doceniła mnie 
moja Ukochana „Solidarność” rękami 
Prezydenta RP – Andrzeja Dudy. To 
prawdziwe ukoronowanie mej doczesnej 
pielgrzymki. W tej mierze jestem więc 
człowiekiem spełnionym. Mogę spo-
kojnie odejść na zasłużony odpoczynek 
do lepszego świata – mówi Waldemar 
Nicman.

Przywołane przez odznaczonego 
wspomnienia ukazały się w formie książ-
ki pt. „Burzliwy romans z Solidarnością. 
Wspomnienia samotnego wojownika ze 
STACJI”. Jej wydanie stało się możliwe 
dzięki dofinansowaniu przyznanemu 
przez Zarząd CEDROB S.A. i osobiste-
mu wsparciu ze strony Mirosława Koź-
lakiewicza – Przewodniczącego Rady 
Nadzorczej tej Spółki.

***
Gratulujemy naszemu redakcyj-

nemu Koledze kolejnego zaszczytnego 
odznaczenia. Panie Waldku – jesteśmy 
dumni!

TM

Kolejny sukces naszego redakcyjnego Kolegi

Prezydent RP odznaczył Waldemara Nicmana

Od lewej: Waldemar Nicman i Sylwester Dąbrowski - I Wicewojewoda Mazowiecki.

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości 
przyznawany przez Prezydenta RP.
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Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
przygotowuje się do kolejnej inwestycji, którą 
będą dwa budynki mieszkalne – tym razem 
przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Podpisa-
no już umowę na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej. Bloki powstaną na 
działce otrzymanej w formie aportu od miasta.

Wykonawca został wyłoniony w 
drodze zapytania ofertowego zamiesz-
czonego na stronie internetowej  TBS. 
- W wyniku przeprowadzonego postę-
powania wyłoniono firmę FSprojekt 
Pracownia Projektowa Marcin Fabiański 
z siedzibą w Brodnicy. Do przetargu na 
opracowanie dokumentacji przystąpiło 
dziesięć firm. Wykonawca jest zobowią-
zany do opracowania: koncepcji archi-
tektonicznej w terminie 30 dni od daty 
podpisania umowy, dokumentacji bu-
dowlanej umożliwiającej uzyskanie po-
zwolenia na budowę w terminie 90 dni 
od podpisania umowy, a dokumentacji 
wykonawczej w terminie 6 miesięcy od 
daty podpisania umowy – powiedział 
nam Łukasz Lewandowski – prezes To-
warzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. w Ciechanowie.

TM

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Będą dwa nowe bloki

W chwilę po podpisaniu umowy (od lewej): Marcin Fabiański – właściciel firmy FSprojekt 
Pracownia Projektowa oraz Łukasz Lewandowski – prezes TBS.
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Klienci zaczynają mieć coraz większą 
świadomość tego, jak wiele mogą zy-
skać dzięki ubezpieczeniom. Choć dalej 
dominującym na rynku produktem jest 
obowiązkowa komunikacyjna polisa OC, 
Polacy coraz częściej widzą potrzebę 
zabezpieczenia pozostałych obszarów 
życia.

 – Doradcy z CUK Ubezpiecze-
nia znajdują polisy komunikacyj-
ne nawet o 500 zł taniej. Jednakże 
bezpieczeństwo na drodze, to nie 
tylko obowiązkowe OC, ale tak-
że AC, assistance czy NNW, dzięki 
którym klient może mieć pewność, 
że nie tylko auto jest całkowicie bez-
pieczne, ale także osoby, które nim 
podróżują. W CUK Ubezpieczenia 
Doradcy są w stanie przeanalizo-
wać oferty wszystkich wiodących 
Towarzystw Ubezpieczeniowych i 
wybrać najlepszą, pełną ochronę w 
korzystnej dla klienta cenie – mówi 
EWA NIEZNAŃSKA, właścicielka 
multiagencji CUK Ubezpieczenia w 
Ciechanowie przy ul. Pułtuskiej 53. 

W ostatnich czasach nieco zmie-
niła się sytuacja na rynku polskim 
związana z ubezpieczeniami na 
życie. Polacy coraz częściej sięgają 
po tak zwane „życiówki”, które za-
pewniają ochronę w wielu niespo-
dziewanych sytuacjach, zarówno 
ubezpieczonego, jak i jego najbliż-
szych. – Ubezpieczenia na życie są w 
ofercie niemal każdego towarzystwa 
ubezpieczeniowego. Nie ma w tym 

nic dziwnego, bowiem jest to obszar 
najcenniejszy i powinien być oto-
czony odpowiednią ochroną. Polisa 
na życie jest ważnym zabezpiecze-
niem na wypadek nieprzewidzia-
nych zdarzeń, takich jak np. śmierć. 
Klient ma wtedy pewność, że jego 
bliscy otrzymają pieniądze na za-
bezpieczenie codziennych potrzeb i 
zobowiązań finansowych. Trzeba też 
pamiętać, że ochrona może obejmo-
wać również wiele innych sytuacji 
jak poważne zachorowania, uszczer-
bek na zdrowiu, pobyt w szpitalu, 
czy niezdolność od pracy. Jest to nie-
zwykle ważne, gdy mamy do czynie-
nia z osobami, które spłacają kredyt 
mieszkaniowy, czy są też jedynymi 
pracującymi w rodzinie. Z roku na 

rok zauważamy coraz większe zain-
teresowanie tego rodzaju produkta-
mi. Mają na to wpływ dwa czynniki, 
z jednej strony rosnąca świadomość 
w kwestii ubezpieczeń, z drugiej 
natomiast ich atrakcyjna cena. W 
naszej ofercie są ubezpieczenie na 
życie, których składka zaczyna się 
już od 30 zł miesięcznie - dodaje 
PATRYK NIEZNAŃSKI.

Obszarem, który powinien rów-
nież zostać objęty ochroną ubezpie-
czeniową jest majątek, w tym dom, 
mieszkanie, domek letniskowy czy 
firma. „Obserwując sytuację na ryn-
ku ubezpieczeniowym, widać, iż co-
raz więcej klientów poszukuje ofert 
ubezpieczeniowych obejmujących 
ochroną ich dom lub mieszkanie. 
Tego typu polisa nie uchroni nas 
przed niefortunnymi zdarzeniami, 
czy złodziejem, ale zapewni, iż ubez-
pieczyciel uchroni nas od kłopotów 
finansowych, pokryje wyrządzoną 
szkodę i pomoże przejść przez całą 
procedurę – mówi PATRYK NIE-
ZNAŃSKI. Tego typu polisa może 
być dowolnie rozszerzana i dosto-
sowana do indywidualnych potrzeb 
klienta. 

Nasza agencja CUK Ubezpiecze-
nia oferuje swoim klientom oferty 
30 towarzystw ubezpieczeniowych, 
które obejmują między innymi: 
ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie 
komunikacyjne, ubezpieczenie na 
życie, ubezpieczenie firmowe, ubez-

pieczenie turystyczne, czy od na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków 
(NNW) oraz rolne. Dzięki temu, 
klienci w trakcie jednego spotkania 
z doradcą mogą otrzymać komplek-
sową ofertę. Klienci mogą skorzystać 
z PAYBACK i obniżyć cenę swojej 
polisy nawet o 200 zł oraz zbierać 
punkty na swoją kartę. Sposobem na 
wybór najkorzystniejszej polisy jest 

również zwracanie uwagi na aktual-
ne promocje. Np. Produkt miesiąca, 
dzięki któremu Klient może skorzy-
stać z niezwykle atrakcyjnych ofert 
ubezpieczeniowych. 

EWA I PATRYK NIEZNAŃSCY 
CUK UBEZPIECZENIA W CIECHANOWIE 

UL. PUŁTUSKA 53
TEL. 23 671 12 85, KOM. 786 816 122

E-MAIL: CIECHANOW@CUK.PL

Na początku roku ukazał się w prze-
strzeni cyfrowej singiel szwedzkiego 
instrumentalisty i wokalisty Erica 
Sparkwooda pt. „Wildfyre”. Ilustra-
cję do singla wg pomysłu muzyka, 
akrylową techniką na desce namalo-
wała Ewelina Mylonaki (Krajewska), 
uzdolniona artystycznie ciechano-
wianka stale zamieszkująca w Grecji.

Eric Sparkwood to szwedz-
ki muzyk, który w 2011 roku 
założył one-man band czyli jed-
noosobowy zespół „Foghorn 
Lonesome” – samodzielnie stu-
dyjnie tworząc muzykę na wielu 
instrumentach i wokalem, w cy-
frowej technice wielośladowego 
miksowania dźwięku. Od roku 
2016 równolegle rozpoczął kon-
certowanie na żywo w wielooso-
bowej wersji zespołu „Foghorn 
Lonesome”, z udziałem wokalist-
ki Jessici Isaksson i basisty Nikity 
Smirnova, a także polskiego basi-
sty Krzysztofa Rozwadowskiego. 
W 2017 roku do grupy dołączył 

perkusista Tomas Rosenberg. 
Obecnie z powodu pandemii 
zespół w realu nie koncertuje, a 
Eric Sparkwood tworzy w studyj-
nej formule one-man band.

– Stylistyka utworu bliska 
jest formule gotyckiego rocka, o 
czym świadczy między innymi 
mollowa tonacja i dość prosta 
melodia, ale oczywiście nie tyl-
ko. Nastrój utworu jest tajem-
niczy i mroczny. Mam wrażenie, 
że harmonia i rytmika utworu 
dźwiękami niczym pędzlem 
malują ulotny obraz muzyczny 
– komentuje kompozycję „Wild-
fyre” Piotr Pszczółkowski, wła-
ściciel szkoły muzyki „Akademia 
Dźwięku” w Ciechanowie.

Ewelina Mylonaki (Krajew-
ska) jest absolwentką ciechanow-
skiego „Krasiniaka” oraz Kate-
dry Ikonografii Bizantyńskiej w 
Scholi Vyzantinis Mousikis kie 
Agiografias w Pyrgos na Pelo-
ponezie, niedaleko starożytnej 

Olimpii. Jej wykształcenie po-
zwala na profesjonalną, zgodną 
z kanonem teologicznym twór-
czość w stylu macedońskim i 
kreteńskim. M.in. po raz pierw-
szy bez wcześniejszych wzorów 
skomponowała według kanonu 
macedońskiego ikony nowych 
świętych Kościoła Ortodoksyj-
nego – Paisjusza Hagioryty, Ja-
kuba Tsalikisa i Starca Efrema z 
Arizony oraz świętych Christosa 
i Panaganosa na wspólnym arte-
fakcie.

Obraz z ilustracją do singla 
„Wildfyre” powędrował w czasie 
pandemii w poprzek Europy, z 
prawosławnej Grecji na południu 
do protestanckiej Szwecji na pół-
nocy, z kwarantanną w środku 
kontynentu.

Singiel opublikowany został 
na platformach cyfrowych – 
Spotify, Apple Music, YouTube, 
Bandcamp i SoundCloud.

GRZEGORZ KRAJEWSKI

Doradcy z CUK Ubezpieczenia w Ciechanowie zapewnią Ci pełną ochronę 

Doradcy Katarzyna Ciągadlak i Patryk Nieznański gwarantują, że w siedzibie CUK Ubez-
pieczenia w Ciechanowie zapewnione jest bezpieczeństwo sanitarne.

Patryk Nieznański zaprasza do siedziby 
CUK Ubezpieczenia w Ciechanowie przy ul. 
Pułtuskiej 53.

W multikulturowej Europie

Ewelina w Grecji namalowała Erykowi ze Szwecji

Eryk z obrazem Eweliny (styczeń 2021 - 
Sztokholm w Szwecji).

Ewelina w koszulce z logo zespołu Eryka (luty 2021 - 
Killini na Peloponezie).
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Problem ogromnych ilości odpadów zalegają-
cych na terenie byłej cukrowni, gdzie spółka 
VENTUS prowadziła działalność w zakresie ich 
przetwarzania, wielokrotnie był podejmowa-
ny przez radnych miasta i powiatu. W ostat-
nim czasie interpelację w tej sprawie złożyli 
radni Andrzej Bayer i Andrzej Czyżewski.

Napisali w niej, że mieszkańcy w roz-
mach z nimi podkreślają, iż „w ostatnich 
latach w pobliżu tego, jak to określają 
„największego wysypiska śmieci w cen-
trum miasta”, wykonano wiele ważnych 
i potrzebnych inwestycji, m.in. remont 
ulicy Augustiańskiej, siłownię zewnętrz-
ną czy park z drzewek sadzonych przez 
ojców. Obecne trwa urządzanie nowego 
parku za ponad milion złotych. Tymcza-
sem wszystkie te pozytywne zmiany prze-
słania katastrofalny widok kompleksu 
dawnej cukrowni. Mieszkańcy skarżą się 
na uciążliwy zapach składowanych tam 
odpadów oraz rosnącą populację szczu-
rów. (…) Kolejną kwestią jest zagrożenie 
pożarowe. Mieszkańcy boją się, ze ewen-
tualny pożar zgromadzonych na terenie 
byłej cukrowni śmieci doprowadzi do 
ekologicznej katastrofy – napisali radni 
Bayer i Czyżewski, prosząc o informacje 
jakie kroki w związku z przedstawionym 
problem podejmowały władze miasta.

W odpowiedzi Sekretarz Miasta 
Adrianna Saganek napisała, że działal-
ność którą prowadziła spółka VENTUS 
nie mieści się w kompetencjach gminy 
miejskiej. Podkreśliła, że władze mia-
sta dostrzegają problem i wielokrotnie 

zwracały się do urzędów i służb, które 
mają podstawy prawne by się nim zająć. 
Przekazała też radnym kopie informacji 
uzyskanych od tych instytucji.

I tak z pisma przesłanego przez 
Mazowieckiego Wojewódzkiego In-
spektora Ochrony Środowiska wyni-
ka, że podległe mu służby (czasem we 
współpracy z Policją i Strażą Pożarną) 
dokonywały kontroli na terenie byłe-
go zakładu przetwarzania odpadów. 
Stwierdzały tam liczne nieprawi-
dłowości, m.in. nie działał monito-
ring wizyjny (z uwagi na odłączenie 
prądu), składowanie ok. 11 tys. m3 
odpadów w pryzmach (zamiast w 
big-bagach lub kontenerach), a w 
niezabezpieczonych pomieszczeniach 
biurowych znajdowała się porzucona 
dokumentacja.

Ostatecznie Marszałek Województwa 
Mazowieckiego stwierdził wygaśnięcie 
decyzji pozwalającej Spółce VENTUS na 
gromadzenie i przetwarzanie odpadów 
na terenie zakładu. Zobowiązał ją też do 
usunięcia zalęgających tam odpadów na 
własny koszt. Decyzja ta jest prawomoc-
na. – Usunięcie odpadów z terenu przy ul. 
Fabrycznej 19 powinno nastąpić do końca 
lutego 2021 r. – napisał, w piśmie skiero-
wanym do prezydenta Ciechanowa, Mar-
cin Podgórski – Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń 
Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego. 

Czy Spółka wykona decyzję Mar-
szałka Województwa Mazowieckiego? 
Znając jej sytuację ekonomiczną jest to 
raczej mało prawdopodobne…

TM

Interpelacje radnych

Kto usunie odpady z dawnej cukrowni?

Na terenie byłej cukrowni zalegają tony odpadów.
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Właściciele ciechanowskiego gastropubu Mini-
sterstwo Śledzia i Wódki postanowili otworzyć 
swój lokal. Na drugi dzień pojawili się przed-
stawiciele Sanepidu i zażądali zamknięcia lo-
kalu. Właściciele nie zgadzają się z tą decyzją i 
zapowiadają kroki prawne. Wspiera ich poseł 
Arkadiusz Iwaniak oraz prezydent Krzysztof 
Kosiński, który wystosował stanowcze pismo 
do Sanepidu żądając zaprzestania utrudniania 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak nam powiedział współwłaściciel 
lokalu Aleksander Sosiński, decyzja o 
jego otwarciu motywowana była wieloma 
względami. - Chcemy wyraźnie zaznaczyć, 
że nie należymy do grupy ludzi wątpiących 
w istnienie pandemii lub bagatelizującej 
jej skutki. Należymy za to do społeczności 
polskich przedsiębiorców, do grupy ludzi 
którzy płacą podatki i którzy mają swo-
je zobowiązania. I w końcu należymy do 
grupy dorosłych ludzi, którzy zdecydowali 
się założyć rodzinę. I to rodzina jest naszą 
pierwszą i najważniejszą motywacją. Na 
stworzenie Ministerstwa Śledzia i Wódki 
poświęciliśmy prawie rok oraz wszystkie 
oszczędności. Nie mogliśmy już dłużej 
czekać. W obliczu braku jakiegokolwiek 
wsparcia oraz chaotycznych i nieprzewi-
dywalnych działań rządu zdecydowaliśmy 
się przyjmować naszych gości na miejscu, 
w lokalu. Mówiono nam, że branża ga-
stronomiczna zostaje zamknięta na dwa 
tygodnie, a dziś mija cztery miesiące i dalej 
nie wiemy, kiedy będziemy mogli wrócić 
do pracy. Przekonani jesteśmy, iż przy za-
chowaniu pełnego reżimu sanitarnego nie 
jesteśmy większym zagrożeniem dla zdro-
wia niż kina, teatry, kasyna czy galerie han-
dlowe. Pozostajemy na stanowisku, iż brak 
jest podstaw prawnych zakazywania nam 
prowadzenia działalności gospodarczej. 
Wszystkim nam jest ciężko, wszyscy mamy 

dość, ale nie wszystkich pandemia do-
tknęła w równym stopniu. Wybór, przed 
którym zostaliśmy postawieni to otwierać 
albo bankrutować. Nie chcemy z nikim 
walczyć, chcemy normalnie żyć i pracować 
– powiedział nam Aleksander Sosiński.

Poseł na otwarciu Ministerstwa

Jako pierwszy gość w lokalu pojawił 
się poseł ziemi płocko-ciechanowskiej Ar-
kadiusz Iwaniak (Lewica), który przybył by 
w ten sposób okazać solidarność z przed-
siębiorcami. Do odwiedzin Ministerstwa 
zachęcił go jego lokalny asystent Sebastian 
Andrzejczak, który będąc przedsiębiorcą 
doskonale rozumie właścicieli lokalu. Sam 
poseł Iwaniak też przez wiele lat prowadził 
działalność gospodarczą, był m.in. wła-
ścicielem restauracji w Płocku. – Obecne 
problemy branży gastronomicznej świetnie 
rozumiem. Nie zachęcam przedsiębiorców 
do takich czy innych decyzji. Sami muszą 
je podjąć. Ale doskonale rozumiem ich 
motywację i to, że przez rząd są stawiani 
niemalże pod ścianą. W czasie rozmowy 
z właścicielami Ministerstwa miałem oka-
zję zobaczyć z jaką pasją ci młodzi ludzie 
podchodzą do miejsca, które udało im się 
stworzyć. Z jaką troską mówią o pracow-
nikach, dostawcach czy firmach kooperu-
jących. Państwo powinno wspierać takich 
ludzi, a nie zabijać w nich chęć do działa-
nia. A najgorszym jest, że obecne działania 
rządzących zabijają w tych ludziach wiarę 
w to, że prawo powinno być przewidywal-

ne, spójne, a przede wszystkim ma służyć 
ludziom. W trakcie wczorajszej wizyty 
miałem okazję na własne oczy przekonać 
się, jak dobrze właściciele przygotowali 
swój lokal do otwarcia, stosując wszelkie 
obostrzenia i zapewnili tym samym bezpie-
czeństwo klientom. Pochwalić muszę także 
funkcjonariuszy ciechanowskiej Policji, 
którzy pojawili się zaraz po otwarciu Mi-
nisterstwa. Sporządzili protokół opisujący 
zastosowane w lokalu środki bezpieczeń-
stwa i na tym zakończyli swoje czynności 
– powiedział nam poseł Iwaniak.

Warto podkreślić także profesjo-
nalizm pracowników Agencji Ochrony 
BARTON, którzy przy wejściu mierzyli 
gościom temperaturę, a także pilnowali 
dezynfekcji rąk i obowiązku noszenia ma-
seczek.

Prezydent wspiera przedsiębiorców

Prezydent Krzysztof Kosiński w 
sposób zdecydowany popiera działania 
przedsiębiorców. - Zawsze będę stał po 
stronie słabszych. A w starciu z opre-
syjnymi organami państwa to przedsię-
biorca jest na gorszej pozycji. Ten rodzaj 
obywatelskiego buntu należy z całą mocą 
pochwalić. Gastronomia powinna funk-
cjonować w reżimie sanitarnym. Sądy 
wielokrotnie w ostatnich tygodniach 
potwierdzały, że zakazywanie działalności 
gospodarczej przez rząd w rozporządze-
niach jest nielegalne. Skoro ten przedsię-
biorca nie otrzymał absolutnie żadnej po-

mocy od państwa to w pełni rozumiem 
konieczność otwarcia biznesu – powie-
dział nam prezydent Kosiński.

Wkracza Sanepid

O ile pierwszego dnia pojawili się 
funkcjonariusze Policji, którzy ograniczyli 
się do spisania notatki opisującej zastoso-
wane w lokalu środki bezpieczeństwa, to 
sobotnia wizyta Sanepidu zakończyła się 
wydaniem decyzji administracyjnej naka-
zującej zamknięcie Ministerstwa.

Właściciele nie zgadzają się z tą decy-
zją, a oświadczenie w ich imieniu wydał 
radca prawny Bartosz Machul. Czytamy 
w nim m.in. „ W dniu 13 lutego 2021 
r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sa-
nitarny w Ciechanowie wydał decyzję 
administracyjną nakazującą unierucho-
mienie sali konsumpcyjnej i zaprzestanie 
działalności polegającej na przygotowa-
niu posiłków i napojów i ich podawaniu 
do konsumpcji na miejscu. Decyzji tej 
nadano rygor natychmiastowej wyko-
nalności. W ocenie moich Mocodaw-
ców wydana decyzja godzi w prawo do 
prowadzenia działalności gospodarczej, 
a sposób przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego – niemal jednoczesne 
zawiadomienie o wszczęciu postępowania 
oraz doręczenie decyzji administracyjnej 
około godziny 23:30 – budzi istotne wąt-
pliwości co do prawidłowości podjęcia 
decyzji i przeprowadzenia postępowania 
administracyjnego. Wskazuję jednocze-
śnie, iż w lokalu zapewniono rygorystycz-
ne przestrzeganie wszystkich zaleceń hi-
gienicznych i sanitarnych, co jednak nie 
wpłynęło w żaden sposób na prowadzone 
przez czynności. Aleksander Sosiński i 
Damian Wyrzykowski swoich praw będą 
dochodzić w toku dalszego postępowania 
administracyjnego oraz postępowań są-
dowych. Nie wykluczają także wystąpie-
nia z pozwami odszkodowawczymi. Moi 
Mocodawcy pomimo nałożenia na nich 
zakazu prowadzenia dalszej działalności 
podjęli decyzję, iż „Ministerstwo Śledzia 
i Wódki” będzie nadal funkcjonować w 
dotychczasowym reżimie sanitarnym. 
Niezależnie od tego wykorzystają wszyst-
kie możliwości prawne zmierzające od 
podważenia przedmiotowej decyzji.”

TM

Lockdown zmusza przedsiębiorców do trudnych decyzji

Sanepid kontra Ministerstwo

Przed Ministerstwem Śledzia i Wódki, od 
lewej: Aleksander Sosiński – współwłaści-
ciel, Arkadiusz Iwaniak – Poseł na Sejm RP 
(Lewica), Damian Wyrzykowski – współ-
właściciel oraz Sebastian Andrzejczak – 
asystent społeczny posła Iwaniaka.
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BONY PODARUNKOWE
Jana Pawła II 15 / II piętro, Ciechanów

Przed Centrum Handlowym Mrówka stanęło wielkie serce, do którego zbie-
rane są plastikowe nakrętki. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony 
na terapię genową Laury Paczuła – chorej na SMA.

To kolejny dowód na wdrażanie przez właścicieli Mrówki zasad 
społecznej odpowiedzialności biznesu. Nowe przedsięwzięcie ma za-
równo wymiar charytatywny, jak i ekologiczny.

