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Kolejne wydanie 
Magazynu  „PULS” ukaże się 

we wtorek, 12 września

reklama

reklama

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

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

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

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

ogłoszenie własne wydawcy

reklama

reklama reklama

reklama

Budowa ulicy Sońskiej – wspólna inwestycja miasta i powiatu.
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ul. Robotnicza 2, Ciechanów

tel. 501 605 901

 

CIECHANÓW
UL. ARMII KRAJOWEJ 15 

(PASAŻ KAUFLAND)
TEL. 23 674 71 13

CIECHANÓW
UL. ZIELONA ŚCIEŻKA 4A

TEL. 23 673 56 53

SUPER PROMOCJA!
ZADBAJ O SWÓJ WZROK BEZ RYZYKA

BADANIE WZROKU
W PREZENCIE

reklama

Kolejne wydanie
magazynu „PULS” ukaże się

we wtorek - 18 maja
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Jak korzystnie 
ubezpieczyć
motocykl 
i rower?

CCzzyyttaajj  nnaa  ssttrr..  9

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

MOSKITIERY
PRZEDSEZONOWA PROMOCJA

(do 31 maja br.)

Ciechanów, ul. Mleczarska 9a (obok WORD)
tel. 23 673 70 52

REKRUTACJA 
DO SZKÓŁ ŚREDNICH
Oferta edukacyjna na str. 19 - 23

nauka gry na gitarze,

perkusji, pianinie  

oraz śpiewu

stacjonarnie 

lub on-line
Zajęcia 

indywidualne!

reklama
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ogłoszenie własne wydawcy reklama

Ciechanowskie 
Starostwo 
finansuje 
Szkołę 
Rodzenia

Ciechanowskie 
Starostwo 
finansuje 
Szkołę 
Rodzenia

więcej na str. 5

Podsumowania i plany 
spółek komunalnych
Podsumowania i plany 
spółek komunalnych

Zachęcamy do lektury ich wypowiedzi 
na  str. 12 - 13.

O przedstawienie oceny 
minionego roku 
oraz planów na 
ten bieżący poprosiliśmy 
prezesów miejskich spółek.

Zachęcamy do lektury ich wypowiedzi 
na  str. 12 - 13.
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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:

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

(na terenie szpitala)

tel. 784 008 401

ogłoszenie

Właśnie teraz w kwietniu 2028 roku mija 
kilka lat od przygody, która mnie spotkała 
po tym jak dr Grzegorz Kęsik w bibliotece 
powiatowej ukazał mapę XIX-wiecznego 
Ciechanowa, którą odnalazł w Petersbur-
gu. Była na niej odwzorowana ówczesna 
Łydynia. Ogromna, szeroka, pełna odnóg, 
meandrów i zakoli, z Wielkim Jeziorem Kró-
lewskim naprzeciw Farskiej Góry. 

Czytelnicy na pewno pamiętają, że 
wszystko co mnie spotkało opisałem 
wtedy w PULSIE. Ale w ogólnym za-
rysie przypominam. Otóż tak się zauro-
czyłem opowieścią doktora Kęsika, że w 
pełnię księżyca późnym wieczorem po-
szedłem nad Łydynię i usiadłem na ław-
ce. Zdrzemnąłem się na chwilę, obudził 
mnie silny głos zapraszający na krypę 
rybacką, żebym z miejskimi rybakami 
popłynął na nocny połów. Zorientowa-
łem się, że przeniosłem się w czasie do 
XIX-wiecznego Ciechanowa. Po nocy 
pełnej wrażeń szyper krypy rano od-
wiózł mnie skąd zabrał i powiedział, że 
jak będę chciał jeszcze raz popływać że-
bym usiadł na tej ławce znowu w pełnię 
księżyca wieczorem. Szyper odpłynął, a 
ja usiadłem i zasnąłem. Jak się obudzi-
łem stała nade mną przesympatyczna 
bardzo przystojna strażniczka miejska w 
naszych czasach i spytała co tak siedzę, 
żebym wilka nie dostał. Tak wróciłem 
do współczesności. Itd.

Otóż ostatnio naszła mnie chętka 
żeby skorzystać z zaproszenia miłego 
szypra i znowu wieczorem w pełnię 
księżyca usiadłem na ławce nad Łydy-
nią. Wszystko powtórzyło się co do 
joty, z tym że z szyprem i załogą krypy 
powitałem się serdecznie jak ze starymi 
znajomymi. Znowu pływałem przez 
całą noc po łowiskach, a rano dobiliśmy 
do nabrzeża rybackiego z tyłu Ratusza. 
Gdy rybacy sprzedawali połów, ja po-

szedłem pod górkę na Rynek. Mimo 
wczesnej pory rejwach był wielki. Świ-
nie, kozy, kury, jaja, ziarka. Święte obra-
zy, kapelusze ze słomy, kiszone ogórki, 
itp. Czego tam nie było. Przy schodkach 
Magistratu handlowały zawodowe prze-
kupki, wszystkie omotane chustami na 
głowach, że tylko ślipki i nosy widać. 
Tak wtedy modne były chusty na gło-
wach. (Zaczęło się to zmieniać, gdy za 
Gierka otworzyli granicę z Niemcami i 
do kraju ludzie zaczęli przywozić wiel-
kie ilości włóczki moherowej). Tylko 
jedna kobieta za straganem nie była 
omotana chustą i stała z gołą głową. Do 
tego zamiast mieć długie warkocze za-
pięte w kok jak wszystkie panie, włosy 
miała krótko ostrzyżone. Zwróciłem na 
nią uwagę i dostrzegłem, że jest wyso-
ka, szeroka w biodrach i wąska w tali. 
Trochę chuda, ale w tym też jest urok. 
Handlowała sprawnie i co rusz chowała 
kopiejki do woreczka między piersiami. 
Widziałem jak fachowo obsłużyła trzech 
pejsatych Żydów co się z nią targowali. 
Potem sprzedała puzderka dwóm ofice-
rom z naszego pułku. Widać dali rubel-
ki z napiwkiem, bo jak inkasowała na 
jej twarzy rozlał się uśmiech rozkoszy. 
Gdy oficerowie odeszli, podszedłem 
do niej i zagadałem, że od rana ciężko 
pracuje. Odrzekła, że mnie nie zna i na 
pewno nie jestem stąd, więc mi powie 
o co chodzi, bo do tutejszych nie ma 
zaufania.

– Jestem córką krawca z Warszaw-
skiej. Zgodnie z tradycją muszę wyjść za 
mąż ze swatów, koniecznie za rzemieśl-
nika. Swatali mi już grubego rzeźnika, 
nie chciałam. Swatali grubego piekarza, 
nie chciałam. A teraz mi swatają chu-
dego szewca, nie będę chciała. Dlatego 
handluję pod Ratuszem żeby zarobić 
na szyfkartę na statek do Ameryki. 

Tam jest liberalna demokracja i kobie-
ty są wolne – powiedziała, a jej słowa 
zauroczyły mnie totalnie. – Jaka mądra 
kobieta – pomyślałem i rzekłem: – Ja 
pani dołożę do szyfkarty i pojedziemy 
do Ameryki razem. Na to usłyszałem: 
– Dobrze. Tylko niech pan sobie nie 
wyobraża za dużo. Gdy będziemy już w 
Ameryce, ja pójdę w swoją stronę, a pan 
w swoją. 

Oczywiście przytaknąłem i pomy-
ślałem sobie, że jak ją uwiodę na środku 
Atlantyku, to się jej spodoba i zmieni 
zdanie. Zaraz wróciłem na przystań i 
powiedziałem szyprowi, że muszę wró-
cić do moich czasów, a potem znowu 
popłynę z nimi trzeci raz, ale już nie 
wrócę.

Na razie po drugim powrocie za 
wszystkie oszczędności kupiłem u pana 
Geryka dużo złotych pierścionków i 
wisiorków. Zaszyłem w dwa woreczki, 
które ukryłem w ubraniu. Gdy kolejny 
raz, już na zawsze żegnałem się z sym-
patycznym szyprem, coś mnie tknęło. – 
Przecież ja znam jego praprawnuka. Ten 
sam nos, czoło, podbródek. Uśmiech i 
spojrzenie. Nie przypadek, za dużo tych 
i innych podobieństw. Miły szyper to 
prapradziadek mojego kolegi! – poją-
łem lotem błyskawicy. Lecz nie powie-
działem nic. Może to błąd, ale się stało. 
Mea culpa.

Zgodnie z planem pojechaliśmy z 
córką krawca do Mławy, gdzie u pew-
nego Żyda kilka pierścionków zamie-
niłem na dwie szyfkarty. Potem przez 
zieloną granicę udaliśmy się do Iłowa, 
skąd z przesiadkami koleją dotarliśmy 
do Hamburga i wsiedliśmy na statek do 
Ameryki. Jak zaplanowałem uwiodłem 
kobietę na środku oceanu i była zado-
wolona. Więc gdy stanęliśmy na amery-
kańskiej ziemi od razu wzięliśmy ślub u 

sędziego pokoju. Przy okazji zmieniłem 
nazwisko i od tamtej pory byłem już 
nie Gagusiem tylko misterem Ivonem 
Gagooshem. A moja nowopoślubiona 
żona nieco skróciła imię i zaczęła się na-
zywać misis Barbra Gagoosh. Mieliśmy 
troje dzieci i rodzina dorobiła się duże-
go majątku. Gdy umarłem kupili mi 
grobowiec z widokiem na Manhattan. 
Żona umarła trzy lata później, jej trum-
nę postawili obok mojej. Od tamtej 
pory czasami ze sobą rozmawiamy. Ale 
z coraz większym trudem, bo z biegiem 
lat murszeją nam szczęki i się zacinają.