To kolejne serce na nakrętki ustawione w naszym mieście. Pierw-
sze stanęło w ubiegłym roku przed Urzędem Gminy Ciechanów. Była 
to wspólna inicjatywa wójta Marka Kiwita, Sebastiana Andrzejczaka 
– asystenta społecznego posła Arkadiusza Iwaniaka (Nowa Lewica) 
oraz Eugeniusza Nowaka – przewodniczącego Rady Miejskiej Nowej 
Lewicy w Ciechanowie. W ślad za przykładem wójta Kiwita podobne 
pojemniki ustawiły władze Powiatu Ciechanowskiego (m.in. przed sie-
dzibami Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Kultury i 
Sztuki). Teraz dołączyło Centrum Handlowe Mrówka.

Warto przypomnieć, że leczenie Laury można wesprzeć dokonując 
wpłaty poprzez Fundację „Siepomaga”: www.siepomaga.pl/laura-sma

TM

Mrówka też ma wielkie serce
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Figura Centrum Pięknego Ciała to mała, lo-
kalna firma mieszcząca się w Ciechanowie, 
w samym centrum miasta, przy placu Jana 
Pawła II 15. Z zewnątrz wygląda niepozornie, 
jednak kiedy wejdzie się do środka, od razu 
dostrzega się klimat tego miejsca. Skąd taki 
pomysł na biznes? 

Pomysł rodził się długo. Już w 
2007 roku, otwierając własną działal-
ność gospodarczą marzyłam o stwo-
rzeniu takiego miejsca. Praca, roz-
mowa z drugim człowiekiem zawsze 
sprawiała mi wielką satysfakcję. Lubię 
pomagać innym, dzielić się tym, co 
wiem. Tworzyć projekty, wydarzenia, 
brać udział w akcjach charytatyw-
nych, które mogą przyczynić się do 
rozwoju, czy metamorfozy osoby. 

Dokładnie 4 lata temu wreszcie 
spełniłam swoje marzenie, 8 lutego 2017 
roku powstało to miejsce, które lubię i 
gdzie mogę się realizować. Uwielbiam 
każdą z Pań, która do nas trafia. Każda 
jest niesamowita i niepowtarzalna. Wi-
dząc, jak polepszają swoją samoocenę, 
pewność siebie czy zdrowie, jak pięk-
nie zmieniają swoje ciała – aż łza się w 
oku kręci. Ja to obserwuję codziennie i 
codziennie przekonuję się o słuszności 
podjętej decyzji.

Jak wyglądały początki działalności?
Na pewno nie były łatwe. Trzeba 

było znaleźć lokal, przystosować i wy-
remontować go. Urządzenia wnosiliśmy 
przez wąską klatkę i do końca nie było 
wiadomo, czy niektóre z nich przejdą 
przez drzwi. Pomimo podjętego ryzyka 
jestem przekonana o tym, że było warto. 
Ogromnie cieszę się, że takie miejsce po-
wstało. To biznes, w który trzeba włożyć 
całe swoje serce. Dzięki temu mogłam 
poznać wiele wspaniałych osób, pod-
jąć różne inicjatywy w Figura Centrum 
Pięknego Ciała oraz naszym mieście, np. 
wydarzenia, dni otwarte, akcje charyta-
tywne, konkursy i zabawy, które cieszą 
się ogromną popularnością.

Jakiego rodzaju usługi świadczycie w Figura 
Centrum Pięknego Ciała?

Jest to jedyne takie miejsce w Cie-
chanowie gdzie pasja łączy się z marze-
niami, przynosząc realne i oczekiwane 
efekty o pięknym - zdrowym ciele.

To miejsce tylko dla kobiet. Każda 
z pań jest traktowana indywidualnie. 

Zakładamy jej kartę, przeprowadzamy 
wywiad, rozmawiamy, pytamy o cel, 
przeprowadzamy analizę - to oczywi-
ście wszystko jest bezpłatne i na pod-
stawie tego dobieramy odpowiednie 
zabiegi.

W naszym Centrum Panie mogą 
zakupić profesjonalne liniaekosmetyków 
znanych marek oraz suplementów pole-
canych przez dietetyków.

Jakie zabiegi macie w ofercie?
Są to, m.in.: Endermologia LPG, 

fala akustyczna Storz Medical, Maximus, 
fale radiowe i liposukcja ultradźwiękowa 
- Sculptor II , Lipolaser i Elektrostymu-
lacja firmy YASUMI, Sauna IR, Power 
Slim Active, rollmasażer, limfodrenaż, 
Power Slim Fitness, Power Slim Medico, 
zabiegi AROSHA, Monduniqu, masaże 
i rytuały SPA. 

W okresie 4 lat nasze Panie straciły 
setki kilogramów i tysiące centymetrów.

Trzeba przyznać, że ma Pani ciekawą pracę…
Zdecydowanie tak. To jest praca, w 

której trzeba być niezwykle otwartym i 
mieć charakter psychologa. Muszę przy-
znać, że teraz mam bardzo dobry team i 
zawsze podkreślam, że to również dzię-
ki mojemu zgranemu zespołowi i jego 
wsparciu stworzyłam to wyjątkowe miej-
sce w Ciechanowie. Bardzo to doceniam.

Zarówno ja, jak i personel, kilka-
naście razy w roku bierzemy udział w 
szkoleniach, targach, konferencjach, po-
szerzamy cały czas swoją wiedzę i dosko-
nalimy umiejętności.

Co zyskują kobiety korzystające z Państwa 
usług?

U nas kobiety przede wszystkim wy-
zbywają się kompleksów. 

Wasz profesjonalizm znajduje uznanie w róż-
nego rodzaju konkursach…

Tak. Są to, m.in.: nagroda ORŁY 
KOSMETYKI 2018 - dla Liderów bran-

ży, którzy wyznaczają kierunek, stawiają 
na rozwój i podnoszenie swoich kwali-
fikacji; Diamentowy Obiekt MONDU-
NIQ 2019 oraz 2020 oraz Kobiety które 
inspirują 2020.

Ale najważniejsze są dla nas opinie 
naszych cudownych Klientek. Cho-
ciażby te na Facebooku. Pozwolę sobie 
zacytować jedną z nich: „Pewnie każda 
kobietka tak ma, że od czasu do czasu 
chce coś w sobie zmienić. Ja mam tak 
często. Większość moich pomysłów do-
tyczyło schudnięcia. Niestety, nie zawsze 
się to udawało, same wiecie - nie jest to 
wcale łatwa sprawa… Na szczęście któ-
regoś dnia los postawił na mojej drodze 
Panią Dorotkę i od tamtej pory wszyst-
ko się zmieniło. Pamiętam jak dzisiaj 
moją pierwszą wizytę w Figura Centrum 
Pięknego Ciała. Najbardziej w głowie 
utkwiła mi serdeczność, z którą się tam 
spotkałam. Dziewczyny zajęły się mną z 
pełnym profesjonalizmem. Zaczęłyśmy 
od analizy składu ciała i pomiarów. Za-
poznałam się z pełną ofertą zabiegów i 
wspólnie z dziewczynami wybrałyśmy 
to, co najbardziej spełniało moje ocze-
kiwania. Najbardziej do serca przypadły 
mi zabiegi SCULPTOR oraz LPG. Już 
nie mogę się doczekać testowania nowe-
go modelu LPG.

Tak więc zabiegi są super, sprzęt jest 
mega nowoczesny, ale dla mnie liczy się też 
świetna atmosfera. Sprzęt może kupić so-
bie każdy, a na taką atmosferę trzeba sobie 
zapracować. Gratuluję świetnej roboty!!! 
Stawiam 6+. Jesteście niezastąpione!”. 

Jak Pani biznes działał i działa w dobie pan-
demii?

Panie wspierają nas, a my je. Kiedy 
przez dwa miesiące Centrum było za-
mknięte pozostałyśmy w stałym kontak-
cie. Wprowadziliśmy nawet akcję „Pięk-
na w domu” – gdzie Panie mogły i nadal 
mogą zamówić potrzebny im produkt, 

który zostanie dostarczony bezpośrednio 
pod drzwi. Panie wspierały nas kupując 
VOUCHER WSPARCIA.

Jestem z natury bardzo pozy-
tywną osobą. Myślę, że mój zawód 
wymaga takiego podejścia. Często to 
my musimy pocieszać nasze Klientki. 
Nie mam w sobie teraz niepokoju, 
staram się zająć czymś głowę. Planuję 
przyszłość mojej firmy, którą wraz ze 
mną budują pracownicy. Pozytywną 
energię czerpię też od mojej rodziny 
i przyjaciół. Sporo rozmawiamy o 
tym, jak widzimy nasze dalsze losy. 
Przecież to musi się kiedyś skończyć. 
Na pewno kiedyś wrócimy do nor-
malności, ale inni, bo z nowym do-
świadczeniem.

Widać, że jest Pani szczęśliwą kobietą… 
Uważam, że jestem wielką szczęściarą, 

bo moja praca jest jednocześnie moją pa-
sją, a pasja stała się moją pracą. Jest to dla 
mnie związek idealny, taka moja bajka :) 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy kolejnych 
sukcesów i zadowolonych Klientek.

Rozmowa z Dorotą Macioch Kowalską - właścicielką Centrum Pięknego Ciała Figura w Ciechanowie

4 lata magicznego miejsca stworzonego przez kobiety dla kobiet
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Wójt Gminy Ciechanów
Marek Kiwit

W nawiązaniu do ogłoszenia w „Puls – Magazyn Ziemi Ciechanowskiej” i obwieszczenia na tablicy Urzędu Gminy Ciechanów oraz stronie BIP i tablicach sołeckich

z dnia 19.02.2019 r., zawiadamiam o  podjęciu przez Radę Gminy Ciechanów Uchwały Nr XXVII/163/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającej Uchwałę 

Nr XXXVII/219/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi: Gąski, Pęchcin, Rutki-Marszewice, Rutki-Głowice, Ujazdówek.

o zmianie w uchwale o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: południowej części wsi Gąski, północnej 

części wsi Pęchcin, Rutki-Marszewice, wschodniej części wsi Rutki-Głowice, północnej części wsi Ujazdówek

Zmiana uchwały obejmuje wyłączenie z obszaru sporządzanego planu działek ew. nr 33, 40/2, 43/2, 44, 45, 46, 48/5, 48/6, 48/7, 49/3, 49/4, 49/5, 49/6, 50/1, 50/2, 50/3, 

50/4, 100/1, 102/1, 102/2, 103/1, 104/4, 104/6 położonych w obrębie Ujazdówek, działek ew. nr 168/3, 168/4, 176, 178, 179 położonych w obrębie Gąski, działek 

ew. nr 126/6, 13/1, 124/2, 124/3 położonych w obrębie Pęchcin oraz części działek ew. nr 47, 53, 144/2, 145/6, 100/2, 101, 103/2, 104/7 położonych w obrębie 

Ujazdówek, części działek ew. nr 8, 16, 108, 124/6 położonych w obrębie Pęchcin oraz części działki ew. nr 106/1 położonej w obrębie Rutki-Głowice, w związku z 

faktem, iż obejmują tereny dla których m.in. wydano decyzje o pozwoleniu na budowę (których przeznaczenie jest odmienne niż wskazane w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanów), oraz tereny leśne które wymagałyby sporządzenia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów 

leśnych na cele nieleśne. Wymienione wyżej obszary zostały wyłączone z obszaru sporządzanego planu po uzyskaniu opinii i uzgodnień wymaganych prawem, a przed 

etapem wyłożenia do publicznego wglądu.

Ponadto w związku z rozstrzygnięciem uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: południowej części wsi Gąski, północnej 

części wsi Pęchcin, Rutki-Marszewice, wschodniej części wsi Rutki-Głowice, północnej części wsi Ujazdówek, wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 

1 lipca 2020 r. do 23 lipca 2020 r. (termin składania uwag do 14 sierpnia 2020 r.), oraz w związku z wnioskami właścicieli działek znajdujących się w obszarze 

opracowania zaszła potrzeba wyłączenia z opracowywanego planu miejscowego następujących działek ewidencyjnych: dz. ew. nr 30 obręb Rutki Głowice, dz. ew. 

nr 8/1, 8/8, 8/9, 8/10, 8/11, 8/12 oraz część dz. ew. nr 8/5 i 8/7 obręb Rutki Marszewice, część dz. ew. nr 53 obręb Ujazdówek (wyłączona została część terenu 

funkcjonalnego R/36 – na obszarze wskazanej działki), dz. ew. nr 179/5 w obrębie Ujazdówek oraz część dz. ew. nr 181/2, 181/1 obręb Ujazdówek (wyłączone zostały 

tereny funkcjonalne ZL/28, KXJ/24 oraz część RM/26 – na obszarze wskazanych działek).

PP.6721.1.2018-2021.AP

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW 
dnia 23.02.2021 r.

W niedzielę, 14 lutego obchodziliśmy ko-
lejną rocznicę utworzenia Armii Krajowej,  
uważanej za największe oraz najlepiej 
zorganizowane podziemne wojsko w oku-
powanej Europie. Był to bardzo ważny mo-
ment we współczesnej historii naszego kra-
ju. W Ciechanowie pamiętano by właściwie 
uczcić tę ważną rocznicę. 

Z tej okazji odbyło się uroczyste 
spotkanie przed pomnikiem u zbie-
gu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego. 
Przypomnijmy, że pomnik, posta-
wiono w 2009 roku „W hołdzie cie-
chanowianom – żołnierzom Wojska 
Polskiego i Armii Krajowej, którzy 
oddali życie za Ojczyznę w latach 
1939 – 1956”. Powstał z inicjatywy 

żyjących wówczas - byłych żołnierzy 
skupionych w obwodzie Światowego 
Związku Żołnierzy AK.

Organizatorem tegorocznych obcho-
dów była 5. Mazowiecka Brygada Obro-
ny Terytorialnej im. ppor. Mieczysława 
Dziemieszkiewicza ps. „Rój”. Wieńce 
przed obeliskiem złożyli m.in.: parlamen-
tarzyści, delegacje reprezentujące samo-
rząd miejski i powiatowy, przedstawiciele 
służb mundurowych, wojska oraz szkół 
średnich o profilach mundurowych funk-
cjonujących w Ciechanowie. 

Kartka z historii 

79 lat temu, dokładnie 14 lutego 
1942 r. gen. Władysław Sikorski wydał 

rozkaz o przekształceniu Związku Wal-
ki Zbrojnej w Armię Krajową. Podjął 
taką decyzję by scalić polskie oddziały 
zbrojne i podporządkować je polskie-
mu rządowi w Londynie. 

Na kartach historii zapisały akcje 
odwetowe i represyjne AK w stosunku 
do SS i policji a także zdrajców i pro-
wokatorów. Pod koniec drugiej wojny 
światowej w AK służyło ok. 300 tysięcy 
żołnierzy. 

Zwieńczeniem wysiłku AK było 
uczestnictwo w Powstaniu Warszawskim. 
Po jego klęsce jednostki Armii zostały 
zdemobilizowane (19 stycznia 1945). 

PP

79. rocznica utworzenia Armii Krajowej

Ciechanów pamiętał o bohaterach wojennych 

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 Izbowej Rodzinie kolejnego członka:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 1
ODDZIAŁ w CIECHANOWIE

www.santander.pl
ul. Pułtuska 4/6

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW HANDLOWYCH

CENTRUM MEDIACJI GOSPODARCZYCH

Uroczystości przed pomnikiem u zbiegu ulic Armii Krajowej i Sikorskiego w Ciechanowie. 

Kwiaty składają: Joanna Potocka-Rak, 
Starosta Powiatu Ciechanowskiego oraz 
Stanisław Kęsik, wicestarosta.
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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: ug@regimin.pl   

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

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

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

OCHRONA

BARTON AGENCJA OCHRONYBARTON AGENCJA OCHRONY

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

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

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

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

PUK Sp. z o.o. oferuje usługi:

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

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

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

PRZEDSZKOLA

www.krasnoludki-ciechanow.pl

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

698 679 312698 679 312
ZAPISY:ZAPISY:

USŁUGI KOMUNALNE

PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ 
W CIECHANOWIE SPÓŁKA Z O.O.

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

 

www.pecciechanow.pl

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

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

Bezpłatn
e	

zajęcia	

wczesnego
	

wspomagania

rozwoju	

dziecka

Bezpłatn
e	

zajęcia	

wczesnego
	

wspomagania

rozwoju	

dziecka

tel. 696 467 329tel. 696 467 329

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

Ciechanów, ul. Składowa 2

ODDZIAŁ REGIONALNY TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ W CIECHANOWIE

PROWADZI: 

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

 • Liceum	Ogólnokształcące
• Szkoła	Policealna																
• Kwalifikacyjne	Kursy	Zawodowe

B	E	Z	P	Ł	A	T	N	E		

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

oraz	Kurs	pedagogiczny	dla	instruktorów	praktycznej	nauki	zawodu

SZKOŁY	DLA	DOROSŁYCH

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA 
SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Spis telefonów: (+48 23)

www.tbsciechanow.pl

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

BEZPIECZEŃSTWO

Zapraszamy do odwiedzenia 
naszego salonu :

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

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

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

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

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

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

Rektorat: 
06-400 Ciechanów

ul. Narutowicza 9

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

PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA 
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

BEZPŁATNIE
BLISKO

SOLIDNIE

EDUKACJA

Wyższa Szkoła Menedżerska 
w Warszawie

Wyższa Szkoła Menedżerska 
w Warszawie

www.wsmciechanow.edu.pl

Filia w Ciechanowie
ul. Żórawskiego 5

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

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

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

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

STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE
ODDZIAŁ OKRĘGOWY W WARSZAWIE
CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

ZAPRASZA NA:

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

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

www.wordciechanow.pl
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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!

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 

 tel. 23 672 55 01
23 673 24 72

fax 23 673 24 84  
e-mail: 

mosir@mosirciech.pl

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

www. mosirciech.pl

SPORT I REKREACJA

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

06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 53

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

06-400 Ciechanów, ul. Pułtuska 53

KREDYTY 
HIPOTECZNE

FINANSE

BANK

     730 39 49 49         

* ODNOWA 
  BIOLOGICZNA  
  CIAŁA I TWARZY

STACJE * 
  TRENINGOWE 

SAUNA, MASAŻ* 

* ODNOWA 
  BIOLOGICZNA  
  CIAŁA I TWARZY

STACJE * 
  TRENINGOWE 

SAUNA, MASAŻ* 

Jana Pawła II 15 / II piętro, Ciechanów
centrumpieknegocialafigura

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!

W OFERCIE
BONY PODARUNKOWE NA

DZIEŃ KOBIET 8
MARCA

ZDROWA ŻYWNOŚĆ 

EDUKACJA ARTYSTYCZNA 
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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

odwiedź nas na:

USŁUGI KAMIENIARSKIE

POMNIKI  * UKŁADANIE KOSTKI BETONOWEJ
CZYSZCZENIE I MYCIE POMNIKÓW

PODNOSZENIE ZAPADNIĘTYCH NAGROBKÓW 

Ciechanów, ul. Gostkowska 77A         798  273 949

PIECZARY BETONOWE 
REALIZACJA W 24 GODZ. 

DEKOR Marta Bończak   

ul. Pułtuska 20 C lok. 18

06-400 Ciechanów

tel.: 695 163 476

dekorciechanow@interia.pl

www.dekorciechanow.pl

DEKOR Marta Bończak   

ul. Pułtuska 20 C lok. 18

06-400 Ciechanów

tel.: 695 163 476

dekorciechanow@interia.pl

www.dekorciechanow.pl

DRZWI       ŻALUZJE 
ROLETY       PLISY

DRZWI       ŻALUZJE 
ROLETY       PLISY

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ            WIZUALIZACJA      
WYKONAWSTWO PROJEKTU     USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ            WIZUALIZACJA      
WYKONAWSTWO PROJEKTU     USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE

Ciechanowa.plwww.

znajdziesz tu:
* najważniejsze informacje z regionu
* archiwum (PDF) wszystkich wydań

PULSU Ciechanowa

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 

OFERUJEMY OPONY 
DO POJAZDÓW:

- OSOBOWYCH
- CIĘŻAROWYCH
- ROLNICZYCH

Szulmierz 22A, 06-461 Regimin     tel. 572 952 155

   CENY

   INTERNETOWE
   CENY

   INTERNETOWE

   MONTAŻ

   NA MIEJSCU
   MONTAŻ

   NA MIEJSCU

**
**

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...

ogłoszenie własne wydawcy 

www.e-domet.pl  email: domet@home.pl 
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W wieku 90 lat zmarł Jan Adamkiewicz – przez kilka-
dziesiąt lat aktywny działacz ciechanowskiej Lewicy.

Działalność polityczną rozpoczął w wieku kilku-
nastu lat w Związku Młodzieży Polskiej. Gdy miał 
niespełna 20 lat został instruktorem w Zarządzie Po-
wiatowym tej organizacji.

Absolwent Wieczorowego Uniwersytetu 
Marksizmu - Leninizmu i Międzywojewódzkiej 
Szkoły Partyjnej w Bydgoszczy.

Pełnił kierownicze funkcje w Polskiej Zjednoczo-
nej Partii Robotniczej, m.in. I Sekretarza Komitetu 
Gminnego w Gołyminie-Ośrodku. Później był etato-
wym pracownikiem Komitetu Wojewódzkiego PZPR 
jako starszy inspektor w Wydziale Społeczno-Rolnym 
i Gospodarki Żywnościowej.

Pracował też jako wiceprezes Związku Rolni-
czych Spółdzielni Produkcyjnych w Ciechanowie. 
Ze spółdzielczością był związany przez całe życie, za-
równo w sektorze rolnym, handlowym, jak i miesz-
kaniowym (pełnił m.in. funkcję przewodniczącego 
Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Loka-
torsko-Własnościowej „Zamek” w Ciechanowie).

Po 1989 roku włączył się aktywnie w proces prze-
mian demokratycznych. Wielokrotnie pełnił funkcję 
przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.

Był współzałożycielem Klubu Lewicy „Dziś i Jutro” 
oraz jednym z najbliższych współpracowników senatora 
Ireneusza Michasia.

Pełnił liczne funkcje we władzach miejskich, 
powiatowych i wojewódzkich Socjaldemokracji RP, 
a po jej przekształceniu w Sojuszu Lewicy Demo-
kratycznej.

Ceniony nawet wśród politycznych przeciwników 
za swą postawę życiową – konsekwentne przywiązanie 
do wartości Lewicy oraz autentyczne zaangażowanie 
w urzeczywistnianie zasad sprawiedliwości społecznej.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy współczucia.
TM

W wieku 82 lat zmarła siostra Ładysława 
(Stanisława) Młynarska – która przez 14 lat 
służyła jako Zakrystianka w Parafii Św. Jó-
zefa w Ciechanowie. Zostanie zapamiętana 
jako zawsze ciepła, uśmiechnięta i życzliwa. 
Mimo swego wieku była bardzo pracowita i 
energiczna.

Siostra Ładysława urodziła się 22 
kwietnia 1938 roku w Zasłońcu k. Kielc. 
Do Zgromadzenia, w którym była już Jej 
rodzona siostra - S. Violetta, wstąpiła 4 
lutego 1966 roku. Pierwszą profesję za-
konną złożyła 12 sierpnia 1968 roku, a 
profesję wieczystą 11 sierpnia 1974 roku. 

Od 1969 do 1999 roku pracowa-
ła jako katechetka w Strzemieszycach, 

Gostyninie, Kraśniku, Płocku, Ciecha-
nowie, Pułtusku i Płońsku. Przebywała 
i pracowała na placówce w Brukseli w 
Polskiej Misji Katolickiej. Po powrocie 
zaczęła pracę w zakrystii w Będzinie, a 
następnie przez 14 lat posługiwała w 
Parafii Św. Józefa w Ciechanowie. 

Do Domu Ojca siostra Ładysława 
odeszła 31 stycznia w Klasztorze Zgro-
madzenia Sióstr Męki Pana naszego 
Jezusa Chrystusa (Sióstr Pasjonistek) w 
Staroźrebach k. Płocka, gdzie przebywała 
od września ub.r.

Rodzinie i Bliskim składamy wyrazy 
współczucia.

TM

Wspomnienie

Zmarł nestor 
ciechanowskiej Lewicy

Wspomnienie

Siostra Ładysława odeszła do Domu Ojca
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Koledze

Andrzejowi Liszewskiemu
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają

Wydawca i Redakcja
Magazynu Opinii 

Ziemi Ciechanowskiej PULS

ogłoszenie własne wydawcy
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Do napisania tego wspomnienia o jednym z mo-
ich najbliższych przyjaciół Krzysiu Kowalskim 
potrzebowałem czasu. Przyznam się szczerze, 
że nawet trochę to odwlekałem. Może podświa-
domie chciałem odciągnąć niełatwy moment 
pisania o kimś bliskim, a tym samym pewnego 
domknięcia wspólnego okresu naszej znajomo-
ści, a z czasem przyjaźni…

Nie pamiętam dokładnie kiedy pozna-
łem Krzysia, ale na pewno było to w czasie 
gdy jako nastolatek pełniłem funkcję prze-
wodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta 
Ciechanów. Początkowo wymienialiśmy po 
kilka zdań w trakcie przerw w sesjach „do-
rosłej” Rady, na których bywał jako dzien-
nikarz. Gdy po kilku latach sam zacząłem 
pisać do jednej z lokalnych gazet, powie-
dział: „Już skończ z tym PANEM. Jestem 
Krzysztof ”. To było dla mnie prawdziwe 
wyróżnienie, że jedna z głównych postaci 
ciechanowskich mediów zaproponowała 
mi przejście na „TY”. Przez kolejne lata na-
sze drogi przecinały się głównie przy okazji 
relacjonowania lokalnych wydarzeń. Ot, 
byliśmy znajomymi z branży…

W 2009 roku zaczęliśmy się „kolego-
wać” – to słowo chyba najlepiej opisuje 
nasze ówczesne relacje. Miało to związek 
ze wspólnym przyjacielem – Grzegorzem 
Krajewskim, u którego Krzyś raz do roku 
organizował piknikowe spotkania dla swo-
ich przyjaciół i kolegów. Wtedy zostałem 
przez Krzysia zaproszony po raz pierwszy 
– co odebrałem jako kolejne wyróżnienie 
w postaci zaliczenia mnie do grona swoich 
bliższych kolegów.

Od tego czasu często rozmawialiśmy, 
wymienialiśmy poglądy, żartowaliśmy so-
bie z bieżących wydarzeń na lokalnej scenie 
politycznej. A trzeba przyznać, że Krzysio 

był jej wnikliwym obserwatorem i rzadko 
kiedy jego prognozy nie sprawdzały się. 
Wtedy też poznałem jedną z najważniej-
szych cech Krzysia – otwartość. Na ludzi 
o odmiennych poglądach politycznych czy 
religijnych. Chęć słuchania. Poznania argu-
mentów drugiej strony. Rozdzielania oceny 
poglądów danej osoby – czasem bardzo 
krytycznej – od samego człowieka. Dlate-
go miał przyjaciół i znajomych „od lewa do 
prawa”.

W tym kontekście muszę wspomnieć o 
naszej wspólnej „ekipie”. Ostatnio od kilku 
lat spotykaliśmy się przynajmniej dwa razy 
w roku na grillowej imprezie u Grzesia Kra-
jewskiego. Nie czuję się upoważniony do 
wymieniania składu, tym bardziej że poli-
tyczna różnorodność towarzystwa mogłaby 
niektórych czytających te słowa poprowa-
dzić w kierunku jakiś spiskowych teorii. 
Jak się zejdzie grupa osób prowadzących 
działalność publiczną to każdy chce się wy-
gadać. Mówiliśmy jeden przez drugiego. 
Czasem trudno było opanować te żywioło-
we dyskusje. Tymczasem Krzysio wtedy sie-
dział i… słuchał. Czasem się uśmiechał… 
Czasem z życzliwym politowaniem kręcił 
głową… Ale po pewnym czasie przychodził 
moment kiedy Krzysiu zaczynał mówić i… 
nagle robiła się cisza. Wszyscy go słucha-
li, bo Krzyś wiedział o czym mówił, a nie 
mówił o czym wiedział… Taki właśnie był.

Spotykałem się też z Krzysiem w węż-
szym gronie. Mieliśmy taki zwyczaj co-
miesięcznych spotkań przy małym piwie: 
On, Stanisław Kęsik i ja. Rozmawialiśmy 
o miejscowej polityce, mediach, ale przede 
wszystkim o książkach i… życiu. Dzielili-
śmy się wrażeniami z przeczytanych ostat-
nio książek. Rekomendowaliśmy sobie ko-
lejne lektury. Może zabrzmi to górnolotnie, 
ale rozmawialiśmy o filozofii, religii, poezji, 
zmieniającym się świecie. Szukaliśmy ja-
kiś jasnych i stabilnych punktów. Okaza-
ło się, że dla nas wszystkich była to wieś 
i tzw. „zdrowy chłopski rozum”. Wszyscy 
wywodzimy się z terenów wiejskich. Cho-
ciaż między mną a Krzysiem i Stanisławem 
jest różnica wiekowa jednego pokolenia, 
to część wspomnień mieliśmy wspólnych. 
Rytm życia na wsi, ludowe zwyczaje, a 
przede wszystkim smaki – szczególnie wę-
dzonych wędlin… Mogliśmy o tym rozma-
wiać godzinami…

Krzyś był świetnym dziennikarzem 
– solidnym i obiektywnym. Niedości-
gnionym wzorem są dla mnie wywiady, 
które publikował na łamach Tygodnika 
Ciechanowskiego. Zawsze przygotowany 
do rozmowy, nie odpuszczał gdy interloku-
tor zaczynał kluczyć, ale też pokazywał za 
pomocą umiejętnie dobranych pytań tzw. 
„ludzką twarz” polityka czy urzędnika… 
Krzysio był bardzo wnikliwym recenzen-
tem PULSU. Wszyscy w Redakcji cenili-
śmy sobie jego opinię i rady. Zdarzało się 
czasem, że opublikował coś na łamach na-
szego Magazynu. Był stałym gościem orga-
nizowanych przez nas w PWSZ spotkań z 
autorami książek.

Ale przede wszystkim, przez ostatnie 10 
lat Krzyś był moim przyjacielem. I to takim 
na dobre i na złe. Był przy mnie zarówno 
w chwilach radosnych – podczas spotkań 
imieninowych czy po narodzinach mojego 
Syna, ale także w tych ciężkich momentach 
życia – jak chociażby po śmierci Brata. 
Pamiętam szczególnie naszą rozmowę na 
skwerze na Placu Kościuszki. Był bardzo 
późny wieczór, prawie noc, a on znalazł 
czas by mnie wysłuchać gdy miałem duże 
problemy, które mnie przerastały. Nie oce-
niał, nie pouczał – po prostu był przy mnie, 
a tego wtedy najbardziej potrzebowałem.

Ostatni raz spotkaliśmy się na począt-
ku października przy okazji moich imienin. 
Później rozmawialiśmy już tylko telefo-
nicznie. Pod koniec października obu nas 
dopadł koronawirus. Leżąc w domu ledwie 
mogłem oddychać. Wtedy dowiedziałem 
się, że Krzyś trafił do szpitala. Wysłałem mu 
SMS-a by się trzymał. Niestety nie otrzy-
małem odpowiedzi... Ja wyzdrowiałem, 
chociaż skutki „korony” odczuwam do dzi-
siaj. Krzysio przegrał z chorobą…

Trudno mi uwierzyć, że nigdy już nie 
usłyszę w słuchawce telefonu Jego głosu i 
zawsze tego samego powitania „Witaj Ar-
turze!”, na które ja odpowiadałem „Cześć 
Krzysiu!”. Mam jednak nadzieję, że kiedyś 
usłyszę to powitanie nie przez telefon, a 
osobiście – w miejscu, w którego istnienie 
wspólnie z Krzysiem wierzymy. Tymczasem 
tu, na tej ciechanowskiej ziemi, o której tak 
pięknie pisałeś, będzie nam Ciebie brako-
wo… Do zobaczenia Krzysiu…

ARTUR INIARSKI

Wspomnienie o śp. Krzysztofie Kowalskim

Po prostu Krzysiu…
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Ciechanowski Sztab Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy zebrał podczas tego-
rocznego finału 102.872,31 zł! Do tej kwoty 
należy jeszcze doliczyć pieniądze, które dar-
czyńcy wpłacili poprzez e-skarbonkę – pra-
wie 13 tys. zł. 

W tym roku, podczas Finału siedzibą 
ciechanowskiego Sztabu WOŚP była sala 
konferencyjna Starostwa Powiatowego. To 
właśnie tam wolontariusze pobierali swoje 
pakiety (m.in. identyfikator i puszkę), a póź-
niej rozliczali się z zebranych pieniędzy. Za-
wartość puszki była przeliczana w obecności 
wolontariusza, który na koniec otrzymywał 
podziękowanie w formie dyplomu, gdzie 
wpisana była zebrana przez niego kwota. 

Wszystko odbywało się bardzo sprawnie i 
transparentnie.

W niedzielne południe spod Staro-
stwa ruszył samochodowy korowód, który 
przejechał m.in. przez skwer (koniec ul. 
Warszawskiej, gdzie znajduje się fontan-
na), który decyzją Rady Miasta Ciechanów 
otrzymał imię Wielkiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy. Objazd miasta zakończył 
się na parkingu Centrum Handlowego 

„Mrówka”, gdzie zorganizowano samocho-
dowe światełko do nieba.

W tegoroczny Finał, choć ze względu 
na pandemię musiał być on skromniejszy 
w wydarzenia niż te w poprzednich latach, 
włączyło się wiele środowisk, m.in. samorzą-
dowcy, uczniowie czy ciechanowskie Morsy.

Wielkie gratulacje należą się Kie-
rownictwu Sztabu na czele z Waldkiem 

Nowakowskim i Małgosią Skoczylas-No-
wakowską, wszystkim Wolontariuszom 
i Partnerom Społecznym wspierającym 
WOŚP (samorządom, instytucjom, fir-
mom, organizacjom i osobom prywat-
nym), ale przede wszystkim ciechanowia-
nom, którzy po raz kolejny otworzyli swoje 
serca i portfele...

TM

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Wielkie serce ciechanowian

Przy Zamku Książąt Mazowieckich można 
się było natknąć na kwestujące przesympa-
tyczne Jednorożce – płci żeńskiej.

Korowód aut przejechał m.in. ul. Warszawską do skweru im. Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. W Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego wolontariusze odbierali identyfikatory, 

puszki, naklejki w kształcie serduszek i inne materiały promocyjne.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej TWP w Ciechanowie kwestowali przed swoją szkołą.
Orkiestrowóz ruszył spod Starostwa Powiatowego, gdzie w drogę wyprawili go m.in. starosta Joanna Potocka-Rak i wicestarosta Stani-
sław Kęsik.
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Przed remizą Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Szulmierzu (gm. Regimin) 
stanął pojemnik w kształcie serca, 
do którego można wrzucać plasti-
kowe nakrętki. Będą one przekazy-
wane organizacjom wspierającym 
leczenie chorych dzieci.

Ustawienie serca to inicja-
tywa strażaków ochotników 
z tej miejscowości. Pojemnik 
wykonał po tzw. „kosztach” 
Andrzej Smoleński – właściciel 
Firmy ROL-SPAW – także z 
Szulmierza.

Przekazywanie zebranych 
nakrętek organizacjom chary-
tatywnym będzie koordynował 
Sebastian Andrzejczak – asy-
stent społeczny posła Arkadiu-
sza Iwaniaka (LEWICA).

Dochód ze sprzedaży obec-
nie zbieranych nakrętek zasili 
zbiórkę pieniędzy na terapię 
genową Laury Paczuła – chorej na SMA. 
Warto przypomnieć, że leczenie Laury 
można także wesprzeć dokonując wpłaty 

poprzez Fundację „Siepomaga”: www.
siepomaga.pl/laura-sma

TM

Wielkie serce 
strażaków z Szulmierza
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W Państwowej Uczelni Zawodowej im. Igna-
cego Mościckiego w Ciechanowie odbyło się 
pierwsze spotkanie konsultacyjne z przed-
stawicielami otoczenia społeczno-gospo-
darczego w związku z trwającymi pracami 
nad nowym projektem, którym jest bu-
dowa i wyposażenie „Centrum Innowacji i 
Transferu Technologii PUZ w Ciechanowie”.

Podstawowe założenia, funkcje i 
cele powstania centrum to: rozbudo-
wa i wzbogacenie bazy dydaktycznej i 
laboratoryjnej oraz poszerzenie oferty 
PUZ w Ciechanowie z naciskiem na 
innowacyjność i współpracę z otocze-
niem społeczno-gospodarczym. Także 
rozwijanie współpracy uczelni z otocze-
niem biznesowym przy projektowaniu 
i transferze innowacyjnych technologii, 
prowadzeniu prac badawczo-rozwojo-
wych, testowaniu nowych produktów 
wdrażanych na rynek. Ważnym celem 
jest także inkubacja firm (start-upów) 
zakładanych przez studentów, rozwi-
janie działalności kół naukowych i ich 
szeroka współpraca z innymi ośrodka-
mi naukowymi w Polsce.

Udział wielu partnerów w kon-
sultacjach pozwoli trafnie wytyczyć 

kierunki działań i rozwoju Uczelni 
na kolejne lata, a jednocześnie wska-
że potrzeby i oczekiwania środowiska 
zewnętrznego. To duże wyzwanie 
organizacyjne, ale również ogromna 
szansa na dalszy rozwój Uczelni, w 
ścisłej współpracy z otoczeniem biz-
nesowym, gospodarczym i społecz-
nym.

W związku z aktualną sytuacją 
epidemiologiczną spotkanie zorga-
nizowane zostało w formule on-line. 
Aktywny udział konsultantów i dys-
kusja, która przyniosła wiele cieka-
wych wniosków i opinii, była bardzo 
dobrym wstępem do dalszych wspól-
nych działań.

PUZ/TM

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego

Powstaje Centrum Innowacji i Transferu Technologii 

Spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy „Centrum Innowacji i Transferu Technologii 
PUZ w Ciechanowie” z uwagi na sytuację epidemiologiczną odbyło się w formule on-line.
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Koty rządzą 
światem…
Miesiąc luty obfituje w różne osobliwe 
„święta”. Mamy Dzień Handlowca, Walen-
tynki, dla równowagi Dzień Singla, Dzień 
Palących Fajkę, Dzień Myśli Braterskiej, 
Dzień Pizzy oraz Światowy Dzień Kota. Co 
takiego mają w sobie te puszyste czworo-
nogi, że poświęcono im kartkę w kalenda-
rzu? 

Poza względem praktycznym, czy-
li uwrażliwieniem na los bezdomnych 
zwierząt, ten dzień – jak podają pomy-
słodawcy – ma podkreślić znaczenie kota 
w życiu człowieka. W wielu marketach są 
nawet specjalne kocie promocje, aby wła-
ściciel mógł wybrać dla swojego pupila 
odpowiedni prezent.

Czy jest to przesada? Aby mieć swoje 
zdanie trzeba po prostu przeżyć przygodę 
z kotem. Serio. Posiadanie kota może stać 
się wyzwaniem. Zanim jednak weźmiesz 
go do swojego domu, czy raczej oddasz 
swój dom w jego władanie, przemyśl do-
kładnie tę decyzję. Dlaczego? Może Ci 
się trafić egzemplarz nietuzinkowy. Jeśli 
do tej pory myślałeś, że kot to urocza, 
miękka, słodka i puszysta kulka, która 
zawsze pozwoli Ci się pogłaskać i będzie 

Cię ogrzewać w zimne jesienne wieczory, 
to Twoje zderzenie z realną kocią rzeczy-
wistością może być bardzo bolesne. Ja 
też do niedawna miałam właśnie takie 
naiwne zdanie na temat tych zwierząt. 
Do momentu, w którym nie trafiłam na 
swój unikat. Ten jeden na 100 tysięcy, 
czyli kot oryginalny. Dzięki niemu do-
wiedziałam się kilku ciekawostek z życia 
kota i przekonałam, że nie przypadkiem 
mówi się, że wbrew pozorom są to zwie-
rzęta dość inteligentne. Przykładów tego 
może być mnóstwo…

Kot potrafi się obrażać. Jego gniew 
bywa dotkliwy, nawet do krwi, jeśli trafi 
Ci się dodatkowo przypadek agresywny. 
Za co się obraża? Śniadanie nie było na 
czas, pogłaskałeś nie w tym miejscu, o 
którym w danym momencie myślał, 
zrzuciłeś go z kanapy, włączyłeś odku-
rzacz. I pozamiatane. Jeśli Twój kot po-
trafi wybaczać, po około godzinie wasze 
relacje wrócą do normy, jeśli ma z tym 
problemem, może to trwać nawet kilka 
dni.

Kot żąda, a Ty jesteś po to, aby mu 
służyć. Kiedy na dworze jest -15 i wsta-
jesz rano do pracy, a Twój zwierzak śpi 
sobie w najlepsze w wygodnym legowi-
sku, zaczynasz się zastanawiać nas sen-
sem swojego życia. Ponadto harujesz cały 
dzień m.in. na karmę dla niego, a on 
wybrzydza przy jedzeniu. Kto ma kota 
wie, o czym mówię. Kupiłeś karmę w 
sosie - on chciał w galaretce, kupiłeś w 
puszce – wolałby saszetkę, w ogóle kupi-
łeś karmę – on chciałby zjeść coś, co Ty 
właśnie konsumujesz. Kiedy mu to wło-
żysz do miski – nie zje, ponieważ chciał 
wziąć to sobie sam.

Kot jest złośliwy i urządza histerię. 
Na szczęście nie każdy, ale zdarzają się i 
takie. Wchodzi na Twoje kolana, daje się 

pogłaskać i mruczy. Jest miło i przyjem-
nie. Nagle, kiedy Twoja czujność zosta-
nie uśpiona – przystępuje do ataku. Bez 
powodu. Jeśli nie wiesz, czym jest kocia 
histeria spróbuj zabrać swojego kota do 
weterynarza lub wykąpać go. Chociaż nie 
– kąpiel to absolutna ostateczność. Jeśli 
już musisz tego dokonać, miej świado-
mość że może to być zarówno pierwszy, 
jak i ostatni raz. Jeśli oczywiście uda Ci 
się wyjść z tego cało.

Koty bywają też miłe i empatyczne. 
Mając świadomość, że czerwona lasero-
wa kropka nie jest prawdziwa, a zabawka 
którą machasz mu przed oczami nie żyje 
i nie da się jej upolować, gonią za tymi 
rzeczami, bo wiedzą jaką radość Ci to 
sprawia. Uczą Cię też praw fizyki – po-
kazując, że są jak ciecz przyjmując kształt 
naczynia, do którego wejdą.

Na koniec żelazna zasada: nie próbuj 
zaspać na śniadanie kota. Dlaczego? Sam 
Cię na nie obudzi. I nie, nie mam tu na 
myśli subtelnego miauczenia. Mam na 
myśli to, że znajdzie sposób, który na-
tychmiast postawi Cię na nogi. Może 
to być np. wydrapanie ogromnej dziury 
w drzwiach do Twojej sypialni. Po ich 
wymianie już nigdy nie zaśpisz na kocie 
śniadanie.

Oczywiście opowieści i przykładów z 
życia w towarzystwie kota jest tak dużo, 
że zapewne zmieściłyby się w niejednej 
książce. Warto jednak pamiętać, że po-
mimo ogromnego uroku tych zwierząt, 
nie są one „łatwiejsze w obsłudze” niż 
psy. Często myśląc, że pies wymaga wiele 
czasu i poświęcenia, bierzemy kota. Jeśli 
trafimy na książkowego kota – to wszyst-
ko skończy się dobrze. Jeśli natomiast 
nasz kot będzie przejawiał wybuchowy 
temperament, okaże się zwierzakiem bar-
dzo wymagającym i absorbującym.

PULS młodych PULS nastolatków

JOWITA RUTKOWSKA

W najnowszym 23. Ogólnopolskim Ran-
kingu Liceów i Techników „Perspektywy 
2021” Szkoła Techniczna Zespołu Szkół 
Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Za-
wodowego uplasowała się na 1. miejscu 
wśród techników w Ciechanowie.

- Z dumą mogę powiedzieć, 
że nie zmarnowaliśmy ostatniego 
roku, i podobnie jak w poprzednim 
rankingu, zdobyliśmy tytuł „Srebr-
nej Szkoły”. Trud uczniów oraz 
nauczycieli nie poszedł na marne, 
mimo nauczania zdalnego, które 
stało się koniecznością z powodu 
panującej pandemii wirusa Co-
vid-19 – mówi dyrektor Bogumiła 
Wejs.

Ranking ogólny najlepszych 
techników stworzono uwzględnia-
jąc cztery kryteria: sukcesy szkoły w 
olimpiadach (20%), wyniki matu-
ry z przedmiotów obowiązkowych 
(20%), wyniki matury z przedmio-
tów dodatkowych (30%) oraz wy-
niki egzaminu zawodowego (30%).

- Dobre wyniki naszych uczniów 
uzyskane na egzaminie maturalnym 
z przedmiotów obowiązkowych 
oraz dodatkowych, a także rezultaty 
egzaminów potwierdzających kwa-
lifikacje w zawodzie w sesji letniej 
2020 były przyczyną tak wysokiego 

miejsca w rankingu ogólnym. Za-
jęliśmy w tym roku 189. miejsce 
w kraju, awansując w stosunku do 
ubiegłego roku o 50 pozycji! Biorąc 
pod uwagę tylko region Mazowsza 
nasze Technikum zajęło w rankingu 
wysokie 28. miejsce – wylicza dy-
rektor Wejs.

Nasza rozmówczyni podkreśla, 
że jest dumna z uzyskania zaszczyt-
nego tytułu. - A on zobowiązu-
je. Chcemy nadal rywalizować z 
najlepszymi szkołami w regionie 
i kraju. Stawiamy na jakość na-
uczania, wsparcie doświadczenia 

zatrudnionych nauczycieli i no-
woczesności w postaci technologii. 
Dzięki zaangażowaniu nas wszyst-
kich szkoła się rozwija. Od nowego 
roku szkolnego przeniesiemy sie 
do nowego budynku, który rośnie 
przy ul. Płockiej 100. Od września 
zagości tu też jeszcze jedna szkoła 
z rodziny szkół Bydgoskiego Za-
kładu Doskonalenia Zawodowe-
go – V Liceum Ogólnokształcące. 
Przygotowaliśmy ofertę kształcenia 
dla młodzieży, która woli kształce-
nie w liceum, gruntowne wykształ-
cenie w wybranym profilu, które 
da dobrą podbudowę do wyboru 
studiów, czy też pracy zawodowej. 
Rynek pracy we współczesnym 
świecie jest bardzo dynamiczny i 
stawia nowe wyzwania przed mło-
dym pokoleniem. Naszym zada-
niem jest przygotować młodzież 
do sprostania tym wyzwaniom. 
Będziemy ich uczyć na profilach: 
pomoc społeczna z elementami 
terapii, stosowana psychologia za-
rządzania oraz na profilu mundu-
rowym, gdzie z pewnością znajdą 
swoje miejsce uczniowie z pasją do 
służb mundurowych – powiedziała 
nam dyrektor Bogumiła Wejs.

TM

Ranking „Perspektyw”

Szkoła Techniczna Zespołu BZDZ na pierwszym miejscu
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Dokładnie pamiętam dzień, w którym 
na nowo dowiedzieliśmy się o lockdow-
nie i powrocie do nauczania przez Inter-
net. Młodzi ludzie podzielili się wtedy 
na dwie grupy. Pierwszą, do której na-
leżały osoby cieszące się z faktu iż nie 
będą musiały codziennie przychodzić 
do budynku szkoły oraz drugą – tych 
wręcz załamanych z powodu powrotu 
zdalnej nauki. Ja należałam i dalej na-
leżę do tej drugiej.

Podeszłam do tego dość pesymi-
stycznie, ponieważ przez brak nauki 
stacjonarnej będę miała większe 
problemy z przygotowaniem się i 
napisaniem egzaminu ósmoklasisty 
z dobrym wynikiem. Moje obawy 
były spowodowane faktem, że rocz-
nik 2005 przystępujący do egzami-
nów rok temu odnotował najgorsze 
wyniki w ostatniej dekadzie, a mieli 
oni lekcje zdalne tylko przez pół 
roku.

Oczywiście można powiedzieć 
że to nie przez lockdown, a przez 
brak chęci do nauki. Moim zda-
niem to jednak właśnie przerwa w 
normalnej nauce przesądziła o wy-
nikach tych ludzi. 