Naprawdę udane miałem życie. Ile 
dobrego wynikło dla mnie ze znalezie-
nia mapy przez doktora Kęsika…

Teraz sprawy bieżące. Najważniej-
szym dla nas wydarzeniem tego cza-

su, stał się zeszłotygodniowy szczyt w 
Budapeszcie, na którym przywódcy 
krajów Grupy Wyszehradzkiej udzielili 
zdecydowanego poparcia wójtowi gmi-
ny wiejskiej Ciechanów, w związku ze 
wznoszeniem przez niego Powiatowego 
Domu Kultury „Straszny Dwór” im. 
Tadeusza Moniuszki w Bardonkach. 
Równolegle z tej okazji do wójta na-
płynęły także gratulacje z Izraela i Wa-
tykanu. 

– Wspaniale! Cudownie! – sko-
mentowały bieg wydarzeń miłe panie 
Danusia z Wandzią, przypadkiem spo-
tkane przez naszego redaktora na Stra-
żackiej koło rzeki.

Tyle w kwietniowym czytadełku. 
Szalom!

IWO „GAGUŚ” GAWLICA 

Wspomnienia z przyszłości

Skutki znalezienia mapy przez dr. Kęsika C.D.
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SPRZEDAM
DOM W 

CIECHANOWIE
BLISKO CENTRUM

TEL. 532 067 734 
ogłoszenie

Sprzedam atrakcyjny 

dom w Ciechanowie.

Powierzchnia - 250 m2 

tel. 604 513 071

 lub 606 251 393
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powiat

Zarząd Powiatu Ciechanowskie-
go jednogłośnie powołał na sta-
nowisko dyrektora Powiatowe-
go Centrum Kultury i Sztuki w 
Ciechanowie dotychczasowego 
zastępcę - Annę Smolińską. 

- Zarządzanie instytu-
cją kultury w tak trudnym 
czasie, rozwijanie działal-
ności PCKiSz o nowe for-
my przekazu oraz zmiana 
wizerunku i otwartość na 
współpracę, to jedne z 
wielu argumentów pod-
noszonych na ostatnim 
posiedzeniu Zarządu, de-
cydujących o powołaniu 
Pani Anny Smolińskiej 
na stanowisko dyrektora. 
Serdecznie gratulujemy i 
życzymy sukcesów – po-
informowała starosta Jo-
anna Potocka-Rak. 

Dodajmy, że Anna Smolińska, 
zanim objęła kierownicze stanowi-
sko w powiatowej placówce kultury 
pracowała w Wojewódzkim Ośrodku 
Ruchu Drogowego w Ciechanowie 
jako kierownik Wydziału Szkoleń i 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowe-
go. Jest również radną Rady Miasta 
Ciechanów. W ostatnich wyborach 
parlamentarnych kandydowała do 
Sejmu RP z listy PSL. 

Pełnienie obowiązków dyrektora 
PCKiSz a następnie stanowiska za-
stępcy dyrektora powierzono Annie 
Smolińskiej rok temu. Okres ten był 
bardzo trudny dla placówek kultury, 
a już na początku stawiano przed nią 
wysokie oczekiwania. 

Anna Smolińska wraz z pracow-
nikami nawiązała relacje z odbior-
cami kultury m.in. wykorzystując 
zalety łączności internetowej i media 
społecznościowe. Prawdopodobnie 

jeszcze nigdy o działa-
niach PCKiSz nie było 
tak „głośno” w Internecie 
jak przez miniony rok. 
Istotnym elementem jest 
współdziałanie z organem 
prowadzącym, czyli w 
tym przypadku ze Staro-
stwem Powiatowym w 
Ciechanowie. Wspólne 
przedsięwzięcia takie jak 
debata na temat kultury, 
czy też bezpłatne projek-
cje filmowe np. z okazji 
Dnia Kobiet, ale przede 
wszystkim „wyjście” z 
kulturą na teren gmin 
naszego powiatu np. 
przy okazji akcji mikołaj-

kowej, stanowią działania, 
które spotkały się z uzna-
niem odbiorców. Niektó-

rzy mieszkańcy powiatu dotychczas 
nie mieli okazji odwiedzić PCKiSz i 
skorzystać z jego oferty kulturalnej, a 
jeśli mieli to nieliczne. Z zapowiedzi 
kulturalnych wynika, że planowane są 
kolejne przedsięwzięcia poza murami 
Centrum. Takie jak odwiedziny wielu 
małych miejscowości w ramach cyklu 
„Z Historią przez Powiat”. Przedsię-
wzięcie to zaplanowano na maj. 

PP 

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie 

Anna Smolińska dyrektorem PCKiSz 

Od lewej: Joanna Potocka-Rak – starosta, Anna Smolińska – dyrektor PC-
KiSz oraz Stanisław Kęsik – wicestarosta (były dyrektor PCKiSz). 
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W przeddzień Święta 11 Pułku Ułanów 
Legionowych im. Marszałka Edwarda Śmi-
głego Rydza, 18 kwietnia 2021 r. delegacja 
Zarządu Powiatu Ciechanowskiego złożyła 
kwiaty przed Pomnikiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego. 

Był to skromny, ale ważny gest 
pamięci Pułku, który w latach 1921 – 
1939 stacjonował nad Łydynią. 

- Była to formacja o wybitnych 
zasługach militarnych, ale też ważna 

część naszej historii, tradycji i kultury 
lokalnej – napisała starosta Joanna Po-
tocka-Rak na swoim profilu w mediach 
społecznościowych. 

Kwiaty w asyście Prezesa Stowa-
rzyszenia 11 Pułku Ułanów Legiono-
wych Rotmistrza Marka Sobuckiego 
złożyli: Stanisław Kęsik - wicestarosta i 
Adam Krzemiński – członek Zarządu 
Powiatu.

PC 

Święto 11 Pułku Ułanów Legionowych

Pamiętali o zasługach Pułku 

ogłoszenie

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”

KURSY Z ZAKRESU 
RACHUNKOWOŚCI, 
PODATKÓW I PŁAC

KURSY Z ZAKRESU 
RACHUNKOWOŚCI, 
PODATKÓW I PŁAC

ZAPRASZAMY 

DO UDZIAŁU 

W KURSACH

WAKACYJNYCH

Terminy rozpoczęcia kursów: 
kwiecień-sierpień 2021 r.
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Prezydent Miasta Ciechanów
informuje

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów 

przy ul. Wodnej 1 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta 

Ciechanów zamieszczone zostały wykazy nierucho-

mości gminnych przeznaczonych do sprzedaży

i zamiany. Wykazy te będą dostępne do 30.04.2021 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 

pod numerem (23)-674-92-24 w. 224.

Szanownemu Panu

Marcinowi Dominiakowi
wyrazy współczucia z powodu śmierci

składają

Wydawca i Redakcja

Magazynu Opinii Ziemi Ciechanowskiej PULS

Mamy

w Ciechanowie

którzy łącząc się z nami w bólu,

za wszechstronną pomoc i wsparcie 

oraz

Dyrekcji i Pracownikom 

W sposób szczególny dziękuję

Polikliniki MSWiA w Ciechanowie

w czasie choroby

Wraz z Rodziną dziękuję wszystkim tym, 

Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego 

 

Pani Doktor Beacie Kiersz.

Dziękuję

Bożeny Wróblewskiej

uczestniczyli w uroczystości pogrzebowej.

Marek Wróblewski

mojej śp. Żony

Początek wiosny to czas, w którym gwał-
townie wzrasta liczba pożarów traw. Co 
roku Państwowa Straż Pożarna prowadzi 
kampanię edukacyjno-informacyjną pod 
nazwą STOP POŻAROM TRAW. Akcja trwa od 
1 marca do 30 kwietnia. 

- Należy obalić mit, że wypalanie 
traw użyźnia glebę. Wypalanie traw je-
dynie ją wyjaławia. Pożary łąk i lasów 
powodują ogromne straty materialne. 
Bardzo często wymykają się spod kon-
troli i przenoszą się na pobliskie zabu-
dowania mieszkalne i gospodarskie. 
Pamiętajmy też o zwierzętach. Podczas 
takich pożarów zwierzęta wpadają w 
popłoch – tracą orientację i wpadają 
wprost w płomienie. Przypominamy, 
że zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami wypalanie traw jest zabronione, 
a za wykroczenia tego typu grożą po-
ważne sankcje – podkreśla młodszy 
kapitan Damian Kołpaczyński - oficer 
prasowy KP PSP Ciechanów. 

Wypalanie traw jest zabronione 
na podstawie kodeksu wykroczeń, 
który przewiduje za to karę grzywny 
w wysokości nawet do 5.000 zł. To 
jednak nie koniec nieprzyjemności 
jakie mogą być następstwem wypa-
lania traw. Jeśli na skutek wypalania 
wybuchnie większy pożar, w którym 
zagrożone zostanie mienie lub życie, 
można trafić do więzienia nawet na 
10 lat. 

Agencja Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa do listy sank-
cji dodaje kolejną. Ten proceder jest 

niezgodny z prawem i grożą za niego 
surowe kary, a nawet cofnięcie dopłat 
z ARiMR. 

Zakaz wypalania gruntów rolnych 
jest jednym z warunków, których rol-
nicy zobligowani są przestrzegać, aby 
móc ubiegać się o płatności bezpo-
średnie oraz płatności obszarowe w 
ramach PROW. W przypadku jego 
złamania ARiMR może nałożyć na 
rolnika karę finansową zmniejszającą 
wszystkie otrzymywane przez niego 
płatności o 3 proc. 

- W zależności od stopnia winy, 
może zostać ona obniżona do 1 proc., 
bądź zwiększona do 5 proc. Jeszcze 
wyższe sankcje przewidziane są dla 
tych, którzy świadomie wypalają 
grunty rolne – muszą oni liczyć się 
z obniżeniem płatności nawet o 25 
proc. Agencja może również pozbawić 
rolnika całej kwoty płatności bezpo-
średnich za dany rok, jeśli stwierdzone 
zostanie uporczywe wypalanie przez 
niego traw – podkreśla ARiMR. 