Kolejnym aspektem, przez któ-
ry uważam naukę zdalną za nieod-
powiednie rozwiązanie jest nasza 
psychika. Zauważyłam że młodzież 
ma ogromne problemy z nawiązy-
waniem relacji z drugim człowie-
kiem, znalezieniem motywacji do 
wstania z łóżka, czy choćby produk-
tywnym spędzaniem czasu. W na-
szym wieku potrzebujemy relacji z 
innymi, potrzebujemy zobaczyć się 
z kimś i powiedzieć sobie „cześć!”. 
A zostaliśmy zamknięci i pozo-

stawieni sami sobie. Nie jestem w 
stanie wyobrazić sobie jak wielki 
wpływ będzie miała ta sytuacja na 
naszą przyszłość i na nas jako ludzi 
dojrzałych. Nie wiem jak będziemy 
sobie radzili za kilka lat z najprost-
szymi sytuacjami jak np. kontakt z 
drugą osobą. Przeraża mnie myśl, 
że może to być dla nas problem. 
Obawiam się też o naszą psychikę. 
Widzimy coraz więcej ogłoszeń psy-
chiatrów, psychologów oraz telefo-
nów zaufania dla dzieci i młodzieży. 
Skoro są lekarze i specjaliści to mu-
szą być też pacjenci, a skoro jest ich 
z dnia na dzień coraz więcej to musi 
się to dziać z jakiegoś powodu.

Sama doświadczyłam tego pro-
blemu. Było mi ciężko wykonać 
najprostsze czynności, a co dopiero 
produktywnie spędzić czas. Myśla-
łam, że to we mnie tkwi problem 
- dopóki nie porozmawiałam z mo-
imi przyjaciółmi, którzy zwierzyli 
mi się, iż mają te same problemy. 
Ja poradziłam sobie z mrokiem, 
który powoli mnie otaczał i nie 
pozwalam aby wrócił. Jednak są 
też ludzie, którzy nie dadzą sobie 
rady sami. Część może nie zauwa-
żyć momentu „wchodzenia” w ten 
mrok i wtedy na pomoc może być 
już za późno...

Straszne jest to, że przez pande-
mię Covid-19 nawet już nie tęsk-
nimy za czasem spędzanym wśród 
przyjaciół. Przywykliśmy do samot-
ności i nie mamy z nią problemu. 
Nie czujemy potrzeby spotkania 
się z kimś, często nawet odrzucamy 
propozycje wyjścia gdzieś, chcąc po 
prostu być sami. 

Oczywiście są też plusy za-
mknięcia nas w domach. Ostatnio 
zdałam sobie sprawę, że przez ten 
fakt w mojej rodzinie zaczęliśmy 
częściej ze sobą rozmawiać. Nie pa-
miętam żebym przed lockdownem 
wychodziła z pokoju by po prostu 
porozmawiać z rodzicami...

Mam wielką nadzieję, że pande-
mia się niebawem skończy i będzie-
my mogli wrócić do normalności, 
czego sobie i wszystkim Czytelni-
kom życzę.

Plusy i minusy zdalnej edukacji

ALICJA NOWAKOWSKA

Prezydent Miasta Ciechanów
informuje

Dodatkowe informacje można uzyskać po numerem 
telefonu: (23) 674-92-24 w. 224.

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów przy  
ul. Wodnej 1 - parter oraz  na stronie BIP Urzędu Miasta 
Ciechanów zamieszczone zostały wykazy nieruchomości  
gminnych przeznaczonych do sprzedaży oraz do 
przekazania w formie aportu. 
Wykazy zamieszczone będą w dniach 15.02-08.03.2021r. 
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JOANNA POTOCKA-RAK

Starosta Powiatu Ciechanowskiego
Miniony 2020 rok, na szczę-

ście mamy już za sobą, ale pro-
blemy, które miały swój począ-
tek wiosną ubiegłego roku i ich 
konsekwencje, pozostaną z nami 
jeszcze na długo. Dla wszystkich, 
to był niewątpliwie ogromny 
sprawdzian z umiejętności funk-
cjonowania w sytuacji skrajnego 
kryzysu, w różnych obszarach 
– ekonomicznym, społecznym, 
emocjonalnym, organizacyjnym 
czy inwestycyjnym.

Oceniając w tych kategoriach 
działania realizowane w 2020 
rok przez Powiat Ciechanowski, 
stwierdzam jednoznacznie, że 
zarówno jako Urząd jak i Orga-
nizacja zdaliśmy egzamin w tym 
wyjątkowo trudnym czasie. Naj-
ważniejsze założenia, zarówno te 
z obszaru inwestycji jak i inicja-
tyw społecznych, zaplanowane 
na 2020 r. zostały zrealizowane. 
Jako jeden z nielicznych Urzę-
dów nie zamykaliśmy się w czasie 
pandemii i oczywiście w zmie-
nionej formule organizacyjnej 
oraz wymaganych obostrzeniach 
sanitarnych, realizowaliśmy na-
sze zadania. To jest niewątpliwie 
ogromna zasługa Kierowników 
Wydziałów i Pracowników Sta-
rostwa oraz Dyrektorów, Kierow-
ników i Pracowników Jednostek 
Organizacyjnych Powiatu, za co 
składam szczególne słowa podzię-
kowania. To był ogromny spraw-
dzian dla wszystkich, ale dzięki 
świetnemu zespołowi pracowni-
ków przetrwaliśmy w naprawdę 
niezłej kondycji. Nie narzeka-
liśmy na rzeczywistość siedząc, 
tylko wspólnie rozwiązywaliśmy 
problemy pracując…

Inwestycje zaplanowane na 
2021 r. stanowią blisko 15 proc. 
Budżetu Powiatu. W tym roku na 
zadania inwestycyjne z różnych 
obszarów, zamierzamy przezna-
czyć blisko 20 mln zł. To na pew-
no nie jest budżet zachowawczy, 
stawiamy na rozwój - równomier-
ny rozwój, w różnych obszarach. 
Oprócz inwestycji drogowych na 
które przeznaczyliśmy blisko 9 
mln zł, a największą z zaplano-
wanych jest przebudowa drogi na 
odcinku Opinogóra-Długołęka, 
niezwykle ważnym elementem są 
inwestycje prospołeczne. Budowa 
Centrum Opieki Wytchnieniowej 
czy Powiatowego Domu Dzieci, 
to inwestycje, które są konieczne 
z punktu widzenia prawidłowego 
wykonywania zadań samorządu 
w obszarze szeroko rozumianej 
pomocy społecznej i instytucjo-

nalnej pieczy zastępczej. Blisko 
10 tys. mieszkańców naszego Po-
wiatu to osoby niepełnosprawne, 
czyli średnio co dziesiąty miesz-
kaniec powiatu jest dotknięty 
niepełnosprawnością w różnym 
stopniu. Osoby chore i niepełno-
sprawne wymagają często opieki 
ciągłej, co stanowi ogromne ob-
ciążenie - organizacyjne, finanso-
we, zdrowotne czy psychiczne dla 
rodziny i opiekunów. Centrum 
Opieki Wytchnieniowej to inwe-
stycja dedykowana właśnie nim. 
Na to zadanie zabezpieczyliśmy 
w budżecie 3,5 mln zł. Kolejnym 
ważnym zadaniem jest budowa 
Powiatowego Domu Dzieci – in-
westycja która jest odpowiedzią 
na zmianę uwarunkowań praw-
nych dot. funkcjonowania jedno-
stek socjalizacyjnych. To stworze-
nie optymalnych warunków do 
prawidłowego realizowania zadań 
do jakich takie instytucje są po-
wołane.

Myśląc o rozwoju Powiatu, 
nie możemy zapominać o walo-
rach przyrodniczych, historycz-
nych i krajobrazowych jakim 
dysponujemy i które trzeba poka-
zywać. Zadaniem, które łączy te 
elementy jest inwestycja związana 
z budową ścieżki rowerowej Cie-
chanów – Gołotczyzna i Park Re-
kreacyjno–Poznawczy w Gołot-
czyźnie. Realizacja tego zadania 
pozwoli na stworzenie nowego, 
wyjątkowego miejsca na mapie 
turystycznej naszego powiatu 
oraz pozwoli na połączenie wypo-
czynku z aktywną rekreacją.

Ważną i niezwykle złożoną 
inwestycją jest budowa Centrum 
Administracyjnego. To inwestycja 
realizowana wspólnie z Samorzą-
dem Województwa Mazowieckie-
go, która znacząco poprawi jakość 
funkcjonowania jednostek szcze-
bla wojewódzkiego i powiatowe-
go, a które od 2023 r. będą mia-
ły wspólny adres, a tym samym 
sprawy urzędowe nasi mieszkańcy 
będą mogli załatwić w jednej lo-
kalizacji bez konieczności prze-
mieszczania się po całym mieście.

Jak widać rok 2021 zapowiada 
się niezwykle pracowicie. Zwłasz-
cza tak trudny czas pokazał, jak 
wiele można zrobić współpra-
cując. Dziękuję Zarządowi i 
Radnym Powiatu za doskonałą 
współpracę. Dużo zrobiliśmy, ale 
jeszcze sporo planujemy zrobić… 

KRZYSZTOF KOSIŃSKI

Prezydent Miasta Ciechanów
Mimo trudności spowodo-

wanych ograniczeniami w go-
spodarce w związku z pandemią 

koronawirusa, udało nam się 
zrealizować wszystkie plany in-
westycyjne oraz modernizacyjne.

Przebudowaliśmy ul. Leśną, 
gdzie powstała także ścieżka ro-
werowa. Zakończyliśmy budowę 
ul. Wesołej i Różanej. Wyremon-
towana i oświetlona została też 
ul. Gruduska. Pierwszy etap mo-
dernizacji przeszła ul. Kolbego. 
Rozpoczęliśmy przebudowę ul. 
Granicznej i Widnej. Ukończy-
liśmy rewitalizację Krzywej Hali, 
a do końca zbliża się również ter-
momodernizacja 7 budynków na 
osiedlu Bloki. W końcowej fazie 
prac jest też nowy budynek TBS 
z 36 mieszkaniami i parkingiem 
przy ul. Szwanke. Objęliśmy 
monitoringiem kolejne często 
uczęszczane w mieście tereny.

Warto wspomnieć, że prze-
prowadziliśmy proces instalacji 
paneli fotowoltaicznych na bu-
dynkach miejskich oraz w ponad 
100 gospodarstwach domowych, 
co już przyczyniło się do zmniej-
szenia rachunków za energię. 
Skoro mowa już o ekologicznych 
rozwiązaniach, to nie sposób nie 
wspomnieć rozpoczęcia budowy 
nowego miejskiego parku przy 
ul. Augustiańskiej. To zadanie 
wiosną tego roku powinno się 
zakończyć. Było też dużo drob-
niejszych zadań, które dotyczyły 
parkingów, chodników czy mo-
dernizacji placów zabaw. Znacz-
ną część z nich zrealizowaliśmy 
po konsultacjach z mieszkańca-
mi prowadzonych podczas spo-
tkań osiedlowych. 

Na inwestycje w tym roku 
zamierzamy przeznaczyć docelo-
wo ok. 25 mln zł. Najważniejszą 
z nich będzie budowa pierw-
szego od 32 lat w naszym mie-
ście, nowego przedszkola przy 
ul. Szwanke. Ten nowoczesny 
obiekt będzie nie tylko dosko-
nałym zapleczem edukacyjnym 
dla dzieci, ale też pomocą dla 
aktywnych zawodowo rodziców 
i opiekunów.

Kontynuowane będą prace 
związane z przygotowywaniem 
dokumentacji technicznych ce-
lem późniejszej realizacji no-
wych inwestycji z udziałem środ-
ków unijnych w perspektywie 
budżetowej UE na lata 2021-
2027. Mowa tutaj o dokumen-
tacjach dla termomodernizacji 
kolejnych 12 budynków na „Blo-
kach”, rewitalizacji zabytkowego 
młyna przy ul. Nadrzecznej i bu-
dynku przy ul. Fabrycznej oraz 
odnowieniu obszaru „Kanałów”. 

Będziemy też inwestować w 
infrastrukturę. Podpisana jest 
umowa z wykonawcą na budo-
wę kolejnych miejsc parkingo-
wych przy dworcu kolejowym, 
a także przy ul. Gwardii Ludo-
wej WRN. Planujemy budowę 
sygnalizacji świetlnej na skrzy-
żowaniu ul. Mleczarskiej i Ma-
zowieckiej. Prowadzone będą 
też kolejne modernizacje dróg, 
w tym ul. Okopowej, ul. An-

dersena, ul. Bartołda oraz dal-
szy etap remontu ul. Kolbego. 
W ciągu ul. 17 Stycznia i ul. 
Wojska Polskiego powstanie 9 
nowoczesnych, bezpiecznych 
przejść dla pieszych.

Ponadto zostały zaplano-
wane szerokie działania in-
westycyjne spółek miejskich. 
ZWiK w tym roku zaplanował 
prace w aż 20 ulicach na tere-
nie miasta. Kolejne budynki 
zostaną przyłączone do sieci 
ciepłowniczej. Aktualnie PEC 
modernizuje istniejące odcinki 
sieci, dostarczające ciepło do 
domów i mieszkań. Będziemy 
też odchodzili od użycia węgla 
w produkcji ciepła. PEC prowa-
dzi budowę nowych jego źródeł, 
wybuduje nowe kogeneracje, 
które pozwolą wytworzyć za-
równo energię elektryczną, jak 
i cieplną dla mieszkańców Cie-
chanowa. 

Będziemy też nadal inwesto-
wali w ekologię. Na budynkach 
mieszkalnych oraz użyteczności 
publicznej zamontowane zosta-
ną kolejne panele fotowoltaicz-
ne. Chcemy też odnowić skwer 
na placu Kościuszki. Do tego 
warto pamiętać, że zostanie zre-
alizowanych szereg zadań, które 
wybiorą sami mieszkańcy w ra-
mach Ciechanowskiego Budżetu 
Obywatelskiego. 

ŁUKASZ KAPCZYŃSKI

Burmistrz Miasta i Gminy Glinojeck
Planując budżet na 2020 rok 

myśleliśmy o inwestycjach, środ-
kach zewnętrznych, o strategii 
rozwoju gminy. W zderzeniu z 
pandemią, okazało się, że zdrowie 
i codzienne życie jest najwyższą 
wartością. 

W zderzeniu z przeciwnościa-
mi związanymi z pandemią, po 
raz kolejny doświadczyliśmy, jak 
ważnym elementem samorządu są 
ludzie – pracownicy i kierownicy, 
radni, sołtysi oraz mieszkańcy. 
To dzięki wspólnemu wysiłkowi 
zrealizowaliśmy założenia i wy-
konaliśmy inwestycje za blisko 
15% budżetu, tj. 7 mln złotych. 
Rozpoczęliśmy modernizację 
oczyszczalni ścieków w Starym 
Garwarzu, prowadząc prace w 
zakresie poprawy procesu tech-
nologicznego, wymiany maszyn i 
urządzeń. W tym roku zakończy-
my tę inwestycję. Przebudowali-
śmy ulice Ogrodową i Parkową, 
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wymieniając sieci: wodociągową, 
kanalizacyjną oraz nawierzchnię 
na kostkę brukową. Rozbudo-
waliśmy infrastrukturę drogową 
wraz z rowami przydrożnymi w 
Bielawach wykonując nakładkę 
asfaltową oraz zjazdy do posesji. 
Odnowiliśmy korytarz oraz kil-
ka sal lekcyjnych, naprawiliśmy 
gzymsy, zmodernizowaliśmy plac 
zabaw przy Szkole Podstawowej 
w Ościsłowie. Zrealizowaliśmy 
zadania z zakresu funduszu so-
łeckiego na kwotę ponad 500 
tys. zł. Wykonaliśmy remonty 
dróg, świetlic, oświetlenie ulicz-
ne, pojawiły się nowe miejsca do 
rekreacji w poszczególnych so-
łectwach. To wszystko wymagało 
współpracy rodziców, dyrekcji, 
sołtysów, radnych i mieszkańców. 

Na inwestycje w br. planuje-
my wydać prawie 10 milionów 
złotych. Będziemy poprawiać in-
frastrukturę drogową. Podpisze-
my umowy na przebudowę dróg 
min. w Rumoce i Glinojecku. Na 
bieżąco będziemy poprawiać na-
wierzchnię dróg lokalnych, które 
ulegają niszczeniu poprzez wysoki 
poziom wód gruntowych. Warto 
wspomnieć, że przygotowujemy 
także dokumentację projektową 
na ulicę Spokojną, Leśną i Polną 
w Glinojecku. Tam, gdzie będzie 
to tylko możliwe złożymy wnio-
ski o wsparcie zewnętrzne.

Mając na uwadze, że targowi-
ska gminne pełnią ważną funkcję 
w życiu społeczności lokalnych, 
podjęliśmy decyzję o przebudowie 
istniejącego targowiska. Chcemy 
stworzyć warunki dla bezpieczne-
go handlu. Całość terenu zostanie 
utwardzona, odwodniona, oświe-
tlona i ogrodzona. Przygotujemy 
wiaty, stanowiska handlowe oraz 
parkingi. 

Z innych zadań, które są dla 
nas równie istotne, to prace re-
montowe w budynkach szkolnych 
w Woli Młockiej, Ościsłowie i 
Glinojecku. Ponadto przed nami 
realizacja funduszu sołeckiego na 
ponad 500 tys. zł. Są to zadania, 
o których realizacji zdecydowali 
sami mieszkańcy podczas spotkań 
sołeckich. W ramach funduszu 
m.in. pojawią się nowe punkty 
świetlne, zostaną zainstalowane 
urządzenia na placach zabaw oraz 
wykonane prace remontowe lub 
ogrodzeniowe przy świetlicach 
wiejskich.

I to, co może być wisienką na 
torcie - to przebudowa ośrodka 
pomocy społecznej. W wyniku 
realizacji tego projektu zostanie 
rozbudowany istniejący budynek. 
Inwestycję rozpoczniemy w br., a 
zakończymy w 2023 - stworzymy 
Gminne Centrum Integracji Spo-
łecznej. Znajdą tam swoje miejsce 
osoby niepełnosprawne, seniorzy 
i podopieczni placówki wsparcia 
dziennego. Będziemy podejmo-
wać wspólne inicjatywy i przed-
sięwzięcia w zakresie aktywizacji 
społecznej, zawodowej i eduka-
cyjnej tych osób.

Mamy nadzieję, że rok 2021 
będzie dla naszego samorządu, 
naszej gminy, naszych przedsię-
biorców lepszy, że uda się poko-
nać wirusa i będziemy mogli na 

wiosnę zacząć zrealizować plany, 
do których od wielu miesięcy się 
przygotowujemy. 

MAREK KIWIT

Wójt Gminy Ciechanów
Rok 2020 był rokiem trud-

nym dla samorządów w związku 
z wybuchem pandemii Covid-19. 
Urząd funkcjonował normalnie 
przy zmienionym trybie pracy na 
rotacyjny i zdalny. Jednakże w tej 
trudnej sytuacji w jakiej znalazły 
się samorządy, gmina Ciechanów 
skupia się na poprawie jakości 
życia mieszkańców, czemu służy 
utrzymanie w planach finanso-
wych gminy większości wcześniej 
zaplanowanych inwestycji.

W 2020 roku zrealizowaliśmy 
wiele zamierzeń inwestycyjnych. 
Wybudowaliśmy sieć wodociągo-
wą z odcinkiem kanalizacji za ok 
480 tys. zł, m.in. w Chruszczewie, 
Kownatach Żędowych, Ujazdów-
ku. Udało się także zmodernizo-
wać drogę relacji Mieszki-Atle – 
Mieszk-Różki za ok. 200 tys. zł z 
50% dofinansowaniem Marszałka 
Województwa Mazowieckiego. 
Oddaliśmy świetlicę wiejską w 
Ujazdowie, której budowa roz-
poczęła się już w 2019 roku. W 
2020 roku udało się także zakupić 
wóz strażacki dla OSP Rydzewo za 
885.600 zł przy dofinansowaniu 
ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej oraz Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. 
Natomiast ze środków własnych 
zakupiliśmy wóz strażacki dla 
OSP Modła za kwotę ok. 300 tys. 
zł. Zakończyliśmy budowę kana-
lizacji sanitarnej w Chruszczewie, 
która była jedną z największych 
inwestycji w gminie Ciechanów. 

Od początku pandemii wyszli-
śmy z założenia, że nie będziemy 
ograniczać żadnych inwestycji. 
Można oszczędzać wszędzie in-
dziej, ale nie na inwestycjach. 
Dlatego przetargi idą zgodnie z 
planem. Trudna sytuacja na rynku 
budowlanym powoduje, że kwoty 
osiągane na przetargach są czasami 
dużo niższe niż kosztorysowe. W 
dodatku w jakiś sposób pomagamy 
tym firmom, dając im możliwość 
pracy i zarobku. 

W 2021 roku również nie za-
mierzamy zwalniać tempa przy in-
westycjach. Zaplanowaliśmy m.in. 
budowę sieci wodociągowych za 
ok. 2 miliony zł, rozbudowę sta-
cji uzdatniania wody w Gumo-
wie za ok. 1 mln zł, budowę ul. 
Chruszczewskiej w miejscowości 
Chruszczewo i budowę drogi re-
lacji Ujazdówek - Rutki-Głowice. 
Zaplanowaliśmy także budowę 
oświetlenia ulicznego za ok. 350 
tys. zł we wskazanych miejscowo-
ściach na terenie gminy. W 2021 
roku rozpoczniemy budowę drogi 

gminnej od drogi krajowej nr 60 
biegnącej do Rykaczewa. Dokoń-
czymy natomiast rozpoczętą w 
2020 roku przebudowę ul. Taraso-
wej i Werandowej w Kargoszynie.

Planujemy także budowę świe-
tlicy wiejskiej w Nużewie za kwotę 
600 tys. zł oraz rozpoczęcie budo-
wy świetlicy wraz salą muzealną w 
Sokołówku. Realizacja inwestycji 
w Sokołówku zaplanowana jest na 
okres 2 lat a jej koszt wyniesie ok. 
2 mln zł.

Mimo, że gmina tak jak inne 
samorządy straciła znaczną część 
dochodów poprzez straty związa-
ne z mniejszymi wpływami z po-
datków PIT, CIT czy umów cy-
wilno-prawnych, to jednak jako 
samorząd staramy się pomagać 
zarówno rolnikom jak i lokalnym 
przedsiębiorcom poprzez umorze-
nia podatków należnych gminie. 
Liczę, że rok 2021 będzie lepszy 
od ubiegłego i właśnie inwestycje 
publiczne staną się jedną z najlep-
szych metod walki ze spowolnie-
niem gospodarczym. Powinno się 
utrzymać aktywność inwestycyjną 
samorządów, a nawet ją zinten-
syfikować w związku z nową per-
spektywą unijną, gdyż zadania 
inwestycyjne są realizowane przez 
przedsiębiorców, których sytuacja 
finansowa ściśle powiązana jest ze 
stanem finansów zamawiających 
usługi – jednostkami samorządu 
terytorialnego. Jeśli chcemy pobu-
dzić na nowo gospodarkę, musimy 
realizować inwestycje publiczne, 
co jest kluczowe, by nie tracić 
miejsc pracy, żeby firmy mogły 
zarabiać, żeby płaciły CIT, a ich 
pracownicy PIT.

ADAM PIOTR BUDEK

Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek
Miniony rok, jak z pewnością 

dla większości samorządów, nie na-
leżał do najłatwiejszych. Pandemia, 
która zmusiła nas do przeorgani-
zowania sposobu funkcjonowania 
jako społeczeństwa, wpłynęła rów-
nież i na zmiany w działaniu na-
szego samorządu. Już od połowy 
marca przestała funkcjonować w 
sposób stacjonarny szkoła, dlatego 
aby wspomóc naszych uczniów - w 
ramach dofinansowania z programu 
Zdalna Szkoła oraz Zdalna Szkoła 
Plus - zakupiliśmy docelowo 35 lap-
topów oraz dostępów do Internetu.

Z powodu obostrzeń zmusze-
ni byliśmy odwołać kwietniowy 
konkurs na stanowisko dyrektora 
Zespołu Placówek Oświatowych w 
Gołyminie-Ośrodku, który udało 
się przeprowadzić dopiero w lipcu. 
Również wydarzenia kulturalne i 
sportowe, w tym wpisane już w tra-
dycję naszego regionu - Mazowiec-
kie Majowe Muzykowanie we wsi 
Watkowo, musiały zostać przez nas 
odwołane. Rok 2020 to rok, w któ-
rym przypadał jubileusz powołania 

samorządów, uczciliśmy go jedynie 
w sposób symboliczny, poprzez wrę-
czenie okolicznościowych statuetek 
radnym i sołtysom obecnej kaden-
cji.

Mimo trudności udało się jed-
nak zrealizować kilka zamierzo-
nych inwestycji, których realizacja 
z pewnością poprawi komfort ży-
cia naszych mieszkańców. W 2020 
roku przebudowaliśmy m.in. drogi 
gminne relacji: Wróblewo- Nasiero-
wo Górne - koszt inwestycji ponad 
330 tys. zł, Gołymin-Ośrodek - Za-
wady Włościańskie - koszt ponad 
230 tys. zł (inwestycja współfinan-
sowana ze środków Województwa 
Mazowieckiego w kwocie 65 tys. 
zł), Konarzewo Marcisze - Łukowo 
i Konarzewo Sławki - Konarzewo 
Marcisze - Mierniki za kwotę po-
nad 240 tys. zł, Pajewo Wielkie - gr. 
gminy (Kobylin) koszt ponad 200 
tys. zł i drogę gminną w miejscowo-
ści Wróblewko, za kwotę blisko 90 
tys. zł oraz drogę wewnętrzną w m. 
Obiedzino Górne za kwotę niespeł-
na 90 tys. zł.

Ponadto, przy dofinansowaniu z 
PROW na lata 2014-2020, za kwo-
tę ponad 68 tys. zł przebudowali-
śmy chodnik przy ul. ks. Michalaka, 
którego łączny koszt wyniósł prawie 
140 tys. zł. Również w m. Wróble-
wo udało się zrealizować zadanie 
polegające na budowie ciągu pieszo-
-jezdnego, miejsc postojowych oraz 
chodników przy budynku zaplecza 
sportowego na kwotę ponad 23 tys. 
zł. Przy udziale środków w ramach 
MIAS Mazowsze 2020 wyremon-
towaliśmy świetlicę w Watkowie 
oraz dach na budynku remizy OSP 
Gołymin-Ośrodek. Przeprowa-
dzono także inwentaryzację źródeł 
ciepła, która została sfinansowana 
przy pomocy środków z budżetu 
Województwa Mazowieckiego w 
ramach MIWOP MAZOWSZE 
2020. W naborach dofinansowa-
nych z WFOŚiGW w Warszawie 
na zdjęcie i utylizację azbestu uda-
ło się uzyskać dofinansowanie w 
kwocie ponad 21 tys. zł. Dzięki 
wsparciu (blisko 80 tys. zł) z rządo-
wego programu „Posiłek w domu i 
szkole” wyremontowaliśmy zaplecze 
kuchenne w budynku Szkoły Pod-
stawowej w Gołyminie-Ośrodku za 
kwotę 99 tys. zł. 

W 2020 roku Gmina Goły-
min-Ośrodek skorzystała ze wspar-
cia rządu w ramach Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych. Z 
nadzieją czekamy na rozstrzygnię-
cie dwóch kolejnych naborów, w 
ramach których staramy się o uzy-
skanie środków na przebudowę ul. 
Rynek oraz na inwestycje realizowa-
ne w miejscowościach, w których 
funkcjonowały zlikwidowane pań-
stwowe przedsiębiorstwa gospodar-
ki rolnej. Nasza gmina w ramach 
ostatniego naboru złożyła maksy-
malną ilość wniosków, na wszyst-
kie trzy miejscowości (tj. Gogole, 
Nasierowo Górne oraz Wróblewo) 
a uzyskanie wnioskowanego wspar-
cia z pewnością ułatwiłoby realiza-
cję kolejnych inwestycji mających 
głównie na celu poprawę istniejącej 
infrastruktury. W ramach Funduszu 
Dróg Samorządowych staramy się o 
dofinansowanie do przebudowy ul. 
Targowej.

W 2021 roku planowana jest 
m.in. przebudowa odcinka drogi 
relacji Gogole Wielkie – Moraw-
ka - Nasierowo-Dziurawieniec, na 
ten cel złożono wniosek o dotację 
ze środków budżetu Województwa 
Mazowieckiego w zakresie budowy 
i modernizacji dróg dojazdowych 
do gruntów rolnych, na kwotę 
226.350,23 zł. Wnioskujemy rów-
nież o podobną dotację na przebu-
dowę drogi gminnej relacji Konarze-
wo-Sławki - Konarzewo-Marcisze 
- Mierniki na kwotę 223.218,77 zł.

Niezależnie od uzyskanych do-
finansowań będziemy dążyć do re-
alizacji planowanych przedsięwzięć. 
W tym roku musimy ogłosić prze-
targ na odbiór odpadów komunal-
nych, w dalszym ciągu przyjmu-
jemy od mieszkańców wnioski na 
zdjęcie i utylizację azbestu. Ponad-
to, w miarę możliwości, staramy się 
na bieżąco reagować na zgłaszane 
przez mieszkańców potrzeby. Głę-
boko wierzymy, że 2021 roku nasz 
samorząd dalej będzie się rozwijał, 
a współpraca pomiędzy różnymi 
środowiskami przyczyni się jego do 
prężnego funkcjonowania.

MAREK PIOTROWICZ

Wójt Gminy Grudusk
Rok 2020 to przede wszystkim 

rok pandemii Covid -19, która 
dotarła również na teren Gmi-
ny Grudusk. To rok specyficzny, 
ale też dla nas bardzo pracowity. 
Wszyscy musieliśmy się wyka-
zać ogromnym zaangażowaniem 
w realizację zadań, szczególnie 
tych związanych z zapewnieniem 
bezpieczeństwa mieszkańcom, 
pracownikom, nauczycielom i 
uczniom. Robiliśmy wszystko, by 
realizować zaplanowane zadania i 
inwestycje, a także nie dopuścić 
aby pandemia pokrzyżowała na-
sze plany.

Skromny budżet gminy nie 
pozwolił na wykonywanie szeregu 
inwestycji. Koncentrowaliśmy się 
wyłącznie na tych, które są wpi-
sane do wieloletniej prognozy fi-
nansowej i realizowanych głównie 
z udziałem funduszy zewnętrz-
nych. Gmina Grudusk wzięła 
udział w 22 projektach, na które 
udało nam się pozyskać ze środ-
ków zewnętrznych dofinansowa-
nia na kwotę około 1,3 mln zł. 
Do najważniejszych zrealizowa-
nych zadań należy: przebudowa 
drogi gminnej Mierzanowo - Hu-
mięcino o dł. 1.807 m. (wartość 
inwestycji: 571.306,91 zł), prze-
budowa Gminnego Ośrodka Kul-
tury i Sportu – I etap o wartości 
536.937 zł, konserwacja kaplicz-
ki przydrożnej z figurą Św. Jana 
Nepomucena w Borzuchowie-
-Daćbogach - całkowita wartość 
zadania 36.103 zł, Na projekty 
wspierające oświatę, tj. sprzęt do 
nauczania zdalnego otrzymaliśmy 
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ok. 206 tys. zł, Przeprowadzono 
inwentaryzację źródeł ogrzewania 
i wyrobów zawierających azbest o 
wartości 66.500 zł. Na wsparcie 
jednostek OSP pozyskano kwotę 
36.800 zł. Gmina uzyskała także 
wsparcie z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych w kwocie 
1,5 mln zł,

Rok 2021 to kolejny rok no-
wych wyzwań i inwestycji, któ-
rych realizacja uzależniona jest w 
głównej mierze od możliwości po-
zyskania środków zewnętrznych. 
Problemem wszystkich samorzą-
dów jest fakt niedofinansowania 
zadań realizowanych głównie w 
zakresie oświaty. Gmina Grudusk 
też nie jest wyjątkiem. W 2021 
roku na utrzymanie szkół w 
budżecie przeznaczono kwotę 
5.831.543 zł, co stanowi ok. 1/4 
całego budżetu gminy. Do tego 
infrastruktura szkolna wymaga 
ciągłych napraw i remontów. W 
bieżącym roku planujemy wyre-
montować salę gimnastyczną w 
Szkole Podstawowej w Grudusku.

Dzięki zakwalifikowaniu się 
naszych wniosków na dotacje z 
budżetu unijnego, w tym roku 
będą rozpoczęte kolejne kluczowe 
dla gminy inwestycje, a mianowi-
cie: - przebudowa drogi gminnej 
Polanka-Stawy o długości 1.312 
m przy udziale środków z PROW 
w kwocie 481.834 zł, dokończe-
nie remontu Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu – II etap - całko-
wita wartość inwestycji 850 tys. 
zł, z czego 500 tys. zł to dotacja 
Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego (Remont obejmuje 
wymianę okien i drzwi, podłóg, 
oświetlenia, wymianę instalacji 
centralnego ogrzewania z wę-
glowego na gazowe, remont da-
chu i pomieszczeń, przebudowę 
łazienek, zamontowanie paneli 
fotowoltaicznych, zamontowa-
nie podjazdu elektrycznego dla 
niepełnosprawnych, odnowienie 
sali widowiskowej); przebudowa 
drogi gminnej Grudusk – Pu-
rzyce Trojany o długości 2.800 
m przy udziale środków pozy-
skanych z Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych (1 mln zł); 
budowa sieci kanalizacji sanitar-
nej z przyłączami na odcinku od 
miejscowości Humięcino-Klary 
do Gruduska oraz rozbudowa sie-
ci wodociągowej w miejscowości 
Grudusk. Planowana wartość do-
finansowania z PROW to kwota 
1.145.275 zł.

Złożone zostały dwa wnioski 
na realizację projektów w ramach 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
dla gmin popegeerowskich, tj. na: 
przebudowę sieci kanalizacyjnej 
na osiedlu Grudusk ul. Kolejo-
wa, przebudowa drogi gminnej w 
obrębie osiedla o pow. 1.150 m2 
wraz z oświetleniem ledowym; ter-
momodernizację strażnicy OSP w 
Grudusku wraz z pompą ciepła.

Zrealizowanie wszystkich po-
trzeb mieszkańców jest bardzo 
trudne, ale sukcesywnie w miarę 
możliwości staramy się je wypeł-
niać. Życzę nam wszystkim po-
wrotu do normalności i poczucia 
bezpieczeństwa w codziennym 
życiu.

ZDZISŁAW MIERZEJEWSKI

Wójt Gminy Ojrzeń
Mimo panującej w ubiegłym 

roku pandemii, należy go ocenić 
jako jeden z najbardziej udanych 
dla rozwoju Gminy na przestrze-
ni kilku ostatnich lat.

W tych niesprzyjających wa-
runkach wykonaliśmy inwestycje 
za ponad pięć i pół miliona zło-
tych. Oczywiście jest to też za-
sługa zakończenia budowy hali 
sportowej w Ojrzeniu. Koszt 
poniesiony na jej realizację w 
roku 2020 to prawie 3 miliony 
złotych. Zakończony został rów-
nież projekt unijny (parasolowy), 
związany z wykonaniem instalacji 
OZE (fotowoltaicznych i solar-
nych), dla mieszkańców oraz w 
budynkach użyteczności publicz-
nej. Łączny koszt wykonania tych 
instalacji to półtora miliona zło-
tych.

Zrealizowano również wiele 
mniejszych, ale również istotnych 
zadań inwestycyjnych, na łączną 
kwotę znacznie przekraczającą 
milion złotych. Były to między 
innymi: wykonanie drugiej, za-
pasowej studni dla stacji uzdat-
niania wody w Luberadzu (pod-
nosi to znacząco bezpieczeństwo 
ciągłości dostaw wody), zakup 
koparki, czy też wykonanie zabu-
dowy samochodu strażackiego dla 
OSP Ojrzeń.

Pandemia musi się kiedyś 
skończyć, dzieci pomału wracają 
do stacjonarnej formy nauczania, 
w związku z czym przy Szkole 
Podstawowej w Ojrzeniu utwo-
rzono kuchnię oraz stołówkę. 
Zakupiono do niej profesjonalne 
wyposażenie. Dokonano również 
wielu remontów w szkołach. Wy-
konano modernizację kilku świe-
tlic, cały czas modernizowane i 
rozbudowywane jest oświetlenie 
uliczne. No i oczywiście nie po-
minięto inwestycji drogowych. 
Cały czas były realizowane mo-
dernizacje i naprawy istniejących 
dróg, wykonano również nowe 
odcinki. Na wszystkie te działanie 
staraliśmy się uzyskać dofinanso-
wania – dla dużej części inwesty-
cji się to udało. 

Nie można też nie wspomnieć 
o podejmowanych i trwających 
obecnie działaniach planistycz-
nych, strategicznych. W ostatnich 
miesiącach zostały przyjęte plany 
zagospodarowania przestrzennego. 
Rada Gminy podjęła też decyzję o 
wszczęciu kolejnych procedur pla-
nistycznych. Były to i są działania 
konieczne, aby uniknąć chaotycz-
nej, „dzikiej” zabudowy, samowol-
nych zmian istniejącego sposobu 
zagospodarowania terenu, jego 
funkcji przestrzennej i gospodar-
czej – poprzez jednostkowe inwe-
stycje. 

Dobrym przykładem jest 
współpraca przy pracach restau-
ratorskich i konserwatorskich ko-
ścioła w Kraszewie. Dzięki temu, 
oraz ofiarności parafian kończo-
ny jest remont kruchty kościoła. 
Obecnie opracowana została do-
kumentacja kompleksowego re-
montu całego kościoła i złożone 
wnioski o dofinansowanie pierw-
szego etapu prac. Prowadzony jest 
również remont dawnej organi-
stówki z przeznaczeniem na Klub 
Seniora w Kraszewie. Rozpoczę-
cie funkcjonowania obiektu pla-
nowane jest na miesiąc maj. To 
będzie jedna z pierwszych zreali-
zowanych w tym roku inwestycji.

I mimo że ten rok z pewnością 
będzie „spokojniejszy” pod wzglę-
dem inwestycyjnym od poprzed-
niego, to również zaplanowano 
na niego niemało. A z uwagi na 
planowaną dość dużą nadwyżkę 
budżetową, z całą pewnością po-
jawi się wiele nowych zadań, lub 
planowane zostaną wykonane w 
większym zakresie. 

Nie zapomniano o dokumen-
tacjach na planowane inwestycje: 
drogi w miejscowościach Ojrzeń 
i Halinin. Ujęte są również re-
monty i modernizacje dróg gmin-
nych – w tym odbudowa mostu 
w Kownatach Borowych, na nie-
które zadania zostały już złożone 
wnioski o dofinansowanie. Kon-
tynuowane będą modernizacje, 
budowy świetlic, w: Przyrowie, 
Luberadzu, Brodzięcinie, Gosto-
minie, Kałkach. Powstaną (lub 
powiększą się) place zabaw i tere-
ny rekreacyjne: w Żochach, Skar-
żynku, Gostominie Ojrzeniu – 
przy Domu Seniora i plac zabaw 
w centrum wsi.

PIOTR CZYŻYK

Wójt Gminy Opinogóra Górna
Rok 2020 był inny niż 

wszystkie poprzednie, był trud-
ny. Mimo licznych obostrzeń 
spowodowanych pandemią i 
rygorem zachowania bezpie-
czeństwa był to jednak rok pra-
cowity. Zrealizowanych zostało 
wiele inwestycji, bezpośrednio 
przekładających się na życie 
mieszkańców. Zachęcam do za-
poznania się z podsumowaniem 
zrealizowanych w minionym 
roku zadań.

Jedna z najistotniejszych 
inwestycji, to montaż odna-
wialnych źródeł energii na te-
renie gminy Opinogóra Gór-
na. Projekt realizowany był w 
partnerstwie z Gminą Miejską 
Ciechanów, Gminą Glinojeck i 
Gminą Strzegowo. Na budyn-
kach mieszkalnych, na terenie 
naszej gminy zamontowano 27 
kolektorów słonecznych i 17 
pomp ciepła. Gmina pozyskała 
na ten cel 1.880.000 zł.

Najważniejsze zadania dro-
gowe samorządu gminnego to 
gruntowna przebudowa ok. 1 km 
drogi w miejscowości Bacze. Prze-
budowano dwa odcinki dróg w 
miejscowości Władysławowo, tj. 
ul. Topolowa i część ul. E. Kra-
sińskiego. Przebudowana została 
droga w Sosnowie (finansowana z 
udziałem środków mieszkańców) 
oraz zmodernizowano drogę w 
Kołaczkowie (ul. Pogodną). Teren 
przed budynkiem urzędu gminy 
został uporządkowany, wykonano 
nową nawierzchnię, wymienio-
no oświetlenie (inwestycja została 
wsparta środkami z UE). Bieżące 
remonty dróg prowadzone były 
na terenie całej gminy. Poprawa 
nawierzchni dróg gminnych jest 
priorytetem zarówno dla nas, pra-
cowników urzędu gminy, radnych 
jak i mieszkańców. Modernizacja 
dróg nie tylko zwiększy poczucie 
bezpieczeństwa i komfortu życia 
mieszkańców, ale wpłynie również 
na poprawę estetyki wielu miejsco-
wości.

Ponadto wykonano remonty 
świetlic wiejskich w Woli Wierz-
bowskiej, Sosnowie i Pałukach. 
Zbudowano i wyposażono plac za-
baw w Kołakach Kwasach i siłow-
nię zewnętrzną we Władysławowie. 
Obiekty „plenerowe”, szczególnie 
w czasie pandemii, są bardzo ocze-
kiwane przez mieszkańców, sprzy-
jają aktywnemu spędzaniu czasu i 
dodatkowo stwarzają warunki do 
odpoczynku.

W roku 2020 przeznaczyliśmy 
dość duże środki finansowe na 
oświetlenie uliczne. Są to w więk-
szości nowoczesne solarne lampy, 
działające dzięki panelom słonecz-
nym.

Wybudowaliśmy sieć wodo-
ciągową o długości 470 metrów w 
miejscowości Kotermań i odcinek 
w m. Kołaczków. Ponadto wyko-
nywaliśmy szereg bieżących prac 

remontowych i modernizacyjnych. 
Często są to prace, których nie 
zauważamy, a wymagają czasu i 
środków.

Po pracowitym roku 2020, 
przygotowujemy się do nowych 
inwestycji, do nowych wyzwań. 
Jak każdego roku, plany, doku-
mentacja, realizacja.

Zaplanowana jest komplekso-
wa termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej w Kołaczko-
wie, przetarg na to zadanie nie-
bawem zostanie ogłoszony. Na-
stępnie finansowana z udziałem 
środków UE wymiana kotłów. W 
ramach tej inwestycji 50 miesz-
kańców naszej gminy będzie miało 
wymienione stare kotły węglowe 
na nowoczesne, nisko emisyjne 
źródła ciepła, w tym kotły gazo-
we, kotły na pelet i pompy ciepła. 
Jak co roku przeznaczamy znaczne 
środki na modernizację i przebu-
dowę dróg gminnych, planujemy 
modernizację dróg w miejscowo-
ściach: Goździe, Pomorze, Opi-
nogóra Górna, Załuże Sosnowo i 
w innych, w zależności od możli-
wości finansowych. W tym roku 
przeznaczyliśmy znaczne środki na 
finansowanie wspólnie z Powiatem 
przebudowy dróg powiatowych. 
W trakcie realizacji jest inwesty-
cja przebudowy drogi powiatowej 
Opinogóra–Długołęka z planem 
ostatecznego zakończenia całego 
odcinka na terenie naszej gminy 
jeszcze w tym roku. Powstanie 
nowa nawierzchnia o szerokości 5 
m, chodnik w Opinogórze Górnej, 
zjazdy i pobocza.

W tym roku również wyko-
nujemy odcinki sieci wodocią-
gowych i kanalizacyjnych. Bę-
dziemy realizować kolejne etapy 
zagospodarowania terenów zie-
lonych min. planujemy dokonać 
rewitalizacji zbiornika wodnego 
zlokalizowanego przy boisku pił-
karskim w Opinogórze Górnej. 
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ogłoszenie

Inwestycja ta również będzie 
wsparta środkami unijnymi. Apli-
kowaliśmy o środki rządowe dys-
trybuowane z puli przeznaczonej 
na łagodzenie skutków pandemii 
COVID-19. Obecnie nie mamy 
rozstrzygnięć tych naborów, cze-
kamy więc na publikację wyni-
ków, od nich uzależniamy podję-
cie kolejnych inwestycji w tym w 
miejscowościach w których funk-
cjonowały PGR-y. W pierwszej 
kolejności planujemy inwestycje 
w Opinogórze Górnej (droga na 
osiedlu), w Przedwojewie i Rem-
bowie obiekty świetlicowe. Nie-
stety częste ogłoszenia naborów, 
zmiany decyzji co do wielkości 
przeznaczanych środków nie po-
zwalają na precyzyjne planowanie 
i informowanie mieszkańców o 
szczegółach wszystkich zamierzeń 
inwestycyjnych. Dlatego też cze-
kamy na pozytywne rozstrzygnię-
cia ogłaszanych naborów. Jeśli nie 
otrzymamy oczekiwanego wspar-
cia, zabezpieczamy możliwość fi-
nansowania inwestycji środkami 
własnymi. 

Jest nadzieja, że pandemia nie 
będzie trwać wiecznie, nie ma już 
chyba sensu rozpisywać się jak 
wpłynęła na rok 2020. Ważne jest 
to, że dużo zostało zrobione, pra-
ce trwają nieprzerwanie i są plany 
na kolejne inwestycje. Zdajemy 
sobie sprawę z tego, że inwestycje 
poza efektem końcowym, dają też 
możliwość pracy, zatrudnienia i 
zarabiania przedsiębiorcom. Oczy-
wiście tak jak na każdą instytucję, 
również na pracę urzędu mają 
wpływ ograniczenia związane z 
pandemią. Ale jest to czas inten-
sywnej pracy. Wszyscy pracują na 
swoich stanowiskach, załatwia-
ne są wszystkie sprawy. W trosce 
o bezpieczeństwo pracowników 
urzędu i mieszkańców, wprowa-
dzono rozwiązania mające na celu 
ograniczenie bezpośrednich kon-
taktów zarówno pomiędzy pra-
cownikami jak i interesantami. 
Kiedyś ten trudny czas się skończy 
i musimy być przygotowani do 
rozliczenia się z dotychczasowych 
działań i normalnego funkcjono-
wania. Dziękuję pracownikom 
Urzędu Gminy, pracownikom 
jednostek, którzy z dużym zaanga-
żowaniem i profesjonalizmem wy-
konywali i wykonują swoje obo-
wiązki w tak trudnym czasie. 
Dziękuję Radnym i Sołtysom 
za zaangażowanie i wsparcie. 
Życzę zdrowia wszystkim Czy-
telnikom, dbajmy o siebie, bo 
zdrowie nie jest czymś danym 
nam na zawsze.

MARIOLA KOŁAKOWSKA

Wójt Gminy Regimin
Rok 2020 był trudny a zara-

zem bardzo intensywny. Udało 
się wykonać wiele inwestycji i po-

zyskać środki zewnętrzne, które 
pomogły sfinansować większość 
z nich.

Jedną z ważniejszych była bu-
dowa kanalizacji do miejscowości 
Klice za kwotę 776 tys. 482 zł (w 
90% dofinansowana przez KOWR 
w Warszawie). Dzięki tej inwestycji 
obniżyliśmy opłatę za wywóz nie-
czystości mieszkańcom budynków, 
do których została wybudowana ka-
nalizacja (zapomnianych przez byłą 
władzę) z 16,74 zł za 1m3 na 5,29 
zł za 1m3. Utworzyliśmy również 
Klub Seniora w Lekowie, na który 
otrzymaliśmy z budżetu państwa 
154 tys. 176 zł przy całkowitym 
koszcie zadania 212 tys.268 zł. Za-
kupiliśmy ciągnik komunalny wraz 
z osprzętem za 345 tys. 262 zł by 
własnymi siłami wykonywać prace 
w zakresie bieżącego utrzymania 
dróg i innych niezbędne prac po-
rządkowe.

 ługo oczekiwaną inwesty-
cją było zagospodarowanie terenu 
przed Urzędem Gminy, gdzie po-
wstał skwer z fontanną świetlną. 
Jest on teraz najatrakcyjniejszym 
miejscem w Regiminie. Jedną z 
proekologicznych inwestycji była 
wymiana oświetlenia z sodowego 
na nowoczesne i energooszczędne w 
technologii LED, koszt wymiany to 
274 tys. 978 zł z czego gmina po-
kryła kwotę 150 tys. zł.

Bardzo ważną inwestycją był 
kapitalny remont kuchni w Szkole 
Podstawowej w Regiminie, która 
zamieniła 20-letnie sprzęty na no-
woczesne urządzenia kuchenne. 
Kwota wsparcia finansowego z Rzą-
dowego Programu „Posiłek w domu 
i w szkole” to 80 tys. zł. Niezwykle 
ważnymi inwestycjami była budowa 
zatoki parkingowej przy cmentarzu 
parafialnym w Zeńboku za kwotę 
59 tys. 347 zł, budowa parkingu 
przy Szkole Podstawowej w Zeńbo-
ku za 93 tys. 800 zł a także remont 
drogi w Radomce (kwota z budże-
tu gminy to 250 tys. zł). To tylko 
niektóre z inwestycji które udało się 
wspólnie z Radnymi Rady Gminy a 
także mieszkańcami Gminy zreali-
zować.