PP

Kampania Państwowej Straży Pożarnej

Wypalanie traw się nie opłaca 

Za wypalanie traw grozi grzywna a nawet więzienie.

fo
t. 

pix
ab

ay
.co

m
 



MAGAZYN OPINII

ZIEMI CIECHANOWSKIEJ
5

powiat

Mimo narastającej pandemii, Joanna Potoc-
ka-Rak - Starosta Ciechanowski podpisując 
umowę z dyrektorem Specjalistycznego Szpi-
tala Wojewódzkiego w Ciechanowie - Andrze-
jem Kamasą, zapewniła powiatowe środki na 
zorganizowanie tegorocznej edycji programu 
„Edukacja przyszłych rodziców w Szkole Ro-
dzenia”.

Prowadzone od pewnego czasu zaję-
cia w Szkole Rodzenia – działającej przy 
ciechanowskim Szpitalu – w warunkach 
zagrożenia epidemicznego muszą odbie-
gać organizacyjnie od utrwalonego wzor-
ca z wielu lat minionych. Wobec profe-
sjonalizmu i gwarancji bezpieczeństwa ze 
strony placówki szkoleniowej, pomimo 
pandemii Starostwo nie zrezygnowało z 
finansowania samorządowego programu 
Powiatu Ciechanowskiego, kierując się 
niekwestionowanymi korzyściami dla 
przyszłych matek i dzieci. 

– Od 2012 roku z porad i zajęć edu-
kacyjnych w naszej Szkole Rodzenia sko-

rzystało ponad tysiąc rodziców z terenu 
całego powiatu – informuje nasza Pani 
Starosta.

– Stan zdrowia społeczeństwa w du-
żym stopniu zależy od zdrowia kobiet i 
noworodków. Zdrowie kształtuje się od 
wczesnego okresu życia osobniczego, tak 
więc od prawidłowo przebiegającej ciąży 
i porodu, zależny jest rozwój fizyczny i 
intelektualny dziecka i człowieka doro-
słego. (…) Istotny element opieki przed-
porodowej, szczególnie w odniesieniu do 
kobiet przygotowujących się do pierwsze-
go porodu, stanowi edukacja. (…) Poza 
ogólnie rozumianym przygotowaniem 
do porodu i połogu podniesienie pozio-
mu edukacji wpływa na poprawę stanu 
zdrowia ciężarnych i noworodków ukie-
runkowując edukację na eliminowanie 
jednego lub kilku czynników ryzyka. (…) 
W opiece nad kobietą w ciąży edukacja 
przedporodowa w formie szkoły rodze-
nia to jedna z najbardziej efektywnych 
strategii profilaktycznych – m.in. podaje 
dokument programowy Starostwa Po-
wiatowego, stanowiący uzasadnienie dla 
asygnowania przez samorząd powiatowy 
środków na rozwój wiedzy o ciąży, poro-
dzie i połogu, przedłożony w profesjonal-
nej formie opracowania akademickiego.

Zwraca się w nim też uwagę na je-
den z najważniejszych celów programu 
jakim jest  zmniejszanie ryzyka wcze-
śniactwa: – Z danych statystycznych 
wynika, że umieralność okołoporo-
dowa jest związana z bardzo niską lub 
niską masą urodzeniową noworodka. 
Niska masa urodzeniowa noworodka 
jest związana w dużej mierze z termi-
nem porodu – im wcześniej zakończona 
ciąża, tym większe ryzyko wystąpienia 
niskiej masy ciała noworodka. Wśród 
czynników zwiększających ryzyko wy-
stąpienia przedwczesnych porodów wy-
mieniany jest styl życia przyszłej mat-
ki, tj. palenie papierosów, spożywanie 
alkoholu, nieprawidłowe odżywianie, 

stres – podaje dokument Starostwa Po-
wiatowego w Ciechanowie.

Do mierzalnych efektów powiato-
wego programu „Edukacja przyszłych ro-
dziców w Szkole Rodzenia” należeć mają 
– zwiększenie wiedzy oraz umiejętności 
uczestników zajęć w zakresie np. opieki 
nad noworodkiem i niemowlęciem, a tak-
że ograniczenie stosowania farmakologicz-
nych metod łagodzenia bólu porodowego 
i zwiększenie ilości kobiet karmiących 
piersią. A w dalszej perspektywie również 
obniżenie częstości występowania przed-
wczesnych porodów i niskiej masy urodze-
niowej dziecka oraz zmniejszenie umieral-
ności okołoporodowej. 

Powiatowy program edukacyjny re-
alizowany we wspólpracy z naszym Szpi-
talem, zaadresowany został do zamieszka-
łych na terenie powiatu ciechanowskiego 
kobiet ciężarnych od dwudziestego szó-

stego tygodnia ciąży, wraz z ojcami dzieci 
śpieszących na świat.  

– Program skierowany jest w szcze-
gólności do kobiet będących po raz pierw-
szy w ciąży. Planuje się objąć programem 
ok. 120 osób. Uczestnictwo w programie 
jest bezpłatne. W ramach programu zor-
ganizowane zostaną zajęcia edukacyjne 
(teoretyczne i praktyczne) dla przyszłych 
rodziców. Jeden cykl będzie składał się z 8 
spotkań po 2 godziny. Zajęcia będą reali-
zowane w grupach od 4 par (minimalnie) 
do 10 par (maksymalnie). Zajęcia będą 
odbywały się w ustalone dni tygodnia – 
podaje dokument programowy Starostwa 
Powiatowego w Ciechanowie.

Szczególne wymagania bezpieczeń-
stwa sanitarno-epidemiologicznego w 
czasie realizowania programu, spowodo-
wały konieczność stosowania odpowied-
nich środków zapobiegawczych. Mówi o 
tym przedstawicielka Szkoły Rodzenia:

– Ze względu na wprowadzone 
ograniczenia w związku z pandemią 
COVID-19 zajęcia Szkoły Rodzenia 
odbywają się z zastosowaniem za-
sad bezpieczeństwa. Każdy uczestnik 
spotkań ma mierzoną temperaturę w 
punkcie wstępnej segregacji pacjentów, 
wypełnia ankietę wstępnej kwalifikacji 
w kierunku zakażenia koronawirusem, 
używa maseczki ochronnej oraz dezyn-
fekuje ręce tuż po wejściu na zajęcia. 
Dbamy także o zachowanie odpowied-
niego dystansu pomiędzy uczestnika-
mi, od półtora do dwóch metrów, przy 
czym pary mogą siedzieć obok siebie. 
Oprócz zajęć teoretycznych prowadzo-
ne są też zajęcia praktyczne. Wykorzy-
stywany podczas nich sprzęt pomocni-
czy - materace, worki sako, piłki, lalki, 
fantomy piersi, itp. - jest dezynfekowa-
ny po każdym użyciu. Zarówno przez 
prowadzącego, jak i uczestnika zajęć. 
Ponadto wszystkie osoby prowadzące 
zajęcia w Szkole Rodzenia otrzymały 
już szczepionkę przeciw COVID-19 – 
informuje Ewa Rogozińska, położna, 
koordynator organizacyjny Szkoły Ro-
dzenia w Ciechanowie, która uszczegó-
ławia także plan zajęć:

–  W tym roku zajęcia Szkoły Ro-
dzenia przebiegną w Sali Konferencyj-

nej ciechanowskiego Szpitala. Planuje-
my zajęcia dla sześciu grup. Dla każdej 
przewidziano osiem spotkań, które będą 
odbywać się raz w tygodniu, zawsze w 
godzinach 17:00 – 19:00. Poprowadzone 
zostaną przez doświadczone położne pra-
cujące na sali porodowej, lekarza położ-
nika, psychologa i fizjoterapeutę. Wykła-
dowcy poprzez udział w konferencjach i 
kursach, zapewniają pełen profesjonalizm 
swoich zajęć – akcentuje koordynator, 
prezentując dalej praktyczne pożytki ze 
szkoleń dla ich uczestników:

– Kobiety, które uczestniczyły w spo-
tkaniach pragną żeby ciąża zakończyła się 
porodem siłami natury. Wiedzą kiedy na-
leży zgłosić się do szpitala oraz jak przy-
gotować torbę do porodu. Są świadome 
znaczenia pierwszego kontaktu z dziec-
kiem i karmienia piersią od pierwszych 
chwil po narodzinach. Potrafią sobie po-
radzić z problemami laktacyjnymi, które 
mogą wystąpić w pierwszych dniach po-
łogu. Rodzice nie boją się własnego dziec-
ka, potrafią je bez obawy wziąć na ręce, 
a to dotyczy przede wszystkim ojców. A 
także wykąpać, opiekować się nim, roz-
poznawać pierwsze oznaki głodu, oraz 
czy dziecko jest najedzone – wskazuje 
położna koordynująca proces edukacji w 
Szkole Rodzenia.

– Przyszłe mamy i ojcowie wysoko 
cenią sobie udział w spotkaniach, chętnie 
polecają je innym parom. Wiedza uzy-
skana w Szkole Rodzenia jest przydatna 
na każdym etapie porodu, połogu i w 
opiece nad noworodkiem. Rodzice szcze-
gólnie podkreślają miłą atmosferę panu-
jącą na zajęciach. Wiedzą, że mogą zapy-
tać o wszystko - nie ma tematów tabu. 
Kontaktują się z nami nawet po porodzie, 
prosząc o poradę czy pomoc – zauważa 
Ewa Rogozińska.

*****

O wszystkim co, jak i kiedy, zain-
teresowani już niedługo będą mogli się 
dowiedzieć na stronie http://szkolarodze-
niaciechanow.pl/ w zakładce Aktualności, 
a także w Starostwie Powiatowym w Cie-
chanowie.