Ważnym celem jaki sobie po-
stawiliśmy konstruując budżet na 
bieżący rok było nie zwiększanie za-
dłużenia Gminy Regimin na koniec 
2021 roku i nadal intensywne za-
bieganie o finansowanie zewnętrzne 
zaplanowanych inwestycji (a jest ich 
dużo). Wydatki na zadania inwesty-
cyjne obejmą 29 inwestycji. Łączna 
kwota na zadania inwestycyjne w 
2021 r. to 7.332.950,85 zł. Naj-
większa pula środków z wydatków 
inwestycyjnych na 2021 rok prze-
znaczona będzie na budowę kanali-
zacji sanitarnej w m. Grzybowo – w 
budżecie zabezpieczona jest kwota 
ponad 3,5 mln zł, którą pozyskali-
śmy z Rządowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych. 

Czeka nas wymiana dachu na 
budynku Urzędu Gminy w Regimi-
nie za kwotę 500 tys. zł, również 
pochodzących z Rządowego Fun-
duszu Inwestycji Lokalnych. Ter-
momodernizacja budynku urzędu 
gminy za kwotę 417 tys. zł. Wymia-
na pokrycia dachowego na Szkole 
Podstawowej w Regiminie za kwotę 
300 tys. zł. Rozbudowa kanalizacji 

sanitarnej w m. Regimin 110 tys. zł 
i m. Lekowo 210 tys. zł Wśród in-
westycji drogowych największe za-
dania to przebudowa drogi gminnej 
przy SP w Regiminie za kwotę 300 
tys. zł, przebudowa drogi gminnej 
w m. Przybyszewo za kwotę 160 tys. 
zł, modernizacja przepustów drogo-
wych na terenie gminy - 100 tys. zł, 
przebudowa drogi w m. Targonie 
do miejscowości Ropele za kwotę 
70 tys. zł. Nadal będziemy rozwijać 
infrastrukturę oświetlenia ulicznego 
na terenie gminy, na ten cel prze-
znaczyliśmy 50 tys. zł a także solar-
nego w m. Zeńbok.

Za kwotę 230 tys. zł zmoderni-
zujemy boisko szkolne w m. Szul-
mierz. W budżecie są zabezpieczone 
środki na wykonanie dokumentacji 
projektowej na budowę GOK-u w 
Regiminie za kwotę 99 tys. zł, jak 
również budowa placu zabaw w 
Jarlutach Dużych - 80 tys. zł i bu-
dowa kompleksu rekreacyjnego w 
m. Pawłowo - 50 tys. zł. Będą też 
realizowane mniejsze inwestycje, 
których nie wymieniłam ale są one 
bardzo ważne dla mieszkańców. W 
budżecie na 2021 rok znalazły się 
również pieniądze na podwyższe-
nie ekwiwalentu pieniężnego dla 
Ochotniczych Straży Pożarnych, 
który nie był zmieniany od 2009 
roku.

Bardzo dziękuję Radnym Gmi-
ny Regimin, Sołtysom, ale rów-
nież Mieszkańcom naszej Gminy 
za zaangażowanie w przygotowanie 
budżetu na 2021 rok. Gdybym 
mogła opisać w trzech słowach za-
mierzenia gminy Regimin na 2021 
rok, nazwałabym je zamierzeniami 
prorozwojowymi, ambitnymi i od-
powiedzialnymi. Zapraszam wszyst-
kich do wspólnej realizacji zadań 
na rzecz Mieszkańców Gminy Re-
gimin.

JAROSŁAW MUCHOWSKI

Wójt Gminy Sońsk
Miniony rok był szczególny 

dla samorządów. Nowa rzeczy-
wistość, w której się znaleźliśmy 
wymogła nie tylko na nas, ale na 
wszystkich jednostkach admini-
stracji publicznej nowe rozwią-
zania – zdarzała się praca zdalna 
czy czasowe zamknięcia urzędu 
dla interesantów, ale zrobiliśmy 
wszystko, by mieszkańcy byli na-
leżycie i szybko obsługiwani oraz 
jak najmniej odczuli niedogodno-
ści spowodowane pandemią koro-
nawirusa.

Mogę się pochwalić, że mimo 
tych utrudnień wszystkie zapla-
nowane inwestycje zostały z po-
wodzeniem ukończone. Utrzyma-
liśmy dość duże tempo w budowie 
dróg – poprawa jakości gminnych 
szlaków komunikacyjnych jest na-
szym priorytetem, ale oprócz tego 
było też wiele innych bardzo po-
trzebnych inwestycji – takich jak 

remont i termomodernizacja hali 
sportowej przy Szkole Podstawo-
wej w Sońsku, doposażyliśmy w 
nowe urządzenia dwa place za-
baw, w kilku sołectwach pojawi-
ły się duże altany – będą służyły 
jako miejsce spotkań i rekreacji. 
Myślimy też o podstawowych 
potrzebach mieszkańców i wybu-
dowaliśmy kolejne odcinki sieci 
kanalizacyjnej i wodociągowej 
w pięciu miejscowościach. Wie-
le z tych inwestycji nie byłoby 
tak szybko wykonanych, gdyby 
nie skuteczność w pozyskiwaniu 
przez Urząd Gminy środków ze-
wnętrznych, za co jestem wdzięcz-
ny swoim współpracownikom.

Żałuję, że w związku z obo-
strzeniami nie mogły odbyć się 
zaplanowane na 2020 rok wy-
darzenia artystyczne integrujące 
społeczność lokalną, za to włą-
czyliśmy się w kilka szlachetnych 
akcji charytatywnych, takich jak 
jarmark wielkanocny czy szycie 
i rozdawanie maseczek naszym 
mieszkańcom. Nasze społeczeń-
stwo pokazało, że mimo trudno-
ści, potrafimy działać dla wspól-
nego dobra. Przez ostatnie dwa 
lata zredukowałem również o 
połowę zadłużenie gminy. Myślę, 
że mieszkańcy podzielają moje 
zdanie, żeby nie zaciągać nowych 
zobowiązań.

Ważne są dla mnie również 
kwestie bezpieczeństwa – dlatego 
cieszę się, że udało nam się reakty-
wować Posterunek Policji w Soń-
sku, a pod koniec roku wygospo-
darowaliśmy z budżetu gminy 50 
tysięcy złotych z przeznaczeniem 
na nowy radiowóz i mogliśmy 
współfinansować jego zakup wraz 
z Komendą Wojewódzką Policji w 
Radomiu.

Nowy 2021 rok zaczęliśmy 
od ciężkiej pracy. Przygotowany 
przeze mnie, a uchwalony przez 
radnych gminy budżet motywu-

je nas do jeszcze bardziej wytę-
żonej pracy na rzecz mieszkań-
ców. Zaczęliśmy od ukończenia 
ostatniego etapu drogi Kosmy-
-Pruszki – Bądkowo. Mieszkańcy 
tych miejscowości wreszcie, po 
wielu latach oczekiwań mogą w 
godnych warunkach wracać sa-
mochodami do swoich domów. 
Obraz głębokich dołów i błota 
już do nich nie powróci. Dlate-
go też priorytetem dla nas jest 
wykonanie jak największej ilości 
dokumentacji projektowych dla 
nowych dróg, by taki widok mie-
li wszyscy mieszkańcy. Patrząc na 
ostatnie dwa lata z całą stanow-
czością stwierdzam, że jest to 
jak najbardziej możliwe. Oprócz 
dróg będziemy wykonywać ko-
lejne odcinki kanalizacji – na 
ten rok zaplanowaną mamy ulicę 
Świętego Floriana w Sońsku, do-
prowadzimy również wodociąg 
do kolejnych domostw.

Nie zapominamy też o strażni-
cach Ochotniczych Straży Pożar-
nych – na ten rok mamy zaplano-
wany remont dachu w Łopacinie. 
Początek roku zaczął się również 
od intensywnego składania wnio-
sków na dofinansowania – zło-
żyliśmy wniosek do Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych 
w ramach wsparcia gmin pope-
geerowskich. Tym sołectwom 
również trzeba dać impuls do roz-
woju, dlatego w Ślubowie chce-
my zmodernizować i wybudować 
drogi, zamontować lampy solarne 
i instalacje fotowoltaiczne. Przy-
gotowujemy się też do innych 
naborów, tak by inwestycje były 
prowadzone równomiernie, w jak 
największej liczbie sołectw. Nie 
chcemy nikogo wykluczać w swo-
ich planach inwestycyjnych, dla-
tego kładę duży nacisk na pozy-
skiwanie środków zewnętrznych, 
które stanowią duży wkład w na-
szym budżecie.
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Do 28 lutego można oddać głos w kolej-
nej już edycji Ciechanowskiego Budże-
tu Obywatelskiego.

Głosować można na stronie 
internetowej https://bo.umciecha-
now.pl/glosowanie oraz papierowo 
w ratuszu. Urna jest ustawiona w 
Urzędzie Miasta (pl. Jana Pawła II 
6, pok. nr 4, w godz. 8.00-16.00 
od poniedziałku do piątku). Każda 
osoba będzie może zaznaczyć jeden 
projekt osiedlowy i jeden projekt 
ogólnomiejski. W przypadku for-
my papierowej przy urnie obecny 
jest urzędnik, któremu należy oka-
zać dowód tożsamości. Głosować 
można tylko raz.

Szczegółowe zasady głosowa-
nia oraz pełna lista projektów jest 
dostępna na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Ciechanów. My 
prezentujemy projekty, które na-
szym zdaniem są najciekawsze: 

PROJEKTY OSIEDLOWE

ALEKSANDRÓWKA
Poszerzenie drogi wewnętrznej i utwo-
rzenie miejsc parkingowych pomiędzy 
budynkami Sikorskiego 2 a 4.

Projekt zakłada poprawę bez-
pieczeństwa oraz estetyki na dro-
dze dojazdowej do budynków ul. 
Sikorskiego 4a, Witosa 19, 19a, 19 
b – wjazd od strony ul. Sikorskiego 
pomiędzy blokami 2 i 4. Przebudo-
wa zakłada m.in. poszerzenie dro-
gi od strony budynku Sikorskiego 
4, usunięcie płyt betonowych oraz 
utworzenie zatoki parkingowej na 9 
miejsc. Przewidziana jest też zmia-
na organizacji ruchu.

Koszt: 100.000 zł, Pomysło-
dawca: Michał Kiszkurno

ALEKSANDRÓWKA II
Zielona górka – modernizacja placu 
zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 
im. Janusza Korczaka w Ciechanowie.

Założeniem projektu jest wy-
miana zużytego sprzętu i doposa-
żenie placu zabaw w nowe urządze-
nia. Kosztorys obejmuje montaż 
między innymi dżungli, bujaka, 
domku interaktywnego. Przewi-
dziana jest również wymiana na-
wierzchni.

Koszt: 100.000 zł, Pomysło-
dawca: Przemysław Łuniewski

BLOKI
Bezpieczne „Bloki”.

Projekt zakłada montaż dwóch 
radarów z wyświetlaczem prędko-
ści rzeczywistej. Pierwszy wyświe-
tlacz pokazywałby prędkość kie-
rowców jadących od skrzyżowania 
z ul. 17 Stycznia w kierunku ul. 
Sienkiewicza. Drugi wyświetlacz 
pokazywałby prędkość kierowców 
jadących od skrzyżowania ul. Ta-
tarskiej w kierunku ul. Sienkiewi-
cza.

Koszt: 35.916 zł, Pomysłodaw-
ca: Karol Makijonko

Spełniamy dziecięce marzenia – mo-
dernizacja placu zabaw przy Miejskim 
Przedszkolu nr 3 w Ciechanowie.

Założeniem projektu jest mo-
dernizacja przyprzedszkolnego 
placu zabaw – usunięcie starych za-
bawek i instalacji w ich miejsce bez-
piecznych urządzeń zabawowych i 
mini parku linowego.

Koszt: 95.900 zł, Pomysłodaw-
ca: Katarzyna Paprocka

PŁOŃSKA
Rewitalizacja parkingu na osiedlu 
Płońska – I Etap.

Głównym założeniem projektu 
jest modernizacja istniejącego, za-
niedbanego parkingu przy ul. Reut-
ta. Kosztorys zakłada wymianę na-
wierzchni na nakładkę bitumiczną, 
wymianę krawężników i malowa-
nie pasów postojowych dla około 
20 samochodów, usunięcie budki 
wartowniczej i ustawienie koszy na 
śmieci.

Koszt: 100.000 zł, Pomysło-
dawca: Anna Smolińska, Lena Ko-
niecka

PODZAMCZE
Modernizacja placu zabaw na błoniach 
zamkowych przy zbiegu ulic Parkowej i 
Zielonej.

Celem projektu jest ułożenie 
powierzchni amortyzującej oraz 
wymiana na nowe starych urządzeń 
zabawowych i piaskownicy. Koszto-
rys obejmuje również odnowienie 
ogrodzenia.

Koszt: 100.000 zł, Pomysło-
dawca: Piotr Wojciechowski

PRZEMYSŁOWE
Samodzielność, odpowiedzialność, 
współpraca – edukacja metodą dal-
tońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w 
Ciechanowie.

Projekt polega na wdrożeniu w 
Miejskim Przedszkolu nr 8 planu 
daltońskiego jako innowacji peda-
gogicznej, w ramach której orga-
nizowany będzie proces edukacji. 
Kosztorys zakłada zakup tablic dal-

tońskich, doposażenie sal, zakup li-
teratury i zestawu multimedialnego.

Koszt: 26.830 zł, Pomysłodaw-
ca: Anna Kłyszejko

SŁONECZNE
Modernizacja ulicy Kolonijnej w Cie-
chanowie poprzez potrójne powierzch-
niowe utrwalenie emulsją asfaltową i 
grysami.

Założeniem projektu jest wyko-
nanie modernizacji ul. Kolonijnej. 
Kosztorys obejmuje wykonanie do-
kumentacji technicznej, a następ-
nie potrójnego powierzchniowego 
utrwalenia ulicy emulsją asfaltową 
i grysami.

Koszt: 100.000 zł, Pomysło-
dawca: Emil Świszcz

ŚRÓDMIEŚCIE
„Eko-przedszkolaki”- modernizacja i za-
gospodarowanie placu zabaw przy Miej-
skim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie.

Projekt zakłada modernizację 
terenu przy Miejskim Przedszkolu 
nr 1 przy ul. Nadfosnej 12. Kosz-
torys zakłada stworzenie „Eko-gru-
py” – miejsca do prowadzenia zajęć 
plenerowych z dziećmi w przed-
szkolu. Zakres obejmuje montaż 
stacji meteorologicznej, stołów w 
kształcie koła wraz z ławkami oraz 
doposażenie placu zabaw w zestawy 
sprawnościowe, tablicę kredową, 
piaskownicę i bujaki.

Koszt: 99.829,20 zł, Pomysło-
dawca: Joanna Chełmińska

ZACHÓD
Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 
7 zyskuje nowy blask.

Głównym celem projektu jest 
odnowienie placu zabaw przy SP 7. 
Zakłada wymianę zniszczonych urzą-
dzeń zabawowych i zakup 6 nowych 
urządzeń: lokomotywy, bujaka, huś-
tawki rodzinnej, równoważni, sze-
ściokątu i zjeżdżalni. Przewidziana 
jest też renowacja piaskownicy i na-
prawa nawierzchni poliuretanowej.

Koszt: 91.600 zł, Pomysłodaw-
ca: Beata Kurek

Dla osiedli: Kargoszyn i Po-
wstańców Wielkopolskich nie 
zgłoszono projektów.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

 „Niebieski Ciechanów” – Obchody Świa-
towego Dnia Świadomości Autyzmu.

Założeniem projektu jest zor-
ganizowanie i przeprowadzenie 
obchodów „Światowego Dnia 
Świadomości Autyzmu w Ciecha-
nowie”. Miejsce imprezy to plac 
Jana Pawła II i Hala Sportowa przy 
ul. Kraszewskiego. W ramach im-
prezy plenerowej odbędzie się Nie-
bieski Maraton Zumby, Niebieski 
Turniej Szachowy.

Koszt: 30.000 zł, Pomysłodaw-
ca: Agnieszka Sobiesiak

„TPD BAJECZNY” Etap I – remont świe-
tlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Założeniem projektu jest re-
mont świetlicy Towarzystwa Przyja-
ciół Dzieci.

Koszt: 164.651,07 zł, Pomysło-
dawca: Alicja Gąsiorowska

Funpark miejski park trampolinowo-
-wspinaczkowo-linowy.

Projekt zakłada budowę kom-
pleksu z elementami linowymi, 
wspinaczkowymi oraz zestawem 2 
trampolin ziemnych i bezpieczna 
nawierzchnią na terenie osiedla Za-
chód. Kompleks zlokalizowany zo-
stanie przy rondzie Sybiraków.

Koszt: 199.999 zł, Pomysło-
dawca: Edyta Rzepińska-Filipo-
wicz; Mariusz Kraszewski

Rozbudowa kładki na Błoniach Zamko-
wych wraz z małą architekturą.

Celem projektu jest zaprojek-
towanie i rozbudowanie istniejącej 
kładki na błoniach zamkowych oraz 
montaż 10 ławek wraz z koszami na 
śmieci. Nowa kładka prowadziłaby 
do ulicy Zielonej.

Koszt: 200.000 zł, Pomysło-
dawca: Piotr Wojciechowski

Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich 
Drużyn.

Założeniem projektu jest zor-
ganizowanie turniejów piłkarskich, 
w których wezmą udział chętni 
mieszkańcy Ciechanowa. Każda 
drużyna składać się będzie z 15 
osób. Uczestnictwo w zawodach 
będzie bezpłatne. Planowane jest 
rozegranie 120 meczów piłkarskich 
w terminie od maja do sierpnia na 
boisku przy SP 6.

Koszt: 30.000 zł, Pomysłodaw-
ca: Bartłomiej Zdrojewski

Ciechanowskie Koło Naukowe.
Projekt zakłada założenie koła 

naukowego dla dzieci i młodzieży 
w formie warsztatów (50 spotkań 
w ciągu roku) rozwijających zainte-
resowania z zakresu m.in. techniki, 
matematyki, fizyki, chemii, robo-
tyki. Planowane jest utworzenie 2 

grup po 10 osób. Miejsce realizacji 
projektu to Park Nauki Torus. 

Koszt: 30.000 zł, Pomysłodaw-
ca: Łukasz Niewiadomski

„Od szczypiora do seniora”. Wspomaga-
nie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej 
piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz dru-
żyny seniorów 1 ligi ZPRP.

Kosztorys projektu obejmuje 
dofinansowanie udziału zawodni-
ków w rozgrywkach ligi wojewódz-
kiej dzieci i 1 Ligi seniorów ZPRP, 
udział w turniejach przygotowaw-
czych drużyny oraz zakup odzieży 
sportowej.

Koszt: 30.000 zł, Pomysłodaw-
ca: Piotr Serbista

„Wyraź siebie poprzez sztukę”.
Projekt jest formą socjoterapii i 

wsparcia dla dzieci z trudnościami 
wychowawczymi. Zajęcia będą skie-
rowane do dzieci i młodzieży od 12 
do 18 roku życia. Celem jest terapia 
przez sztukę, w tym nabycie przez 
uczestników umiejętności rozpo-
znawania emocji i sposobów i twór-
czej ekspresji, nabycia umiejętności 
pracy w grupie. Projekt przewiduje 
9-tygodniowy cykl spotkań, jedna 
sesja w tygodniu po 120 minut.

Koszt: 16.200 zł, Pomysłodaw-
ca: Anna Judyta Klep

Bezpieczna Rodzina - zdrowie, ruch, 
szczęście. Bezpłatny cykl zajęć eduka-
cyjno-sportowych z elementami samo-
obrony dla dzieci od 4 roku życia oraz 
ich rodziców.

Projekt dotyczy przeprowadze-
nia zajęć rozwijających zdolności 
fizyczne, poznawcze, socjalne i mo-
ralne dzieci od 4 roku życia. Opar-
ty jest na systemie nauczania Take-
won-do. Zajęcia trwać będą 30-45 
minut w systemie dziecko-rodzic.

Koszt: 30.000 zł, Pomysłodaw-
ca: Michał Rząsiński, Michał Ko-
rzybski

Rewitalizacja i zagospodarowanie te-
renu rekreacyjnego zbiornika wodnego 
– Kąpieliska Krubin – IV etap.

Projekt dotyczy kontynuacji dzia-
łań rewitalizacyjnych kąpieliska miej-
skiego. Zakłada wydłużenie i utwar-
dzenie ciągów komunikacyjnych oraz 
montaż elementów małej architektury.

Koszt: 200.000 zł, Pomysło-
dawca: Wiesław Brzozowski

Flowpark Ciechanów.
Celem projektu jest wybudo-

wanie profesjonalnego parku do 
uprawiania takich dyscyplin sportu 
jak kalistenika, crossfit, street wor-
kout, OSCR. Lokalizacja parku to 
ul. Kraszewskiego, teren zielony 
pomiędzy basenem odkrytym a 
halą sportową.

Koszt: 199.260 zł, Pomysło-
dawca: Anna Leśniewska

Pokazy i wystawa modelarska w Parku 
Nauki Torus.

Projekt polega na organizacji 
pokazów i wystawy modelarskiej 
w Parku Nauki Torus. Kosztorys 
obejmuje zakup namiotu wystawo-
wego, sprzętu nagłaśniającego, sto-
lików i krzeseł.

Koszt: 11.000 zł, Pomysłodaw-
ca: Krzysztof Kaczorowski

Ciechanowski Budżet Obywatelski 2021
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książki

Ogłoszona tegoroczna edycja konkursu na 
książkę pt. „Liber Mazovia”, ma z racji zakłó-
ceń spowodowanych pandemią charakter 
szczególny. Jest więc formalny powód do spe-
cjalnego ustalenia zwycięskiej książki za rok 
2020 w sposób zwielokrotniony. Nie w posta-
ci jednej pozycji, lecz książek trzech Autorów, 
najbardziej reprezentatywnie w swym zesta-
wieniu oddających przekrój społeczny grona 
twórców dzieł zgłoszonych w konkursie.

Naszym zdaniem tę Wielką Trójkę 
twórców powinni stanowić: Bogumiła 
Umińska – historyk, doktor nauk, Ma-
ciej Adamkiewicz – urzędnik, magister, 
oraz Waldemar Nicman – robotnik, 
technik elektromechanik.

KSIĄŻKA NAUKOWA

Publikacja Bogumiły Umińskiej 
pt. „Aktywność społeczno-gospodarcza 
ziemian guberni płockiej w latach 1865-
1914”, wydana przez Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej, stanowi pozycję sensu 
stricte naukową. Jest opracowana w 
sposób perfekcyjny i zawiera wiarygod-
ne informacje historyczne, mogące sta-
nowić podstawę kształcenia licealnego i 
akademickiego, w tym także jako źródło 
przypisów w pracach licencjackich i ma-
gisterskich.

***
Opracowanie dotyczy okresu gdy 

po ostatecznym zniesieniu pańszczyzny 

i poddaństwa oraz uwłaszczeniu pol-
skich chłopów przez cara i króla Polski 
Aleksandra II (realnie, w przeciwień-
stwie do deklaracji władz Powstania 
Styczniowego nie mających zdolności 
do wydawania aktów prawno-pozytyw-
nych), załamał się w Królestwie Polskim 
dotychczasowy system przemocy feudal-
nej, będący podstawą gospodarowania 
właścicieli ziemskich. Był to tradycyjny 
religijno-ekonomiczny porządek, który 
polegał na niewoleniu chłopów i zmu-
szaniu ich do pracy bez ekwiwalent-
nego wynagrodzenia, także przemocą 
fizyczną za pomocą bicia przez ekono-
mów. Książka pokazuje jak po utracie 
decyzją władcy darmowych rąk do pra-
cy, konserwatywno-tradycjonalistyczni 
właściciele ziemscy przyzwyczajeni do 
żerowania na niewolonym chłopstwie, 
zostali sytuacyjnie zmuszeni do sięgania 
po wzorce pozytywistyczne, postulowa-
ne przez liberalne środowisko intelektu-
alne kraju.

(Notabene w praktyce kwestia spra-
wiedliwej zapłaty za pracę robotników 
rolnych w folwarkach dziedziców nie 
doczekała się uregulowania aż do koń-
ca dwudziestolecia międzywojennego 
– m.in. o te prawa ludności wiejskiej 
walczyli ciechanowianie Józef Grzelak 
i Michał Gwiazdowicz, reprezentujący 
chłopski wariant syndykalizmu reformi-
stycznego, a nie komunizm jak im się po 
obskurancku przypisuje).

KSIĄŻKA O DOROBKU

Opracowanie Macieja Adamkiewi-
cza pt. „Historia w książkach zapisana. 
Ziemia ciechanowska w publikacjach 
Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciecha-
nowskiej” przedstawia dorobek edycyjny 
Towarzystwa w okresie od roku 1957 do 
roku 2019. Ukazany został bogaty zestaw 
siedemdziesięciu pozycji, wykreowanych 
w różnych formach i o zróżnicowanej 
tematyce. Książka przygotowana została 
bardzo pracowicie i starannie. Doku-
mentuje aktywność społecznikowskiego 
środowiska regionalistów na przestrzeni 
kilku pokoleń, od chwili gdy zaraz po 
upadku stalinizmu w Polsce nowopow-
stała ciechanowska organizacja obywa-
telska stała się przykładem dla środowisk 
intelektualnych w całym kraju. Książka 
została wydana przez Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Ciechanowskiej, dzięki 
wsparciu finansowemu Prezydenta Miasta 
Ciechanów w ramach zadania publiczne-
go „Kultywowanie tradycji narodowych i 
regionalnych – kultura, sztuka i ochrona 
dóbr kultury”.

***
Wydanie tej pozycji nastąpiło w 

szczególnym czasie gdy publicznie 
zakwestionowano wartość TMZC 
jako badacza spraw regionalnych i 
propagatora wiedzy w tym zakresie.

Niedawno padły słowa: „Ciecha-
nów ma potężnego pecha. Ja to inaczej 
nie określam. Tym pechem była ekipa, 
która stworzyła swojego czasu Towarzy-
stwo Miłośników Ziemi Ciechanow-
skiej. Mieli - jak to się mówi bardzo do-
bre chęci - ale co tu dużo mówić, dużo 
kłamstw wrzucili w tą naszą historię. I 
w tej chwili chcąc odtwarzać tą historię, 
nie można się oprzeć praktycznie na ni-
czym”.

Każdy kto chciałby dowiedzieć się 
prawdy o wysiłkach TMZC od początku 
do teraz, koniecznie powinien sięgnąć 
po opracowanie Macieja Adamkiewicza. 
To także dodatkowy powód świadczący 
o ważnym wymiarze książki.

„SOLIDARNOŚĆ” – CO TO BYŁO?

Tomik Waldemara Nicmana pt. 
„Burzliwy romans z „Solidarnością”. 
Wspomnienia samotnego wojownika ze 
„Stacji” to książka o specjalnym znacze-
niu i charakterze. Autor nie oparł się w 
całości na dokumentach źródłowych z 
przeszłości, tylko napisał sam z osobiste-
go doświadczenia, a wyrażane przez nie-
go treści wybiegają swoim znaczeniem 
daleko poza listę wspomnień. Są bowiem 
zaczynem refleksji o współczesności i 
przyszłości, gdyż to co wyprawiali ludzie 
„Solidarności” kładzie się nadal cieniem 
na życiu współczesnego pokolenia i na-
stępnych. Na podstawie obserwacji Wal-
demara Nicmana można ekstrapolować 
trendy, których niestety zapewne nie da 
się uniknąć, bo „Solidarność” odcisnęła 
na historii tak wielkie piętno, że musi się 
wypełnić to całe fatum.

Wydawcą pozycji jest European 
Trade Solutions Sp. z o.o. w Warszawie. 
Książka nie mogłaby się ukazać gdyby 
nie dofinansowanie przyznane przez 
Zarząd CEDROB S.A. i osobiste wspar-
cie ze strony Mirosława Koźlakiewicza 
– Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Spółki.

***
Nie miejsce tu by streszczać tomik, 

natomiast należy zaznaczyć, że aby zro-
zumieć o co w nim chodzi, trzeba go 
przeczytać co najmniej dwukrotnie, a 
niektóre fragmenty nawet po trzykroć. 
Należy po prostu przebić się do głębszej 
warstwy znaczeniowej, niewidocznej bez 
czytania refleksyjnego.

Książka wprost generuje potrze-
bę szczerego i odważnego dyskursu 
publicznego o „Solidarności”, także 
w postaci wypowiedzi prasowych ad 
vocem z pozycji uczestników opisy-
wanych przez Autora wydarzeń. Na 
przykład ze strony byłych funkcjona-
riuszy Służby Bezpieczeństwa, którzy 
w absolutnej większości w wojewódz-
twie ciechanowskim zostali w imieniu 
„Solidarności” zweryfikowani pozy-
tywnie i uznani za ludzi patriotycznie 
służących społeczeństwu. Mają więc 
oni nie tylko prawo moralne, lecz tak-
że etyczny obowiązek odnieść się do 
materii rzeczy przedstawionej przez 
Waldemara Nicmana. Szczególnie ci, 
których Autor wymienił w książce z 
imienia i nazwiska. Ich świadectwo 
prawdy będzie tak samo cenne jak lu-
dzi „Solidarności”, a społeczeństwo w 

myśl nauczania Jana Pawła II w En-
cyklice „Fides et ratio”, pozna prawdę 
z pierwszej ręki. Tak trzeba, gdyż jak 
stwierdza Papież-Polak, są różne obli-
cza ludzkiej prawdy.

Dobrze by też było gdyby publicz-
nie głos zabrali ludzie „Solidarności” i 
„Politicusa”, odpowiedzialni za taki a 
nie inny bieg historii lokalnej, w tym 
przede wszystkim ci, którzy mieli i mają 
odmienne zdanie od Autora.

Otwarcie wątków w przyszłość 
stanowi o wyjątkowości wspomnień 
Waldemara Nicmana, co sprawia, że po-
minięcie tej książki wśród pozycji uho-
norowanych nagrodą „Liber Mazovia” 
może być odbierane jako zdumiewające 
i kuriozalne.

GRZEGORZ KRAJEWSKI

Umińska, Adamkiewicz, Nicman

Lobbujemy za Wielką Trójką „Liber Mazovia 2020”

Wójt Gminy Ciechanów
Marek Kiwit

Ciechanów dn. 2021.02.09

2. Uczestnikiem przetargu może być wyłącznie osoba zainteresowana po okazaniu dokumentu przelewu 
wadium, bez osób towarzyszących.

3. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. 
Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zakończenia 
przetargu.

4. Wpłacone wadium przepada na rzecz Urzędu Gminy w przypadku, gdy nabywca uchyli się od zawarcia 
umowy kupna.

5. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

 - dz. nr 663 o powierzchni 1,0658 ha ,cena wywoławcza 50.000,00 zł

Przetarg odbędzie się dnia 31 marca 2021 roku o godz. 11ºº w Urzędzie Gminy w Ciechanowie, 
ul. Fabryczna 8/sala narad I piętro/.

Wójt Gminy Ciechanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości gruntowych, dla 
których brak jest opracowania jest planu zagospodarowania przestrzennego i nie wydano decyzji 
o warunkach zabudowy, oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

1. Warunkiem przystąpienia i uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 15% ceny 
wywoławczej danej nieruchomości, przelewem na rachunek bankowy nr 24 8230 0007 3000 5019 2000 
0002 Bank Spółdzielczy w Płońsku Oddział w Ciechanowie, najpóźniej do dnia 29 marca 2021 roku 
w PLN. 

1. w miejscowości Chruszczewo

- dz. nr 3/16 o powierzchni 0,2330 ha, cena wywoławcza 114.263,00 zł

 - dz. nr 162 o powierzchni 0,5079 ha, cena wywoławcza 20.000,00 zł

Warunki przetargu.

2. w miejscowości Rydzewo:

O G Ł O S Z E N I E

ogłoszenie
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Prezydent Miasta Ciechanów
informuje

Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/  Iwona Kowalczuk

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 
położonych w Ciechanowie, przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę, na rzecz dotychczasowych dzierżawców.

Ciechanów, 2021.02.08

Wykaz ten ogłoszony jest na okres 21 dni na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miasta Ciechanów przy  ul. Wodnej 1 
oraz umieszczony na stronie BIP Gminy Miejskiej Ciechanów.

 „Legendy PL” to ogólnopolski projekt ciechanowskie-
go Stowarzyszenia Mistrzowie Sztuki (SMS), który ma 
na celu promocję miast Polski – zarówno tych dużych, 
jak i tych małych – poprzez ich lokalne legendy.

Prezes Stowarzyszenia Rafał Kado ma na-
dzieję, że także ciechanowskie legendy będzie 
można wydać w formie komiksu. – Złożyli-
śmy stosowną ofertę w konkursie na realizację 
zadań publicznych przez organizacje pozarzą-
dowe w naszym mieście. Komiks promował-
by Ciechanów, a jednocześnie wpisałby się w 
„Antologię legend Polski”. Nasz projekt jest 
skierowany do dzieci oraz młodzieży. Wiąże 
się z edukacją, personalizacją i promocją mia-
sta – mówi prezes Kado.

TM

Legendy w komiksowym wydaniu
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Pod koniec stycznia w bibliotece Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Ciechanowie odbyło 
się „Pasowanie na Czytelnika” – jedna z 
ważniejszych uroczystości w życiu każdego 
pierwszoklasisty rozpoczynającego swoją 
przygodę z książką i czytaniem.

Trzy klasy pierwsze: 1a, 1b i 1c 
wraz z wychowawcami, zgodnie z obo-
wiązującymi zasadami bezpieczeństwa, 
w strojach galowych z wielką radością 
i uśmiechem na twarzy, odwiedzi-
ły jedno z najważniejszych miejsc w 
szkole. Poznali zasady funkcjonowania 
biblioteki, wypożyczania zbiorów oraz 
uroczyście złożyli przysięgę szanowania 
książek.

Panie dyrektor: Barbara Kamińska 
oraz Ewa Barcz uroczyście pasowały 
każdego pierwszoklasistę na czytelnika. 
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dy-
plomy, ufundowane przez Radę Rodzi-
ców oraz okolicznościowe upominki.

Spotkanie było wyjątkowe, po-
nieważ pierwszaki miały okazję być 
pierwszymi czytelnikami, którzy 
odwiedzili bibliotekę szkolną po re-
moncie. Wypożyczalnia w okresie 
ferii szkolnych została odmalowana, 
wymieniono wykładzinę oraz meble. 
Na ścianie pojawił się książkowy ze-
gar, który wywołał niemałe zaintere-
sowanie wśród wszystkich korzystają-

cych z biblioteki. Nad wejściem do 
czytelni pojawił się cytat: „Książka 
jest jak ogród, który można włożyć 
do kieszeni”. Najmłodsi mogli  wy-
pożyczyć po raz pierwszy wybrane 
przez siebie książki.

Pierwszoklasistom życzymy nie-
zwykłych przygód z książką i biblioteką 
szkolną. Zapraszamy i zachęcamy do 
czytania. 

ANNA MIESZKOWSKA
NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

Pasowanie na czytelnika i remont biblioteki w SP nr 4

W „czwórce” przybyło 
pełnoprawnych czytelników 
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książki

Prezydent Miasta Ciechanów
informuje

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów 

przy ul. Wodnej 1 – II piętro oraz na stronie BIP Urzędu 

Miasta Ciechanów umieszczony został wykaz   nierucho-

mości położonej przy ul. Warszawskiej 10A w Ciecha-

nowie – lokal przeznaczony na studio nagraniowe dla 

Stowarzyszenia OMEGA FLEX w Ciechanowie.

PREZYDENT MIASTA
/-/ Krzysztof Kosiński

ogłoszenie

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 to zdjęcie?
Podziel się z nami na:

pulsciechanowa@gmail.com 

Niedawno, bo pod koniec minionego roku, na-
kładem warszawskiego Instytutu Witkacego 
ukazała się monografia działań artystycznych 
ciechanowskiego Teatru Exodus pt. „Gry z Wit-
kacym. 20 lat Teatru Exodus w Ciechanowie”. 
Katarzyna Dąbrowska - autorka publikacji za-
dedykowała ją swoim aktorom, których przez 20 
lat działalności teatru były dziesiątki. 

20 lat Teatru Exodus

Publikacja zawiera możliwie dokład-
ny, ale zarazem zwięzły i klarowny opis 
kolejnych przedstawień Teatru przygoto-
wanych na podstawie dramatów Witka-
cego. Przez dwadzieścia lat Teatr wystawił 
dwanaście dramatów Stanisława Ignacego 
Witkiewicza. Kolejne premiery to: Wariat 
i zakonnica (2001), Matka (2002), Tumor 
Mózgowicz (2003), Nowe Wyzwolenie 
(2004), Sonata Belzebuba (2005), Mątwa 
(2006), Kurka Wodna (2007), Pragmatyści 
(2008), Szalona lokomotywa (2009), Wa-
riat i zakonnica (2010), Zderzenie: Wariat i 
zakonnica/Szalona lokomotywa (2010), Ja-
nulka, córka Fizdejki (2011), ONI (2012) 
i po dłuższej przerwie i wyprowadzce z Po-
wiatowego Centrum Kultury w Ciechano-
wie - Jan Maciej Karol Wścieklica (2018). 
Publikacja wzbogacona jest opisem wystę-
pów gościnnych, akcji happeningowych, 
kalendarium oraz dorobku artystycznego. 
W posłowiu, które rozpoczął dr Przemy-
sław Pawlak – prezes Instytutu Witkacego 
w Warszawie możemy również przeczytać 
komentarze aktorów, którzy mieli stycz-
ność z Teatrem na różnych etapach jego 
artystycznej drogi. 

Gdyby nie oni... 

Autorką książki jest Katarzyna Dą-
browska – założycielka i reżyser ciecha-
nowskiego Teatru Exodus. W publikacji 
wykorzystano obszerną dokumentację 
fotograficzną autorstwa: Andrzeja Aru-
mińskiego, Katarzyny Dąbrowskiej, Ado 
Kasprzak, Kazimierza Kosmali, Bolesława 
Prusa, Piotra Pszczółkowskiego, Wojcie-
cha Pszczółkowskiego, Edyty Szewczyk, 
Cezarego Walczaka, Sławomira Wiraszki, 
Agaty Zakrzewskiej oraz Dominiki Żagiel. 
Redakcja i korekta: Ewa Blankiewicz, Do-
minika Hordijuk oraz dr Dorota Niedział-
kowska. Konsultacja naukowa: dr Przemy-
sław Pawlak i dr Marek Średniawa. 

Wydawcą książki jest Instytut Witka-
cego w Warszawie (www.witkacy.eu). 

Opracowanie graficzne, druk i oprawę 
wykonała firma Drukarz sp. j. Na okład-
ce wykorzystano grafikę autorstwa Anny 
Goszczyńskiej. Ilustracja ta przedstawia 

„wóz wiozący ludzkość w kierunku auto-
matyzacji”. 

Publikacja została dofinansowana ze 
środków Urzędu Miasta Ciechanów.

Słowo od autora

O tym w jakich okolicznościach po-
wstała książka opowiedziała nam jej autor-
ka – Katarzyna Dąbrowska: 

- Kiedy Teatrowi Exodus minęło 5 
lat zmarł papież Jan Paweł II. Gdy mieli-
śmy obchodzić 10-lecie rządowy samolot 
z prezydentem Polski na pokładzie rozbił 
się pod Smoleńskiem. W dobie kolejne-
go jubileuszu ważyły się nasze dalsze losy. 
Jeszcze nie zdążyliśmy się pozbierać po 
jednej wyprowadzce, a już mieliśmy na 
horyzoncie drugą. W rezultacie znaleźliśmy 
się całkowicie poza instytucjami kultury. I 
nawet wyszło nam to na dobre. Po dłuższej 
przerwie daliśmy premierę „Jana Macieja 
Karola Wścieklicy”. Wiele osób uważa to 
przedstawienie za nasze najlepsze. Zagrali-
śmy je w Ciechanowie, Słupsku i Zakopa-
nem. Kolejne wystawienia uniemożliwiła 
pandemia koronawirusa. 

W kwietniu 2020 r. Teatr Exodus 
skończył 20 lat. Wprowadzane lockdowny 
i obostrzenia unieruchomiły branżę sce-
niczną. Nie mogliśmy robić prób ani wy-

stępować. To był doskonały czas na napi-
sanie książki. Planowałam ją już wcześniej. 
W dobie ograniczeń i izolacji mogłam 
wreszcie skupić się na prześledzeniu tego, 
co zrobiliśmy i ująć to w jakieś zwięzłe pod-
sumowanie. Zależało mi na jakości słowa, 
uwypukleniu ciekawych sentencji i ubraniu 
treści w atrakcyjną szatę graficzną. Miałam 
wsparcie świetnych redaktorów, korekto-
rów i konsultantów naukowych. Wydawcą 
książki został Instytut Witkacego z War-
szawy, który w 2016 r. wziął nas pod swo-
je skrzydła. W opracowaniu graficznym, 
oprawie i druku doskonale sprawdziła się 
ciechanowska spółka DRUKARZ. 

Publikację zadedykowałam aktorom, 
z którymi przez te wszystkie lata miałam 
przyjemność tworzyć przedstawienia. Prze-
żyliśmy razem wiele scenicznych przygód, 
które nas kształtowały. Nie było łatwo, ale 
było warto. Jestem wdzięczna każdemu, 
kto odważył się iść ze mną w tej niełatwej 
teatralnej wędrówce. Obcowaliśmy z dra-
matami Witkacego. One stały się naszym 
artystycznym credo i osią publikacji.

Osobiste wspomnienie i 
podsumowanie 

Książka pozbawiona jest większych i 
przesadnych emocji. Stanowi raczej, jak 

to określa Katarzyna Dąbrowska – fak-
ty i ślady działalności teatru. Dla mnie 
jednak publikacja jest pełna emocji, jest 
pewnego rodzaju zapalnikiem wspo-
mnień. Jako były aktor Teatru Exodus 
(w sezonach 2001 – 2003) miałem za-
szczyt grać w dwóch spektaklach: „Mat-
ka” i „Tumor Mózgowicz”. Tym bardziej 
z ogromnym zainteresowaniem czyta-
łem opisy kolejnych spektakli Exodusa 
i wpatrywałem się w zdjęcia, szczególnie 
te archiwalne z początków jego działal-
ności.

Pamiętam, że próby w Teatrze, a na-
stępnie występy na scenie przed publicz-
nością były niesamowitym doświadcze-
niem. Był to czas wytężonej pracy nad 
sobą, pokonywania swoich słabości i 
przełamywania kolejnych barier. Ta cięż-
ka praca była tym bardziej wymagająca, 
gdyż za każdym razem poprzeczka wisia-
ła wysoko, a ustawiał ją nie byle kto – bo 
sam Witkacy rękoma Kasi Dąbrowskiej.

Minione dwadzieścia lat były owoc-
nym okresem dla Teatru. Nie brakowało 
jednak przykrych momentów, w których 
jego przyszłość i dalsze funkcjonowanie 
stało pod znakiem zapytania. Chyba 
jednym z najtrudniejszych momentów 
było rozstanie z Powiatowym Centrum 
Kultury i Sztuki. Pomimo nagłego po-
zbawienia zaplecza lokalowego, Teatr 
obronił się i wystawił w 2018 roku „Ja-

nulkę córkę Fizdejki”. Niektórzy nawet 
uznali tę sztukę za najlepszą w dorobku 
grupy. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie 
raz i nie dwa będziemy mieli okazję 
oglądać kolejne przedstawienia Teatru 
Exodus, czego życzę przede wszystkim 
wiernym widzom Teatru, do których już 
dawno dopisałem siebie.

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI

Pozycja obowiązkowa!

Gry z Witkacym. 20 lat Teatru Exodus w Ciechanowie

Monografia Teatru Exodus znajduje się już w zasobach biblioteki miejskiej oraz biblioteki 
powiatowej w Ciechanowie. Można również zakupić tę książkę do swojej prywatnej biblio-
teki. Zamówienia należy przesyłać na adres e-mail: kontakt@witkacy.eu

Grafika Anny Goszczyńskiej przedstawiająca „wóz wiozący ludzkość w kierunku automa-
tyzacji”. 

Katarzyna Dąbrowska – założycielka, reży-
ser Teatru Exodus oraz autor książki „GRY 
Z WITKACYM. 20 lat Teatru Exodus w Cie-
chanowie”. 
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Był czas w moim życiu, że tak jak pewnie 
wielu, uważałem iż jesteśmy prawie na-
rodem wybranym i niemal monolitem. 
Zwłaszcza w okresie „Solidarności”. Mieli-
śmy bowiem „swojego” Ojca Świętego – 
Jana Pawła II, a ja nie miałem wtedy zielo-
nego pojęcia, że mój związkowy szef jest po 
prostu podłym „Bolkiem”. Wraz z upływem 
czasu i starzeniem się moje spojrzenie na 
wiele spraw zmieniło się znacznie…

Z przerażeniem stwierdziłem pod-
czas ostatnich trzech dekad, że pojawia 
się ogromna masa publikacji i książek, 
które to bezkrytycznie kreują pomni-
kowych bohaterów. Teraz bowiem nie 
uważam już, że wszyscy prześladowani 
w PRL nimi są. Wielu okazało się bo-
wiem ludźmi nijakimi, a czasami wręcz 
podłymi hipokrytami. Oczywiście 
mieliśmy w naszej najnowszej historii 
postacie bez skazy, jak np. 
Witold Pilecki. Jednak 
znakomita część polskich 
bohaterów to ludzie z krwi 
i kości. Ze swymi zaletami 
i wadami. Bo te ostatnie 
mieli też ludzie święci. 

Jestem absolutnym 
zwolennikiem pisania 
prawdy, bez względu na 
to jaka ona dla nas jest. 
Dałem temu świadectwo 
w swoich wspomnieniach 
„Burzliwy romans z So-
lidarnością”, gdzie siebie 
też nie oszczędzałem wca-
le. Trzeba też skończyć 
wreszcie z mitem narodu 
wybranego, który ponoć 
jest stworzony do wielkich 
tylko czynów. Z moich ob-
serwacji trwających ponad 
połowę długiego już ży-
cia wynika, że na ten czas 
nie ma czegoś takiego jak 
naród polski. Jest zamiast 
niego bezkształtna masa 
etniczna zamieszkująca 
tereny polskie. Upada też 
w zastraszającym tem-
pie ukute przez dekady, a 
może i wieki powiedzenie 
– „Polak – Katolik”. To 

drugie słowo należy moim zdaniem 
zastąpić stwierdzeniem – antykatolik. 
Niszczymy bowiem bez zastanowie-
nia swe chrześcijańskie i patriotyczne 
korzenie. Dobrze, że ja nie doczekam 
kiedy się okaże dokąd zaszliśmy. 

Ten pewnie przydługi wstęp słu-
ży zareklamowaniu książki do bólu 
prawdziwej. To świetna pozycja wy-
dana przez znakomitą FRONDĘ pt. 
„Generał i Diuk. Tajemnice rządu 
Sikorskiego i Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie” autorstwa Radosława 
Golca. Ukazuje ona w prawdziwym 
świetle, bez zwyczajowych upiększeń 
postać gen. Władysława Sikorskiego 
(jest patronem mej ulicy). Książka 
liczy sobie 432 strony. Zdjęć czarno-
-białych jest 88, w sam raz do zobrazo-
wania treści. Oprawa miękka ze skrzy-
dełkami wskazuje, że jest to pozycja 
do czytania, a nie ozdoby biblioteczki 
domowej. Dobrze skomponowana 
okładka dodaje uroku. Na niej Ge-
nerał i Diuk (tak nazywano księcia z 
rodziny królewskiej) Kentu w mun-
durze, a nad nimi samolot z Royal 
Air Force (RAF). Cena 44,90 zł jest 
adekwatna do wartości intelektualnej 
i historycznej książki. Polecam gorąco 
wszystkim, którzy lubią historie praw-
dziwe, bez zbędnych upiększeń, które 
tworzą pomnikowe postaci.