GRZEGORZ KRAJEWSKI

Na rzecz sztuki rodzenia dzieci

Ciechanowskie Starostwo finansuje Szkołę Rodzenia

Pamiątkowe zdjęcie wykonane tuż po podpisaniu umowy w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie. 

Starosta Joanna Potocka-Rak podpisuje 
umowę ze Specjalistycznym Szpitalem 
Wojewódzkim w Ciechanowie, gwarantują-
cą środki finansowe na tegoroczną edycję 
powiatowego programu „Edukacja przy-
szłych rodziców w Szkole Rodzenia”.
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Senator naszej ziemi dr Jan Maria Jackow-
ski, by ułatwić wyborcom kontakt ze sobą 
od dwóch miesięcy organizuje dyżury onli-
ne w serwisie YouTube.

Są one realizowane we współpra-
cy z PULSEM oraz portalem Ciecha-
nowInaczej. Przedstawiciele naszych 
dwóch redakcji zadają senatorowi pyta-
nia przesłane przez czytelników.

Zainteresowanie jest dosyć duże. 
– Pytania dotyczą różnych obszarów. 
Zarówno konkretnych problemów o 
wymiarze lokalnym, regionalnym czy 
ogólnopolskim, ale czytelników inte-
resują też moje opinie na tematy poli-
tyczne a nawet ogólnoustrojowe. Będę 
chciał kontynuować tę formę dialogu z 
wyborcami – mówi senator dr Jan Ma-
ria Jackowski.

TM
 

Z pracy parlamentarzystów

Wiele pytań do senatora

Senator RP dr Jan Maria Jackowski.
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Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnj STU-
DIO pozyskał 380 tys. zł na realizację nowego 
cyklu edukacyjno-kulturalnego. Latem na 
błoniach zamkowych odbędzie się Wakacyjny 
Festiwal Filmowy. Zorganizowane będą też 
warsztaty wokalno-taneczno-muzyczne dla 
mieszkańców w różnym wieku. Wstęp na wyda-
rzenia będzie bezpłatny.

Pomimo zamknięcia jednostek kultury 
przez rząd, miejski ośrodek edukacji kultu-
ralnej nie zwalnia tempa przygotowań do 
realizacji kolejnych przedsięwzięć. Już w 
najbliższych miesiącach planowane jest roz-
poczęcie realizacji nowego cyklu „Otwórz się 
na musical”. Celem zadania jest umożliwie-
nie integracji społecznej i wielopokolenio-
wej oraz aktywizacja społeczna mieszkańców 
poprzez kontakt z kulturą. 

W miesiącach letnich COEK zrealizuje 
na błoniach przy Zamku Książąt Mazowiec-
kich Wakacyjny Festiwal Filmowy. Projekcje 
będą odbywały się w piątkowe i sobotnie 
wieczory. Każdą z nich poprzedzi prelekcja 
dotycząca musicalu. Festiwal zostanie zor-

ganizowany w formule nawiązującej do po-
przednich kilku edycji Kina Letniego.

W ramach projektu zostaną wyemito-
wane znane klasyki musicalu, m.in. „Desz-
czowa piosenka” (1952 r.), „West Side 
Story” (1961 r.), „Grease” (1978 r.), „Hair” 
(1979 r.), „Bluesbrothers” (1980 r.), „Mo-
ulin Rouge” (2001 r.), czy też „Chicago” 
(2002 r.).

Projekt obejmie też organizację warsz-
tatów wokalnych i muzycznych, w których 
udział będą mogli wziąć ciechanowianie w 
różnym wieku. Odbędą się także warsztaty 
aktorskie i taneczne. 

Na zakończenie każdego wieczornego 
pokazu filmowego pod chmurką odbędzie 
się prezentacja efektów pracy uczestników 
warsztatów, którzy wykonają przygotowany 
przez siebie fragment musicalu.

Na realizację zadania COEK Studio 
pozyskał 380 tys. zł w ramach konkursu 
ofert z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa 
Narodowego i Sportu.

UM/TM

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnj STUDIO

Kasa dla COEK-u

Siedziba Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnj STUDIO.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 U
M

 Ci
ec

ha
nó

w

Miasto zakończyło kompleksowy remont siedmiu 
zabytkowych mieszkalnych budynków komunal-
nych na osiedlu „Bloki”. Odnowionych zostało pięć 
wielorodzinnych budynków przy ul. Sienkiewicza 
i dwa przy ul. 17 Stycznia. Trwa procedura opra-
cowywania dokumentacji technicznej dla termo-
modernizacji kolejnych dwunastu. 

Inwestycja na osiedlu „Bloki” dotyczy-
ła budynków nr: 17/19, 35, 38/40, 53/55, 
57/59 przy ul. Sienkiewicza oraz nr: 23 i 
25 przy ul. 17 Stycznia. Wszystkie są objęte 
gminną ewidencją zabytków. 

Wykonany przez miasto remont bu-
dynków nie tylko widocznie poprawia 
estetykę tej części Ciechanowa, ale przede 
wszystkim przyczynia się do zmiany stanu 
technicznego bloków poprzez zwiększenie 
efektywności energetycznej budynków. Ter-
momodernizacja została wykonana po prze-
prowadzeniu audytów energetycznych.

W ramach zadania wykonano: izolację 
termiczną i przeciwwilgociową zewnętrz-
nych ścian piwnic, izolację termiczną stro-
pu nad piwnicą, izolację termiczną połaci 
dachowej oraz docieplenie ścian zewnętrz-
nych poprzez wykonanie nowego tynku 
ciepłochronnego na elewacjach, wymianę 
pokrycia dachowego z dachówki ceramicz-
nej, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
renowację klatek schodowych, remont scho-
dów zewnętrznych, opaskę wokół budynku. 
Obiekty dostosowano do potrzeb osób z 
niepełnosprawnościami. Inwestycja objęła 
również części wspólne.

Ratusz pozyskał na ten cel 4,6 mln zł 
środków unijnych. Projekt został dofinanso-
wany z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Mazowieckiego 2014-
2020, Priorytet VI Jakość życia, Działanie 6.2 
Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych.

– Zrealizowaliśmy kolejną dużą in-
westycję, która zmienia nie tylko oblicze 
Ciechanowa, ale przede wszystkim warunki 
życia wielu rodzin zamieszkujących te bu-
dynki komunalne. Inwestycja to element 
kompleksowych działań miasta na obszarze 
„Bloków”, gdzie wyremontowaliśmy już 
Krzywą Halę, ulicę Sienkiewicza, odmienili-
śmy pozytywnie okolice dworca kolejowego. 
Nie poprzestajemy jednak na tych 7 budyn-
kach. Już opracowujemy dokumentację dla 
wykonania termomodernizacji kolejnych 

12 bloków. Będziemy ubiegać się o środki 
unijne na ten cel – zapowiada prezydent 
Krzysztof Kosiński.

Uzyskanie dofinansowania unijnego 
przez ratusz oraz następnie przeprowadzenie 
inwestycji jest możliwe dla budynków, któ-
rych wyłącznym właścicielem jest miasto. 
Obecnie trwają prace nad opracowaniem 
dokumentacji technicznej termomodernizacji 
budynków położonych przy: ul. gen. Józefa 
Hallera nr 13/15 i 19, ul. Stanisława Mo-
niuszki nr 5/7 i 9/11, ul. Wyzwolenia nr 7 i 
13, ul. Stefana Okrzei nr 1, 5, 12, 13, 22 oraz 
ul. Gabriela Narutowicza 6/12.

Na osiedlu „Bloki” w zasobach komu-
nalnych oraz wspólnot mieszkaniowych 
znajduje się około 100 jednopiętrowych 
budynków, które są unikatowe w skali 
kraju i Europy Środkowej, chronione w 
MPZP. Zostały wybudowane w latach 
1940-1942 przez administrację niemiecką 
i miały dostosować Ciechanów do pełnie-
nia funkcji stolicy rejencyjnej. Wszystkie 
budynki ujęte w aktualnie zakończonej in-
westycji były w znacznym stopniu zużyte i 
zniszczone. Łącznie znajduje się w nich 60 
lokali zamieszkałych przez 150 osób.

UM/TM

Termomodernizacja budynków komunalnych

Bloki na „Blokach” zmieniły oblicze

… i obecnie.

Blok przy ul. Sienkiewicza 55 w kwietniu 2018 roku…
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Sprostowanie 
W artykule „Wojewódzki Sąd Administra-

cyjny potwierdza prawidłowość decyzji Zarządu 
Powiatu Ciechanowskiego podważanych przez 
Teresę Kaczorowską” („PULS Ciechanowa”, luty 
2021), następujące informacje wymagają spro-
stowania:

1. Nie jest prawdą, że WSA w Warszawie 
potwierdził prawidłowość decyzji Zarządu Po-
wiatu Ciechanowskiego, które były przeze mnie 
podważane. To nie ja byłam stroną postępowania 
przed WSA w Warszawie, tylko Starostwo w Cie-
chanowie, które odwołało się do WSA od decyzji 
Wojewody Mazowieckiego, który wydał wszyst-
kie rozstrzygnięcia nadzorcze. 

2. Nie jest prawdą, że 29 stycznia 2021 r. 
WSA w Warszawie „wydał wyrok stwierdzający 
prawidłowość decyzji i uchwał Zarządu Powia-
tu ws. powołania p.o. Dyrektora Powiatowego 
Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie”. Ża-
den wyrok w tym dniu w tej sprawie nie został 
wydany. 