Władysław Sikorski stający w 
prawdzie

A oto co w swej przedmowie 
„Sikorski bez pudru i szminki” do 
omawianej książki napisał m.in. Piotr 
Zychowicz: „Istnieją dwie historie 
Polski. Historia pomnikowa i histo-
ria prawdziwa. Czym się od siebie 
różnią? Niemal wszystkim! Historia 
pomnikowa to historia uładzona, wy-
preparowana z wszelkich smaczków i 
kontrowersji. Zgodnie z nią wszyscy 
nasi przywódcy zawsze byli nieomyl-
ni. Wszystkie ich decyzje były jedynie 
słuszne. Wszyscy nasi żołnierze byli 
nieskazitelnymi bohaterami. Najbar-
dziej charakterystycznymi cechami 
Polaków są solidarność i łączenie sił 
w obliczu niebezpieczeństwa. Jeste-
śmy narodem wybranym, który nigdy 
nie błądził. Dlaczego więc od ponad 
trzech stuleci ponosimy niemal same 
klęski? Dlaczego przegrywamy kolej-
ne wojny? Dlaczego nasze terytorium 
i wpływy na arenie międzynarodowej 
się kurczą? Jak to dlaczego? – odpo-
wiadają zwolennicy historii pomni-
kowej. – To wszystko wina obcych! 
Tych paskudnych Niemców, Rosjan, 
Austriaków, Ukraińców, Litwinów, 
Francuzów, Brytyjczyków i innych. 
To oni zawsze rzucają nam kłody pod 
nogi i knują przeciw nam. Atakują 

nas, mordują i zdradzają. 
My zaś nie mamy sobie nic 
do zarzucenia. Było pięk-
nie, jest pięknie i będzie 
jeszcze piękniej… Autor 
tej książki nie jest zwolen-
nikiem ani czarnej, ani bia-
łej legendy generała. Jest 
rzetelnym badaczem, który 
– w oparciu o imponujący 
materiał źródłowy – kreśli 
ciekawą opowieść o cieka-
wym człowieku…”.

Z odważnego wstępu 
autora

…Niniejsze opraco-
wanie jest próbą opisania 
i wyjaśnienia zarówno 
tej, jak i innych tajemnic 
związanych z naczelnym 
wodzem i Polskimi Siłami 
Zbrojnymi na Zachodzie, 
aż do katastrofy gibraltar-
skiej w 1943 roku. Czy 
jeszcze w latach trzydzie-
stych Władysław Sikorski 
próbował siłą obalić wła-
dze sanacyjne, a we wrze-
śniu 1939 roku dokonał 
zamachu stanu? Dlaczego 
polski rząd tworzył obo-

zy koncentracyjne dla przeciwników 
politycznych? Czym była „Wyspa 
węży” i ośrodek w Shinafoot? Cze-
mu miały służyć wizyty premiera 
w USA i ZSRS? Czy w najbliższym 
otoczeniu premiera znajdowali się 
agenci obcych mocarstw? Dlaczego 
ogromna część żydowskich żołnierzy 
dezerterowała z polskiej armii? Czy 
Sikorski prowadził tajne negocjacje 
z Niemcami i Sowietami? Jaką rolę 
odegrali Polacy w brytyjskiej misji 
Rudolfa Hessa i dlaczego próbowali 
go zabić? Jak wyglądały kilkukrot-
nie powtarzane próby zamachu na 
premiera? Dlaczego powołanie unii 
polsko – czechosłowackiej, które było 
jednym z centralnych punktów pro-
gramu rządu polskiego, nie doszło do 
skutku? Wreszcie, jak zginął naczelny 
wódz? Na przynajmniej część z tych 
i innych pytań czytelnik znajdzie od-
powiedzi po lekturze tej książki. Spo-
ro zagadkowych kwestii pozostanie 
jednak nierozwiązana, przynajmniej 
do czasu, aż przed badaczami otworzą 
się w pełni brytyjskie, a zwłaszcza mo-
skiewskie archiwa.

Zakończenie bez retuszu

Wiadomość o tragicznej śmierci 
Sikorskiego nie spotkała się ze smut-
kiem i rozpaczą wśród polskich ofi-
cerów osadzonych w stacji zbornej 
Rothesay. Oznaczała ona dla nich 
bowiem koniec izolacji. Możliwość 
opuszczenia znienawidzonej wyspy 
oraz nadzieję na rozpoczęcie życia na 
nowo. W dwa miesiące po katastrofie 
gibraltarskiej władze podjęły osta-
teczną decyzję o likwidacji obozu. W 
listopadzie 1943 roku zezwolono na 
opuszczenie go ostatnim zesłańcom. 

Z około tysiąca pięciuset osób, które 
przewinęły się przez „Wyspę węży”, 
tylko część powróciła do czynnej 
służby. Większość osadzonych tam 
generałów (w sumie było ich szesna-
stu) znalazła zatrudnienie w branżach 
cywilnych. Przykładowo, słynny do-
wódca Stefan Dąb-Biernacki, który 
za spiskowanie przeciwko Sikorskie-
mu w 1941 roku trafił z Rothesay 
do brytyjskiego więzienia, wyjechał 
do Irlandii, gdzie przez resztę życia 
hodował pszczoły. Podobny los spo-
tkał wielu niechcianych generałów 
Sikorskiego. Ci oficerowie, którzy po 
wojnie zostali w Wielkiej Brytanii, 
często znajdowali zatrudnienie jako 
barmani w pubach, ciecie, a nierzad-
ko kończyli w przytułkach dla bez-
domnych. O wiele lepiej radzili sobie 
w powojennej rzeczywistości agenci 
obcych wywiadów z dawnego otocze-
nia wodza…

O twórcy zdań kilka

Radosław Golec to autor książek: 
„ Lordowie Hitlera. Sojusz brytyjskiej 
arystokracji z Trzecią Rzeszą”, „Taniec z 
Hitlerem. Kontakty polsko – niemiec-
kie 1930 – 1939” i „IRA Hitlera. Pakt 
Trzecia Rzesza – Irlandzka Armia Re-
publikańska”. Absolwent Uniwersytetu 
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 
oraz Institute of Technology Tallagh 
w Dublinie. Pasjonuje się historią XX 
wieku, a zwłaszcza drugiej wojny świa-
towej oraz okresami ją poprzedzają-
cymi. Szczególnie interesują go dzieje 
Trzeciej Rzeszy i ruchy faszystowskie w 
Europie. Wyznawca hasła „tylko praw-
da jest ciekawa”. Prywatnie mąż i ojciec 
trójki dzieci, także miłośnik ostrzej-
szych odmian rocka.

Radosław Golec: „Generał i Diuk. Tajemnice rządu Sikorskiego i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie”

Władysław Sikorski w świetle faktów

WALDEMAR NICMAN

Nakładem
Wydawnictwa

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

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

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

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

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

Historie wyjątkowych
Polaków

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

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

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

Co zawdzięczamy
Polakom?

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

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

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

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

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

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

No wo ści Wy daw nic twa FRON DA 

No wo ści Wy daw nic twa EDITIONS SPOTKANIA

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

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

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

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

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

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

O Polakach,
którzy zmienili
świat
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Rebekah Lyons, autorka książek „You Are Free” i “Freewal 
Fly”, napisała poradnik, który ma za zadanie przynieść lu-
dziom ukojenie, pozbyć się lęków oraz wskazać praktycz-
ne sposoby uzdrawiania swojego życia. Książka nosi tytuł 
„RYTMY ODNOWY jak zamienić stres i lęk na życie pełne 
pokoju i sensu” a wydało ją Wydawnictwo Zysk i S-ka. W 
Stanach Zjednoczonych już została bestsellerem, sprzeda-
ło się ponad 100.000 egzemplarzy.

Osiągnąć harmonię

Jak pisze wydawca: „Jako społeczeństwo do-
świadczamy kolektywnych ataków paniki. Mar-
twimy się o zdrowie, politykę i inne rzeczy, nad 
którymi nie mamy kontroli. Wówczas pojawia się 
rozczarowanie. Ogarnia nas mentalne i emocjonal-
ne zmęczenie. Zaczynają przeważać strach i niepo-
kój. Rebekah Lyons na podstawie własnych zmagań 
z depresją dzieli się sposobem na osiągnięcie spo-
koju, pasji i poczucia celowości swojego życia. Jej 
cztery proste rytmy – Odpoczynek, Odnowa, Po-
łączenie i Tworzenie – pomogą zastąpić stres i lęk 
życiem pełnym sensu. Zawarte w tej książce historie 
i praktyczne ćwiczenia pomogą pokonać niepokój 
za pomocą codziennych nawyków, utrzymać się w 
dobrym zdrowiu psychicz-
nym i fizycznym oraz odna-
leźć radość życia i przywrócić 
dobre relacje z bliskimi.”.

Rytmy życia

Autorka opisuje w książce 
cztery rytmy, które przez lata 
obserwowała w swoim życiu: 
Odpoczynek, Odnowa, Po-
łączenie i Tworzenie. Są one 
ważne dla emocjonalnego, 
fizycznego, duchowego i spo-
łecznego funkcjonowania. 
Rebekah Lyons zapewnia, że 
chronią one przed lękiem i 
stresem ale także pomagają 
żyć pełnią życia. Pomagają też 
opanować wewnętrzy chaos 
i robią miejsce na rozkwit-
nięcie. Zachęca do ustalenia 
codziennych zwyczajów, któ-

re pomogą pozostać umysłowo i fizycznie silnymi. 
Wspomniane już rytmy wymagają ćwiczeń. Prak-
tyczne działania, takie jak rezygnacja z używania me-
diów (Odpoczynek), ćwiczenia (Odnowa), wspólny 
śmiech (Połączenie) i odnowienie starego talentu 
(Tworzenie) pomogą stworzyć duchową przestrzeń, 
która pozwoli Bogu uwolnić nas od samozadowole-
nia i strachu, a także przemienić je w wolność. 

Naucz się odpoczywać

Żyjąc w zabieganym i zestresowanym społe-
czeństwie szybko stajemy się wypaleni i pełni nie-
pokoju. Lekarstwem jest pobłogosławiony przez 
Boga odpoczynek. Już w Księdze Rodzaju czytamy, 
że Bóg siódmego dnia odpoczął. Ten dzień nazwał 

świętym. Miał służyć wytchnieniu i przygotowaniu 
do odnowy. Autorka proponuje na początek zrezy-
gnować z mediów społecznościowych. Przeprowa-
dziła miesięczny, medialny detoks. Opisała to co 
zadziało się w jej życiu. Przede wszystkim oczyściła 
umysł, zaczęła mieć nowe pomysły, marzenia, za-
częła dobrze spać, czuła, że jej umysł doświadcza 
odnowy. Następnie proponuje wprowadzić rytm 
poranka, który ustala ramy dnia. Na pewno dobrze 
jest zacząć dzień modlitwą i powierzyć dzisiejsze 
sprawy Bogu.

Przywrócić pełnię życia

Kolejny rytm – odnowa – to nic innego jak 
odnowienie ciała, umysłu i ducha. W tym rozdziale 
znajdujemy praktyczne wskazówki dotyczące zabawy, 
jedzenia, aktywności fizycznej, uporządkowania cha-
osu wokół siebie. 

Połączenie i Tworzenie to tzw. rytmy produkcji 
mające umożliwić życie pełne sensu i celu w rela-
cjach z innymi ludźmi. 

Książka stanowi dobrą propozycję dla ludzi, 
którzy chcą zmienić swoje życie na lepsze. Przy 

każdym rozdziale autorka 
stawia pytania służące re-
fleksji oraz pracy nad sobą. 
Wszystko o czym pisze pod-
piera wynikami badań na-
ukowych oraz swoimi pry-
watnymi historiami z życia.

Rebekah Lyons jest mat-
ką czwórki dzieci, w tym 
dwojga z zespołem Downa. 
W uczciwy sposób przedsta-
wia swoje zmagania z truda-
mi codzienności, depresją, 
lękami i stresem. Na swoim 
przykładzie pokazuje, że za-
wsze jest nadzieja i szansa na 
lepsze jutro. Pokazuje kon-
kretne sposoby na wyjście z 
ciemności ku wolności.

Książka liczy 280 stron a 
kosztuje 39,90 zł.

Rebekah Lyons: „RYTMY ODNOWY jak zamienić stres i lęk na 
życie pełne pokoju i sensu”

Bestseller prosto ze Stanów Zjednoczonych

DOROTA SMOSARSKA

Sławomir Koper
„Historia medycyny dla każdego”
Zdzisław Gajda

Popularna i autorska wersja histo-
rii medycyny, napisana gawędziarskim 
stylem, pełna dygresji i osobistych 
przemyśleń  Zdzisława Gajdy – profe-
sora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Gawęda o historii medycyny  – 
od epoki kiedy zeszliśmy z drzew, do czasów, kiedy na powrót 
zaczęliśmy się do nich przypinać łańcuchami.

Liczba stron: 528, Cena: 54,00 zł

„Wielkie sekrety arcydzieł sztuki”
Joanna Łenyk-Barszcz, Przemysław 
Barszcz

Twórcy umieszczają w swych dzie-
łach sekretne znaki.

Autorzy zabierają czytelników w 
porywającą podróż tropami błysków 
geniuszu. Nie czekaj. Dołącz do wy-
prawy poszukiwaczy niewyjaśnionych 
tajemnic arcydzieł sztuki.

Liczba stron: 416, Cena: 54,90 zł

Nowości Wydawnictwa FRONDA

„Szare wilki z Jarocina”
Robert Ziółkowski

W wyniku brutalnego gwałtu, w 
Kilonii ginie siostra pruskiego military-
sty, pułkownika von Wussowa. Z ofiary 
zostaje zdarty rodowy piętnastowieczny 
medalion. Wussow poprzysięga zemstę. 
Rozpoznanie dla niego jest proste, kto 
posiada medalion jest mordercą.

Akcja kryminalna zostaje spleciona z walką Powstańców 
Wielkopolskich z Jarocina, którzy w szarych mundurach – 
feldgrau, ale już z polskimi orzełkami na czapkach i białoczer-
wonymi opaskami na ramionach, niczym szare wilki kąsali 
pruskich najeźdźców. I jak gnębione od setek lat wilki, nie 
tylko nie dali się pokonać przez 123 lata niewoli, ale sku-
tecznie wywalczyli powrót Wielkopolski, Kujaw i Pomorza w 
granice Rzeczypospolitej.

Liczba stron: 400, Cena: 39,90 zł

„Kto zabił Johna Lennona?”
Lesley-Ann Jones

Wieczorem 8 grudnia 1980 roku 
świat się zatrzymał dla milionów ludzi, 
kiedy nadeszła wiadomość, że John 
Lennon, jedna z najbardziej lubianych 
gwiazd rocka, został z zimną krwią za-
strzelony w Nowym Jorku. W swojej 
fascynującej książce Lesley-Ann Jones, 
uznana dziennikarka i autorka biografii muzycznych, opo-
wiada o życiu, miłości, przedwczesnej śmierci i muzycznej 
spuściźnie muzyka.

Jones opisuje wzloty i upadki Lennona zarówno w jego 
życiu zawodowym, jak i osobistym. Śledzi bieg wydarzeń, 
który doprowadził Lennona do przeprowadzki do Nowego 
Jorku, gdzie został zastrzelony przed swoim domem fatalnej 
zimowej nocy. Czterdzieści lat po tej tragicznej śmierci au-
torka kreśli wszechstronny portret jednej z najsłynniejszych 
legend muzyki, korzystając z nowych, wcześniej nieznanych 
źródeł i rozmawiając z ludźmi, którzy osobiście znali Len-
nona.

Liczba stron: 512, Cena: 49,90 zł

„Warkoczyk”
Justyna Wydra

Ile poświęcisz, by przetrwać? W 
Przełęczy Strażników rządzą twarde re-
guły gry. Tesa, córka owczarzy z dolin, 
ma wszystko – młodość, inteligencję i 
urodę. Otoczona miłością bliskich, z 
niecierpliwością oczekuje pierwszego 
spotkania z przyszłym mężem, synem 
rządcy z nadmorskiego miasta. Wiezie ze sobą znaczny posag, 
a także stado owiec. Na jej drodze los postawi jednak Arta 
Fesersana i jego zbójców.

Rozbójnicy są ludźmi gór. Twardzi i okrutni, kryją 
się w niedostępnych strażnicach na wschodniej granicy 
królestwa. Pilnują, by przez przełęcz nie przedostali się 
Żółci Ludzie. W zamian za to do woli grabią mieszkań-
ców dolin. Za ich przyczyną Tesa Owczarka straci wszyst-
ko. Wyruszy w góry za Artem Synem Rybaka, by stać 
się jego przymusową sojuszniczką w grze o przetrwanie 
między nieprzychylnymi jej ludźmi, których języka nie 
zna, zwyczajów nie rozumie, a życiowych wyborów nie 
akceptuje.

Liczba stron: 288, Cena: 39,90 zł

„Czujesz tak, jak myślisz Praktycz-
ne zastosowania terapii poznaw-
czo-behawioralnej w pracy z dzieć-
mi i młodzieżą”
Paul Stallard

Książka dostarcza bogatego spek-
trum niezwykle atrakcyjnych i zapew-
niających możliwość elastycznego do-
pasowywania materiałów, które można 
wykorzystywać do organizowania i ułatwiania przebiegu sesji 
terapeutycznych.

Obowiązkowa pozycja dla wszystkich zajmujących się 
pracą z dziećmi i młodzieżą, a także dla rodziców, którzy dzię-
ki tej książce poznają praktyczne narzędzia wykorzystywane 
w pracy terapeutycznej.

 Liczba stron: 200, Cena: 45,00 zł

„Przewodnik po Wszechświecie”
Lucy i Stephen Hawking

Wyobraź sobie, jakby to było – 
chodzić po Ziemi cztery i pół miliarda 
lat temu? Albo zrobić swój pierwszy 
krok na powierzchni Księżyca?

Pięknie ilustrowany i pełny niesa-
mowitych faktów i liczb przewodnik po 
naszym świecie i tym co leży poza nim. 
Autorzy zgromadzili w książce całą masę najciekawszych i 
najważniejszych informacji o Ziemi, kosmosie i człowieku: 
od czarnych dziur po życie na Marsie, od genetyki po zmiany 
klimatyczne. To prawdziwe kompendium wiedzy, w którym 
trudne naukowe tematy zostały wytłumaczone w lekki i zro-
zumiały dla młodszego odbiorcy sposób.

Liczba stron: 430, Cena: 49,90 zł

„Mój książę”
Julia Quinn

Czy może być większe wyzwanie dla 
ambitnych mam córek na wydaniu w Lon-
dynie roku 1813 niż książę kawaler?

Daphne Bridgerton jest urocza i inteli-
gentna, z jakiegoś powodu jednak mężczyźni 
traktują ją tylko jako przyjaciółkę i nie widać 
wokół niej roju zalotników. Żaden z londyń-
skich amantów nie poprosił jeszcze o jej rękę, 
o czym Daphne skrycie od dawna marzy... Za to książę Hastings nie 
zamierza się rychło żenić, tyle że liczne panny na wydaniu (a zwłaszcza 
ich natrętne mamy) nie ustają w próbach nakłonienia go do zmiany 
zdania.

Książę Simon proponuje więc Daphne niezwykle korzyst-
ną dla obu stron tajną umowę – on będzie udawał jej adora-
tora, dzięki czemu uwolni się od natrętek, a ona z pewnością 
zyska pretendentów do swojej ręki, skoro sam książę uznał ją 
za pożądaną partię...

Plan wydaje się niemal doskonały, pod warunkiem że 
oboje zachowają go w sekrecie. I faktycznie działa znakomi-
cie - na początku... Kiedy pląsają z gracją po sali balowej, 
ona z rumieńcem na policzkach, on zaś wpatrzony w nią 
płomiennym spojrzeniem, trudno uwierzyć, że ich zaloty to 
tylko fikcja… Trudno, bo pośród pełnego blichtru, plotek i 
intryg świata elity Londynu jest tylko jedna stała rzecz: mi-
łość, która złamie każde reguły…

Miłosne kłamstwa i prawdziwa namiętność w przesyconym 
subtelnym wdziękiem i humorem romansie współczesnej Jane Au-
sten z pierwszych miejsc amerykańskich list bestsellerów.

Serial BRIDGERTONOWIE na podstawie powieści już do-
stępny w serwisie NETFLIX!

Liczba stron: 480, Cena: 39,90 zł

„Kobieta w czerni. Rączka”
Susan Hill

Psychologicznie przerażająca i wspa-
niale zaskakująca „Kobieta w czerni” to 
znakomity, pierwszorzędny dreszczowiec. W 
roku 2012 James Watkins nakręcił pod tym 
samym co powieść tytułem film z Danielem 
Radcliffe’em w roli głównej.

Antykwariusz Adam Snow, boha-
ter „Rączki”, wraca późnym wieczorem 
od klienta. Gdy szuka drogi na skróty, gubi się i natrafia na 
zapuszczony, wiekowy Biały Dom. Gdy wchodzi na teren daw-
nego ogrodu, nagle czuje, jak w jego dłoń wślizguje mała ręka, 
zupełnie jakby w mroku jakiś dzieciaczek stanął obok i chciał 
się przytrzymać. 

Liczba stron: 344, Cena: 45,00 zł

„Rozgrywka”
Elle Kennedy

Niesamowita chemia uczuć i ekscytująca 
zabawa w dowcipnej opowieści o parze z pozo-
ru nie do połączenia…

Czego się nauczyłem po zeszłorocznych 
rozgrywkach i co trapiło naszą drużynę hoke-
jową przez cały poprzedni sezon? Nigdy więcej 
takiego rozprzężenia. Koniec z seksem przy każ-
dej nadarzającej się okazji, kropka. Jako nowy 
kapitan drużyny potrzebuję zupełnie nowej filozofii życiowej: teraz liczy 
się hokej i uczelnia, na kobiety przyjdzie czas później. Co oznacza, że   
ja, Hunter Davenport, oficjalnie żyję w celibacie. Nieważne, że tak 
diabelnie trudno w nim wytrzymać…

Jednak te nowe zasady nie zabraniają mi przyjaźnić się z ko-
bietami. I nie będę kłamał - moja nowa koleżanka Demi Davis to 
naprawdę fajna laska. Jest inteligentna, jej ponętne usta ciągle mnie 
prowokują, podobnie jak jej zgrabne ciało, jestem jednak pewien, 
że dam radę oprzeć się pokusie. Teraz tylko muszę przekonać do 
tego swoje ciało i serce…

Liczba stron: 452, Cena: 39,90 zł

Nowości Wydawnictwa ZYSK I S-KA



32
www.pulsciechanowa.plpromocja
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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

Czy na pewno wiesz, 
jakie dane powinna zawierać 

umowa kupna-sprzedaży pojazdu

Chociaż rynek pojazdów używanych skurczył się w 
porównaniu do roku ubiegłego, to oczywiście auta z 
rynku wtórnego cieszą się nadal bardzo dużo po-
pularnością. Wybranie odpowiedniego modelu nie 
jest łatwe, ale gdy już wybór zostanie dokonany, po 
oględzinach auta i jeździe próbnej przychodzi czas na 
formalności, czyli zawarcie umowy kupna-sprzedaży.

Zatem, jakie informacje powinna zawierać czytelnie 
uzupełniona umowa kupna- sprzedaży?

-  informacje na temat sprzedawanego 
pojazdu: marka, model, rok produkcji, 
numer nadwozia, numer rejestracyjny,  
(dodatkowo warto wpisać przebieg, 
pojemność silnika, numer silnika, kolor 
czy dodatkowe elementu wyposaże-
nia),

-  podpisy obu stron umowy.

Tak sporządzony dokument (w dwóch jednobrzmią-
cych egzemplarzach) pozwoli bez problemu zgłosić, po 
wyplenieniu odpowiedniego wniosku, fakt zbycia 
pojazdu w Wydziale Komunikacji. Druk prawidłowej 
umowy kupna-sprzedaży otrzymacie Państwo 
oczywiście bezpłatnie w placówce DOMU UBEZPICZE-
NIOWEGO SPECTRUM Ciechanów ul. Dolna 9.

-  cena (liczbowo i słownie),

Wtedy pojawia się kłopot tym bardziej, 
że zbywca pojazdu (zgodnie z ustawą) 
powinien w ciągu 14 dni powiadomić 
Towarzystwo o zbyciu pojazdu i prze-
kazać wszystkie wymagane dane ku-
pującego.

-  data i miejsce zawarcia umowy,

Na pierwszy rzut oka sprawa jest bardzo prosta, ale 
zdarza się, że dokument nie zawiera wszystkich 
potrzebnych danych, aby zgłosić umowę do Towa-

rzystwa Ubezpieczeniowego.

-  dane kupującego i sprzedającego: imię i nazwisko, 
numer PESEL, miejsce zameldowania, seria i numer 
dowodu osobistego, organ wydający dokument 
tożsamości, a w przypadku obcokra-
jowca dokument potwierdzający dane 
osobowe,

W dokumencie muszą zostać uwzględnione:

materiał promocyjny

ogłoszenie własne wydawcy