3. Nie jest prawdą, że Wojewoda Mazowiec-
ki Rozstrzygnięciem nadzorczym z 3.06.2020 r. 

stwierdził nieważność tylko 3 uchwał Zarządu Po-
wiatu Ciechanowskiego, gdyż stwierdził nieważ-
ność 4 uchwał, w tym niewymienionej w artykule 
uchwały Nr 55/2020 z 31.03.2020 r. w sprawie 
powierzenia obowiązków dyrektora PCKiSz An-
nie Smolińskiej. Nie jest też prawdą, że uchwała 
Nr 17/2019 została przez Zarząd Powiatu podjęta 
23 września 2019 r. Faktyczna data jej podjęcia to 
19 grudnia 2019 r. 

4. Nie jest prawdą, że „dodatkowe docho-
dy z działalności gospodarczej PCKiSz w czasie 
sprzed pandemii (w czasie gdy dyrektorem była 
Teresa Kaczorowska) wynosiły rocznie dodat-
kowo ok. 2 mln zł”. Autorowi (nie podpisane-
mu) „dochody” pomyliły się najwidoczniej z 
„przychodami”. Jednak nawet nie rozróżnianie 
tych pojęć nie tłumaczy czemu ma służyć ta 
dezinformacja. Rzeczywiście dzięki ogromnej 
pracy udało się za mego kierownictwa w latach 
2011-2019 wyprowadzić na prostą zadłużony i 
nieremontowany od lat PCKiSz (przede mną w 
latach 2000-2010 kierował nim obecny wicesta-
rosta Stanisław Kęsik). Mimo podobnej dotacji 
ze Starostwa przychody PCKiSz sukcesywnie 
wówczas rosły - po ulepszeniu zarządzania, po 
cyfryzacji Kina i uruchomieniu Małego Kina, 

po doinwestowaniu. Kiedy jesienią 2011 r. za-
częłam kierować tą instytucją jej przychody były 
na poziomie zaledwie 1 mln zł i w PCKiSz „nie 
było pieniędzy nawet na spinacze” (są to słowa 
załogi). Ale już w 2016 r. przychody wyniosły 
ok. 1,8 mln zł,. w 2017 r. - ok. 1,6 mln, w 2018 
r.- 1,8 mln zł, a w 2019 r.- ponad 2 mln zł. Wy-
jaśniam, że w instytucji kultury nie występuje 
pojęcie „dochodu”, tylko „zysku” lub „straty”, 
które są wyliczane jako różnica między przy-
chodem a kosztami. Zyski w PCKiSz nie były 
za moich czasów „przejadane” na biesiady, a 
przeznaczane w całości na zapewnienie ciekawej 
oferty kulturalnej, poprawę funkcjonowania, na 
inwestycje i ciągłe remonty obiektu. Wszystko 
to można sprawdzić w Sprawozdaniach rocz-
nych z wykonania planów finansowych PCKiSz 
- są opublikowane w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Starostwa w Ciechanowie. Zachęcam 
do lektury. Bo podawanie nieprawdziwych in-
formacji i sugerowanie, że mając corocznie do 
dyspozycji 2 mln zł dochodów i nie wiadomo 
co z nimi robiłam, jest wprowadzaniem w błąd 
Czytelników. 

TERESA KACZOROWSKA
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Oddział wystartował 19 
stycznia 2005 r. w urokliwym 
i znanym każdemu ciecha-
nowianinowi miejscu – w 
zabytkowej XIX-wiecznej ka-
mienicy przy Placu Kościusz-
ki, zaś 25 sierpnia 2011 r. 
miała miejsce uroczystość 
oficjalnego otwarcia oraz 
poświęcenia nowej siedziby 
Oddziału w Ciechanowie przy 
ul. 3 Maja 11.

Obecna placówka 
znajduje się w wyjąt-
kowym dla ciechano-
wian miejscu, bowiem 
właśnie tutaj, ponad 
100 lat wcześniej mie-
ścił się... młyn zbożowy, 

którego zarządcą był Jan 
Konopnicki – syn poetki Marii Konopnickiej. Powojenna historia 
budynku związana była z funkcjonowaniem słynnego zakładu fo-
tograficznego Państwa Krakowskich „FOTO KALINA”. Podczas 
modernizacji dokonano wielu istotnych zmian obiektu w celu przy-
stosowania go do potrzeb Banku i Klientów. Placówka oferuje m.in. 
duży i wygodny parking, bankomat i wrzutnię nocną.

Kto zarządza placówką?

Od początku Oddziałem kierował ciechanowianin Robert Ma-
linowski (obecnie Wiceprezes Zarządu Banku). Aktualnie stanowi-
sko Dyrektora Oddziału zajmuje Ilona Sadkowska. Oddział skupia 
w swoich szeregach doskonale wyszkoloną oraz doświadczoną kadrę 

pracowniczą. Obecnie to drugi co do wielkości sumy bilansowej 
Oddział Banku Spółdzielczego w Płońsku.

Co można tu załatwić?

Prowadzona jest tu kompleksowa obsługa jednostek samorzą-
du terytorialnego, przedsiębiorców, rolników oraz osób fizycznych. 
Obok nowoczesnych standardowych usług bankowych w ofercie 
posiada także: obsługę leasingową, faktoring, ubezpieczeniową jak 
również sprzedaż terminali POS.

Bank Spółdzielczy w Płońsku
Oddział w Ciechanowie - ul. 3 Maja 11
tel. (23) 672-09-65
oddzialciechanow@bsplonsk.pl
godziny pracy: pon. - pt., 9.00 - 17.00

Ciechanowski Oddział Banku Spółdzielczego w Płońsku - krótka ale ciekawa historia...

Co łączy Marię Konopnicką i ciechanowski 
Oddział Banku Spółdzielczego w Płońsku?

Maria Konopnicka
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Dyrektor ciechanowskiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Płońsku 
Ilona Sadkowska (pierwsza od lewej)  wraz z pracownikami podczas Tar-
gów Pracy zorganizowanych przez Państwową Uczelnię Zawodową im. I. 
Mościckiego.
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Siedziba ciechanowskiego Oddziału Banku Spółdzielczego w Płońsku.
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Prezydent Miasta Ciechanów
informuje

Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie 

pod numerem (23) 674 92 24 w. 224. 

że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Ciechanów 

przy ul. Wodnej 1 oraz na stronie BIP Urzędu Miasta 

Ciechanów zamieszczone zostały wykazy nierucho-

mości gminnych przeznaczonych do sprzedaży 

i przekazania w formie darowizny. Wykazy te będą 

dostępne w dniach: 19.04 – 10.05.2021 r.

W lutym informowaliśmy, że Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego nakazał firmie 
VENTUS usunięcie odpadów zalęgających 
na terenie jej zakładu. Miało to nastąpić do 
końca lutego. Tymczasem Spółka złożyła 
wniosek o wydłużenie tego terminu.

Przypomnijmy, że ostatnio problem 
ogromnych ilości odpadów zalegających 
na terenie byłej cukrowni, gdzie spółka 
VENTUS prowadziła działalność w 
zakresie ich przetwarzania, poruszyli w 
swej interpelacji radni Andrzej Bayer i 
Andrzej Czyżewski. W ślad za nią Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego 
powiadomił władze miasta, iż stwier-
dził wygaśnięcie decyzji pozwalającej 
Spółce VENTUS na gromadzenie i 
przetwarzanie odpadów na terenie za-
kładu. Zobowiązał ją też do usunięcia 
zalęgających tam odpadów na własny 
koszt. Decyzja ta jest prawomocna, a 
usunięcie odpadów z terenu przy ul. 
Fabrycznej 19 miało nastąpić do końca 
lutego br.

Na terenie zakładu nie było widać 
jakichkolwiek działań. Okazało się, że 
19 lutego Spółka poprzez pełnomocni-
ka zwróciła się o wydłużenie wyznaczo-
nego jej terminu. - Realizację ww. obo-
wiązku strona miała przeprowadzić w 
terminie 2 miesięcy od dnia w którym 
przedmiotowa decyzja stała się ostatecz-
na (a więc do końca lutego 2021 r.). 
Wniosek o wydłużenie ww. terminu do 
dnia 30 kwietnia 2021 r. uzasadniono 
koniecznością pozyskania dodatkowych 
kontrahentów, którym przekazane zo-
staną do dalszego zagospodarowania 
zalegające na ww. terenie odpady oraz 

niekorzystną sytuacją wynikającą z wa-
runków pogodowych (niskie tempera-
tury i opady śniegu uniemożliwiające 
całkowite oczyszczenie terenu w okre-
ślonym w decyzji terminie). Tut. organ 
przychylił się do wniosku strony i decy-
zją z dnia 25 lutego 2021 r., wydłużył 
termin usunięcia odpadów i negatyw-
nych skutków w środowisku lub szkód 
w środowisku do dnia 30 kwietnia 2021 
roku – informuje Marta Milewska – 
rzecznik prasowy Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Mazowieckiego.

W sprawie odpadów zalegających 
na terenie byłej cukrowni oświadczanie 
(odpowiednik poselskiej interpelacji) 
do Ministra Klimatu i Środowiska skie-
rował senator dr Jan Maria Jackowski. 

W odpowiedzi, którą w imieniu mini-
stra przygotował sekretarz stanu Jacek 
Ozdoba, czytamy m.in., że Wojewódz-
ki Inspektor Ochrony Środowiska po 
przeprowadzeniu kontroli i stwierdze-
niu nieprawidłowości wymierzył Spółce 
VENTUS w drodze decyzji administra-
cyjnych trzy kary pieniężne w łącznej 
wysokości 1.045.000 zł.

- Wszystkie decyzje są ostateczne, 
aktualnie prowadzone jest postępowa-
nie egzekucyjne – napisał wiceminister 
Jacek Ozdoba.

Już niebawem - 30 kwietnia - okaże 
się czy dzięki wydłużeniu terminu Spół-
ce uda się rozwiązać problem składowa-
nych w jej zakładzie odpadów…

TM

Interwencje radnych i parlamentarzystów

Kiedy usuną odpady z dawnej cukrowni?

Na terenie byłej cukrowni zalegają tony odpadów.

Fo
t. 

An
dr

ze
j B

ay
er

Ogłoszono wyniki kolejnego naboru z Rządowe-
go Funduszu Inwestycji Lokalnych. W powiecie 
ciechanowskim pieniądze trafią do gmin Goły-
min-Ośrodek i Regimin. Niezadowolenia z po-
minięcia ich projektów w rozdziale środków nie 
kryją przedstawiciele miasta Ciechanów, Powiatu 
Ciechanowskiego i Województwa Mazowieckiego.

Gmina Gołymin-Ośrodek otrzyma-
ła milion złotych na realizację inwestycji 
pn. „Budowa ul. Rynek w miejscowości 
Gołymin-Ośrodek”, która będzie obej-
mowała następujące zadania: położenie 
nowej nawierzchni ulicy, budowa miejsc 
parkingowych (w tym dla osób niepełno-
sprawnych), budowa energooszczędnego 
oświetlenia ulicznego, budowa kanaliza-
cji deszczowej, budowa obiektów małej 
architektury oraz nasadzenia zieleni. Pla-
nowane przedsięwzięcie stworzy spójny 
układ przebudowanych ulic (skrzyżowanie 
z drogą powiatową o numerze 2422W Na-
sielsk – Strzegocin – Gołymin Ośrodek).

Z kolei Gmina Regimin otrzymała 
700 tys. złotych na dobudowanie sali gim-
nastycznej wraz z zapleczem sportowym 
do Szkoły Podstawowej w Szulmierzu. 
Warto przypomnieć, że w poprzednim na-
borze do Gminy Regimin trafiło 3,5 mln 
zł na budowę prawie 9.200 metrów kana-
lizacji sanitarnej w Grzybowie.

Przyznane środki przelano już na ra-
chunki bankowe gmin. Niebawem radni 
wprowadzą je do budżetów.

Rząd rozdysponował na Północ-
nym i Zachodnim Mazowszu łącznie 
32.601.163,69 zł na 44 inwestycje. Spo-
sób podziału środków wzbudził z jednej 
strony zadowolenie samorządów będących 
beneficjentami tych środków, a z drugiej 
duże kontrowersje u tych, których projekty 
zostały pominięte. Przedstawiamy wybór 
głosów w tej sprawie, które w różnej formie 
pojawiły się w przestrzeni publicznej.

Wójt Gołymina
- Przyznany nam milion złotych to po-

łowa wartości zaplanowanej inwestycji. Je-
steśmy bardzo zadowoleni. Za pomoc dzię-
kuję ministrowi Maciejowi Wąsikowi oraz 
poseł Annie Cicholskiej. Posiadamy już do-
kumentację projektową, a niebawem wystą-
pimy do Starostwa Powiatowego w Ciecha-
nowie o wydanie pozwolenia na budowę. 
Rozpoczęcie prac przewidujemy na drugą 
połowę tego roku – powiedział nam Adam 
Budek – Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek.

Wójt Regimina
- Cieszymy się z każdych środków 

zewnętrznych, które spływają do naszej 
gminy. Pozwalają one na jej dalszy dyna-
miczny rozwój – powiedziała nam Mariola 
Kołakowska – Wójt Gminy Regimin.

Minister Wąsik
- Zainteresowanie programem jest 

bardzo duże. Rządowy Fundusz Inwesty-

cji Lokalnych w równym stopniu wspiera 
zarówno duże miasta, jak i najmniejsze 
miejscowości. Jednym z celów wsparcia jest 
zapewnienie zrównoważonego rozwoju. Pie-
niądze z RFIL trafiły do dużych miast, ale 
też niewielkich miejscowości – nierzadko do 
tych gmin, które były niedoinwestowane w 
poprzednich latach. RFIL to wsparcie nie 
tylko dla samorządów, ale też firm, które 
realizują inwestycje oraz samych mieszkań-
ców – użytkowników nowych dróg, parków 
czy osób korzystających z obiektów tury-
styczno-rekreacyjnych. Choć Fundusz to 
zastrzyk dla miejscowych inwestycji, efekty 
jego działania mogą być globalne. Lokalne 
inwestycje dają impuls do rozwoju całego 
kraju - mówi Maciej Wąsik - poseł ziemi 
płocko-ciechanowskiej, a zarazem Wicemi-
nister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Senator Jackowski
- Nie byłem w żaden sposób konsul-

towany w sprawie sposobu podziału tych 
środków. Złożę oświadczenie (odpowied-
ni poselskiej interpelacji – przyp. red.) 
z pytaniem jakie były kryteria wyboru 
projektów, które otrzymają dofinansowa-
nie – odpowiedział czytelnikowi w trakcie 
dyżuru on-line dr Jan Maria Jackowski – 
senator ziemi ciechanowskiej.

Poseł Kierwiński
- Pominięte zostało np. miasto Cie-

chanów, które starało się o pieniądze na 

budowę przedszkola przy ul. Szwanke, 
rewitalizację budynku przy ul. Fabrycz-
nej oraz przebudowę ul. Opinogórskiej 
wraz z budową ciągu pieszo-rowero-
wego. W związku z tym zwracam się z 
uprzejmą prośbą o udzielenie odpowie-
dzi na następujące pytania: Jakie były 
kryteria przyznawania dofinansowania 
w ramach trzeciej edycji RFIL? Uprzej-
mie proszę o wskazanie konkretnych 
kryteriów i zasad naboru. Kto opi-
niował wnioski o przyznanie dofinan-
sowania? Czy byli to wojewodowie? 
Dlaczego miasto Ciechanów nie otrzy-
mało dofinansowania na wyżej wskaza-
ne projekty? Można ulec wrażeniu, że 
środki RFIL były przyznawane według 
klucza politycznego. Niektóre gminy w 
każdej edycji otrzymują kwoty, o jakie 
wnioskują, podczas gdy inne, szczegól-
nie duże miasta, są zawsze pomijane. 
Czy Pan Premier ma tego świadomość? 
Czy te środki faktycznie są rozdzielane 
według klucza politycznego – napisał w 
interpelacji do premiera Marcin Kier-
wiński – poseł ziemi płocko-ciechanow-
skiej.

Marszałek Województwa
- Po raz drugi projekty samorządu 

województwa – budowa SOR-u w Rado-
miu, ośrodka radioterapii w Płocku i mo-
dernizacja szpitala w Rudce nie otrzymały 
wsparcia z Rządowego Funduszu Inwesty-

cji Lokalnych. Tymczasem Fundusz miał 
być przeznaczony na przeciwdziałanie i 
walkę z covid-19. Na pomoc rządu nie 
mogą też liczyć projekty złożone przez naj-
większe mazowieckie miasta – Warszawę, 
Ostrołękę, Radom, Płock, Siedlce czy Cie-
chanów. To skandal i polityczna zemsta na 
mieszkańcach naszego regionu. Wyjątko-
wo krzywdząca dla mieszkańców i pacjen-
tów decyzja strony rządowej – komentuje 
Adam Struzik – Marszałek Województwa 
Mazowieckiego.

Starosta Ciechanowski
- Po raz kolejny wnioski Powiatu 

Ciechanowskiego nie otrzymały dofinan-
sowania w ramach Rządowego (Politycz-
nego) Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Jakie są obiektywne i merytoryczne kry-
teria oceniania wniosków i przyznawania 
dofinansowań, tego nie wie nikt – napisa-
ła na swym facebookowym profilu Joanna 
Potocka-Rak – Starosta Ciechanowski.

Prezydent Ciechanowa
- Ta smutna rzeczywistość, pogłębiana 

kolejnymi analogicznymi sytuacjami, wła-
dzy centralnej, wielu może przypominać 
powrót do zasad rozdziału środków finan-
sowych obowiązujących w poprzednim 
ustroju PRL – skomentował decyzję rządu 
Krzysztof Kosiński – Prezydent Miasta 
Ciechanów.

TM

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Kasa tylko dla gmin Gołymin i Regimin

ogłoszenie własne wydawcy

ogłoszenie
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Jasnego i otwartego umysłu, spokojnego 
i rzeczowego odczytania poleceń w arkuszu 

(ze zrozumieniem), kreatywnego wykorzystania 
wiedzy i umiejętności, które nabyliście 

w szkole, a także wiary w siebie, opanowania stresu 
i ... szczęścia - słowem POWODZENIA 

podczas egzaminów maturalnych!

Drodzy Maturzyści!
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Wiosna to czas nie 
tylko dla miłośników 
rowerów, ale także 
dla wielbicieli 
motocykli. O ile 
ubezpieczenie roweru 
nie jest obowiązkowe 
z motocyklem jest już 
inaczej.

Posiadacz dwukołowca zo-
bowiązany jest posiadać obo-
wiązkowe ubezpieczenie odpo-
wiedzialności cywilnej pojazdów 
mechanicznych.

Ubezpieczenie OC motocykla pro-
ponuje większość Towarzystw, ale będąc 
posiadaczem takiego pojazdu warto 
pomyśleć o dodatkowej ochronie. Pod-
czas wypadku z udziałem motocykla 
może dojść do poważnego uszczerbku 
na zdrowiu kierowcy lub pasażera (nie 
chroni ich poduszka powietrzna, pasy 
czy karoseria auta, tak jak w samocho-
dzie). Dlatego warto zastanowić się nad 
zakupem dodatkowego ubezpieczenia, 
jakim jest NNW (ubezpieczenie na-
stępstw nieszczęśliwych wypadków), 
z którego wypłacane są świadczenia 
zdrowotne dla poszkodowanych. Koszt 
ubezpieczenia NNW nie jest wysoki i 
sięga zazwyczaj kilkudziesięciu złotych.

Kolejnym ubezpieczeniem, które 
warto posiadać w pakiecie z OC jest 
assistance (ASS). Zapewnia ono po-

moc drogową po unieruchomieniu 
motocykla w wyniku kolizji, wypadku 
lub awarii.

 Po zakupie ASS można otrzymać np.:
z pokrycie kosztów holowania lub 

usprawnienia pojazdu na miejscu zda-
rzenia,

z samochód zastępczy,
z przewóz medyczny po wypadku,
z organizację pobytu w szpitalu i 

rehabilitacji,
z pokrycie kosztów badań i zabie-

gów ambulatoryjnych.
Na rynku ubezpieczeniowym 

można kupić także ubezpieczenie, któ-
re obejmuje zakresem nie tylko pojazd 
czy kierowcę, ale również akcesoria 
motocyklowe. Taką ofertę posiada na 
przykład towarzystwo Compensa, któ-
re zapewnia wypłatę odszkodowania 
m.in. za kask, kurtkę czy kombinezon, 
będące własnością kierowcy ubezpie-
czonego pojazdu.

Jeżeli chcemy zabezpieczyć się 
przed dodatkowymi kosztami zwią-
zanymi z utratą lub uszkodzeniem 
pojazdu warto rozszerzyć zakres 
ubezpieczenia  o Autocasco. Ko-
niecznie należy zwrócić uwagę czy w 
ubezpieczeniu zostało zawarte ryzyko 
kradzieży. Jeśli nie, być może Klient 
będzie musiał dokupić takie rozsze-
rzenie, za które towarzystwo podwyż-
szy wysokość składki. Jest ona usta-

lana indywidualnie, jednak ochrona 
przed kradzieżą jest bardzo istotna.

Ubezpieczenie rowerowe – Prze-
jedź się na rowerze, nie na ubezpie-
czeniu

Nawet najlepszy sprzęt, posiada-
nie kasku lub ochraniaczy, nie uchroni 
Ciebie przed kontuzją czy wypadkiem! 
Złamana ręka, uszkodzony rower, 
zniszczony bagaż – bądź gotowy na 
takie sytuacje i kup pakiet PZU Rowe-
rzysty już od 65 zł za rok lub od 47 zł 
za 7 miesięcy.

z OC gwarantuje pokrycie szkód 
wyrządzonych przez Ciebie innym 
osobom

z Casco zapewnia wypłatę odszkodo-
wania w przypadku kradzieży lub znisz-
czenia roweru

z NNW chroni Ciebie w razie 
wystąpienia nieszczęśliwego wypadku

z Dodatkowo assistance medycz-
ny otrzymasz w cenie ubezpieczenia! 

Wizyta lekarza, Rehabilitacja, 
Hospitalizacja, Transport, Dostawa 
leków, Pomoc psychologa.

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

Czas na motocykl i rower!

Zakończono budowę nowego 
budynku mieszkalnego przy 
ul. Szwanke. Towarzystwo Bu-
downictwa Społecznego prze-
kazuje klucze właścicielom do 
36 mieszkań. Już trwają prace 
dokumentacyjne nad kolejnymi 
dwoma budynkami, które mają 
powstać przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich.

Obiekt powstał w nie-
co ponad rok. Ma cztery 
kondygnacje. Powierzchnia 
mieszkań wynosi od 48,74 
m2 do 66,10 m2. Przy bu-
dynku powstał też parking na 54 samo-
chody.

Inwestycja została zrealizowana na 
zasadach partycypacji w kosztach przy-
szłych najemców-inwestorów. Na jej 
przeprowadzenie TBS otrzymał kredyt 
z Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Wartość inwestycji to 8.350.010,08 zł, 
a wkład własny wynosi 2.505.010,08 zł.

– Budynki powstają po konsulta-
cjach z mieszkańcami. Sprawdzamy, 
jakiej wielkości mieszkań potrzebują. 
Najemcy partycypują w kosztach bu-

dowy (maksymalnie do 30%). Resz-
ta to kredyt, który my bierzemy jako 
spółka, a mieszkańcy w ramach czynszu 
spłacają go wraz z odsetkami – wyjaśnia 
Łukasz Lewandowski - prezes Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego w Cie-
chanowie.

Miejska spółka planuje realizację 
kolejnej inwestycji mieszkaniowej. 
Przy ul. Powstańców Wielkopolskich 
wybudowane będą dwa budynki, w 
których znajdą się 64 mieszkania. 
TBS już otrzymał od miasta aportem 
działkę, która jest przeznaczona pod 

nowe budynki wieloro-
dzinne. 

W marcu spółka złożyła 
do BGK wniosek o uzyska-
nie kredytu na kolejne dwie 
inwestycje. Po pozytywnej 
decyzji banku ogłaszane 
będą przetargi na budowę.

Pierwsza od 12 lat in-
westycja tego typu zrealizo-
wana przez TBS powstała 
w 2019 roku. Wówczas do 

użytku oddano 48 mieszkań.
Inwestycje TBS umoż-

liwiają miastu realizowanie 
polityki mieszkaniowej poprzez bu-
dowę budynków wielorodzinnych z 
umiarkowanymi oraz konkurencyjny-
mi czynszami w stosunku do stawek 
rynkowych. Takie działania pozwalają 
skierować atrakcyjną ofertę do rodzin, 
których nie stać na zakup własnego 
mieszkania, a jednocześnie są one w 
stanie samodzielnie utrzymywać i po-
nosić koszty bieżące jego utrzymania, 
nie generując tym samym zadłużenia 
komunalnego.

UM/TM

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Nowy blok oddany do użytku

Nowy blok z 36 mieszkaniami wybudowany przez TBS przy ul. Szwanke.
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ogłoszenie własne wydawcy
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Z nami MIGiem poradzisz sobie 
ze wszystkim...

BIURO MIG: 

Ciechanów, ul. 17 stycznia 7 (IV pięto, pokój 404)

MAZOWIECKA IZBA GOSPODARCZA

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

LEGALIZACJA DOKUMENTÓW 
HANDLOWYCH

JUBILEUSZ

LAT

CENTRUM MEDIACJI 

GOSPODARCZYCH

tel. 502 277 787 dyrekcja.mig@wp.pl

Trzydzieści lat temu, dokładnie 7 maja 1991 
roku powstała Mazowiecka Izba Gospodarcza 
w Ciechanowie zrzeszająca przedsiębiorców 
z naszego powiatu i nie tylko. W tym roku, po-
mimo ograniczeń spowodowanych pandemią 
odbędzie się cykl przedsięwzięć związanych z 
jubileuszem tej organizacji. Pierwsze z nich za-
planowane są na 7 maja. 

Mazowiecka Izba Gospodarcza działa 
w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 1989 r. 
o izbach gospodarczych. Jej cele to: 

1. Reprezentowanie i ochrona intere-
sów gospodarczych członków Izby, 

2. Propagowanie i wspieranie przedsię-
biorczości obywateli jako podstawy rozwo-
ju ekonomicznego, 

3. Udzielanie członkom Izby pomocy 
w rozwiązywaniu problemów ekonomicz-
nych, organizacyjnych i prawnych związa-
nych z podejmowaniem i prowadzeniem 
przez nich działalności zarobkowej, 

4. Współdziałanie z organami pań-
stwowymi, samorządowymi w zakresie 
tworzenia korzystnych warunków działal-
ności gospodarczej, 

5. Inspirowanie i rozwijanie współpra-
cy gospodarczej członków Izby za granicą, 

6. Kształtowanie i upowszechnianie 
dobrych obyczajów kupieckich, 

7. Prowadzenie działalności kultural-
nej, oświatowo-wychowawczej, sportowo-
-turystycznej i towarzyskiej służącej inte-
gracji członków Izby. 

Pracami MIG kieruje Prezydium Rady 
pod kierownictwem prezesa – obecnie 
Krzysztofa Ostromeckiego (Intur). Nato-
miast dyrektorem Izby od prawie 18 lat 
jest Danuta Drzewiecka. Ważne decyzje, 
takie jak zgodę na przyjęcie nowych człon-
ków podejmuje Rada MIG. Obecny skład 
Rady to, poza wymienianym już prezesem: 
Adam Olszewski (Centrum Medyczne 
Arnica) – wiceprezes, Katarzyna Tromska 
(Konsultant Prudential Polska) – sekretarz, 
Robert Malinowski (Bank Spółdzielczy w 
Płońsku) – skarbnik oraz Dorota Macioch-
-Kowalska (Figura – Centrum Pięknego 
Ciała), Patryk Nieznański (Arena Ubez-
pieczeń) i Piotr Pszczółkowski (Magazyn 
PULS Ciechanowa i Akademia Dźwięku). 

Nad prawidłowością prac Rady MIG 
czuwa Komisja Rewizyjna w składzie: An-
drzej Bayer (Zakład Optyczny OKO) – prze-
wodniczący, Hanna Federowicz (Elektrome-
chanika Dźwigowa) oraz Piotr Humięcki 
(Usługi Produkcyjno-Montażowe).

- Członkami Izby mogą być 
przedsiębiorcy wpisani do stosownych 
ewidencji i rejestrów zgodnie z obo-
wiązującym prawem o działalności go-
spodarczej oraz prowadzący działalność 
gospodarczą na terenie działania Izby, 
bez względu na formę organizacyjną, 
z wyjątkiem osób fizycznych prowa-
dzących działalność gospodarczą jako 
uboczne zajęcie zarobkowe. Obecnie 

MIG skupia około 70 firm z powiatu 
ciechanowskiego, płońskiego, przasny-
skiego i Warszawy – powiedziała Danu-
ta Drzewiecka – dyrektor MIG. 

W swym 30-letnim istnieniu Izba 
trwale wpisała się w krajobraz życia spo-
łeczno-gospodarczego naszego regionu. 
MIG w latach 1996-2000 była współorga-
nizatorem Targów Północnego Mazowsza, 
organizowała konkursy o tytuł Menadżer 
Roku, Firma Roku, Usługa Roku.

W celu wzmocnienia swego potencjału 
od maja 2005 do września 2007 roku Ma-
zowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie 
wraz z innymi izbami gospodarczymi w 
kraju realizowała projekt KIGNET izbowy 
system wsparcia konkurencyjności polskich 
przedsiębiorstw finansowany z Funduszy 
Unijnych. W ramach tego przedsięwzięcia 
Izba podniosła poziom oraz zwiększyła za-
kres usług świadczonych członkom. 

Korzyści z członkostwa
Mazowiecka Izba Gospodarcza oferuje 

swoim członkom bezpłatnie:
- Szkolenia tematyczne,
- Specjalistyczne usługi biura MIG, tj. 

negocjacje w imieniu zleceniodawcy, 
- Meduacje pomiędzy firmami, 
- Konsultacje specjalistyczne, 
-Katalog informacyjny, w którym do-

stępne są informacje na temat konferencji 
i targów oraz bazy danych z ofertami firm 
krajowych i zagranicznych (białoruskich, 
bułgarskich, litewskich, węgierskich i in-
nych) poszukujących dostawców i odbior-
ców oraz firm usługowych działających na 
rzecz sektora małych i średnich przedsię-
biorstw. 

Ponadto, każda z firm zrzeszonych 
może zamieścić swoją ofertę na nośnikach 
informacyjnych MIG. 

- Reprezentując interesy swoich człon-
ków Izba wielokrotnie podejmowała dzia-
łania negocjacyjne w ich imieniu wobec 
władz samorządowych, politycznych, czy 
skarbowych. W większości przynosiło to 
pozytywny skutek, inny jest bowiem sto-
sunek tych władz do izby gospodarczej niż 

do pojedynczego podmiotu gospodarczego 
- dodaje dyrektor MIG. 

Mazowiecka Izba Gospodarcza utrzy-
muje stały kontakt ze Starostą Ciecha-
nowskim, Prezydentem Miasta, Urzędem 
Skarbowym, Państwową Inspekcją Pracy, 
Powiatową Strażą Pożarną i Powiatowym 
Urzędem Pracy.

Dyrektor Izby jest od kilku lat Prze-
wodniczącą Powiatowej Rady Rynku Pracy 
w Ciechanowie oraz członkiem Komitetu 
Monitorującego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego.

- By wzmocnić siłę oddziaływania sa-
morządu gospodarczego nasza izba była 
inicjatorem powołania Forum Izb Gospo-
darczych woj. mazowieckiego. Inicjatywa 
spotkała się z zainteresowaniem, byliśmy 
gospodarzami dwóch spotkań Prezesów Izb 
z terenu naszego województwa, a w grud-
niu 2006 r. organizatorem I FORUM, na 
którym uroczyście podpisano porozumie-
nie w sprawie powołania Forum i przyjęto 
deklarację programową. Nasza Izba w 2006 
roku przewodniczyła Forum – podkreśla 
Drzewiecka. 

Wychodząc naprzeciw praktycznej edu-
kacji młodzieży w zakresie wiedzy o przed-
siębiorczości oraz przygotowaniu jej do 
ewentualnego samodzielnego prowadzenia 
działalności gospodarczej od 2003 r. Ma-
zowiecka Izba Gospodarcza była organiza-
torem konkursu dla uczniów ostatnich klas 
szkół średnich z pięciu okolicznych powia-
tów pn. „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”. 

Inicjatywa ta już po trzech edycjach 
zdobyła uznanie na poziomie województwa 
mazowieckiego i została zakwalifikowana 
do etapu krajowego w konkursie Europej-
skie Nagrody Przedsiębiorczości. Łącznie 
dobyło się 11. edycji tego konkursu.

- Mazowiecka Izba Gospodarcza na 
bieżąco podejmuje szereg działań, a wszyst-
kie trudno chociażby wspomnieć. Jako 
przykład może być szanowana w gronie 
izbowiczów zasada „Nasze pieniądze wyda-
jemy w naszych firmach”.

W czasie pandemii stworzyliśmy Izbo-
wy Zdalny Zespół Pomocowy oraz grupę 
na Facebooku kupujLOKLANIE#powiat-
CIECHANOWSKI. Natomiast jesienią 
ubiegłego roku powołaliśmy Centrum 
Mediacji Gospodarczych – informuje dy-
rekcja MIG. 

Działania MIG mają na celu przede 
wszystkim pomoc członkom w prowadze-
niu działalności gospodarczej oraz odnajdy-
waniu się w polskiej rzeczywistości gospo-
darczej i prawnej. 

- Dotychczasowe – już 30. letnie - do-
świadczenia utwierdzają nas w przekona-
niu, że samorząd gospodarczy potrzebny 
jest zarówno przedsiębiorcom, jak i wła-
dzom na każdym poziomie oddziaływania, 
i lokalnym, i wojewódzkim, i krajowym – 
podsumowuje prezes MIG. 

PP 

Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie

30 lat działania na rzecz przedsiębiorczości

Ciechanowa

Jesteśmy 
członkiem 

MAZOWIECKIEJ 
IZBY 

GOSPODARCZEJ 
w Ciechanowie

Uczniowie i nauczyciele Akademii Dźwięku wraz z piosenkarką Danutą Błażejczyk, wystę-
pujący podczas Spotkania Noworocznego MIG 2020 r. Zarówno Akademia Dźwięku, jak i 
Fundacja Apetyt na Kulturę prowadzona przez panią Danutę przynależą do MIG. 

Zdjęcie wykonane podczas ubiegłorocznego Spotkania Noworocznego Mazowieckiej Izby 
Gospodarczej (styczeń 2020 r.).

Danuta Drzewiecka- dyrektor biura MIG 
oraz Adam Olszewski – wiceprezes MIG. 
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Społeczność Akademicka
Filii 

Wyższej Szkoły Menedżerskiej 
w Warszawie

z siedzibą w Ciechanowie

Społeczność Akademicka
Filii 

Wyższej Szkoły Menedżerskiej 
w Warszawie

z siedzibą w Ciechanowie

Szanowni Maturzyści!
Po raz kolejny egzamin dojrzałości 

odbywać się będzie w trudnych okolicznościach.
Tym bardziej życzymy Wam powodzenia 
na maturze, a po zdanych egzaminach 

zapraszamy na studia do naszej Uczelni.

Szanowni Maturzyści!
Po raz kolejny egzamin dojrzałości 

odbywać się będzie w trudnych okolicznościach.
Tym bardziej życzymy Wam powodzenia 
na maturze, a po zdanych egzaminach 

zapraszamy na studia do naszej Uczelni.

ul. Żórawskiego 5, tel. 23  672 50 61   *   www.wsmciechanow.edu.pl

reklama

Czy kredyt na budowę różni się od 
kredytu na zakup np. gotowego 
mieszkania?

W zasadzie jest to dokład-
nie ten sam produkt. Różny 
jest tylko cel kredytu i sposób 
jego wypłaty. Kredyt na budo-
wę wypłacany jest Klientowi 
w transzach, zgodnie z przy-
gotowanym kosztorysem i 
postępem prac budowlanych. 
Podobnie jak przy kredycie 
na zakup musimy okazać się 
wkładem własnym, zwykle 
na poziomie 20% całej inwe-
stycji. Zakładając, że mamy 
działkę o wartości 100 tys. zł i 
potrzebujemy 500 tys. na pra-
ce budowlane, to nasz wkład 
własny oscylował będzie w 
okolicach 120 tys. Wkładem 
własnym będzie działka i w 
tym konkretnym przypadku 
ok. 20 tys. zł do wniesienia 
przez Klienta w rozpoczęcie budowy - 
prace ziemne i częściowo fundamenty.

Od czego zacząć starania o kredyt?
Pierwsze spotkanie z ekspertem finan-

sowym powinno się odbyć w trakcie za-
łatwiania pozwolenia na budowę, a nawet 
jeszcze wcześniej. Wtedy możemy z dużym 

wyprzedzeniem zaplanować wszystkie 
czynności w taki sposób, aby zagwaran-
tować możliwość ciągłości finansowania 
budowy jeszcze przed jej rozpoczęciem.

Należy pamiętać, że procedura kre-
dytowa trwa minimum 1 miesiąc od 
momentu złożenia kompletnego wnio-
sku kredytowego. Budowa domu to duże 

przedsięwzięcie, które wiąże 
się ze skoordynowaniem wie-
lu działań. Ekipa budowlana 
najczęściej jest umówiona na 
konkretny termin. Miesięcz-
ny zator płatniczy może spo-
wodować, że stracimy ustalo-
ną rezerwację terminu, a to w 
konsekwencji może opóźnić 
budowę o kilka miesięcy.

Wniosek kredytowy 
możemy złożyć w banku 
mając już wydane pozwo-
lenie na budowę oraz kilka 
innych dokumentów, ta-
kich jak: projekt, wycinek 
mapy ewidencyjnej, wypis 
z rejestru gruntów – są to 
podstawowe dokumenty.

Na czym polega system gospo-
darczy przy budowie domu?

Budowa domu tzw. 
systemem gospodarczym 

to cykl inwestycyjny, w którym inwe-
stor staje się sam dla siebie przedsię-
biorcą budowlanym i sam organizuje 
budowę, zatrudniając jedynie wykwa-
lifikowanych rzemieślników do po-
szczególnych prac. Sam może również 
aktywnie uczestniczyć w budowie przy 
wykonywaniu prac nie wymagających 

dużych kwalifikacji, jak również ko-
rzystać z pomocy członków rodziny. 
Minimalizuje w ten sposób koszty ro-
bocizny. 

Przy budowie w tym systemie bank 
nie będzie wymagał od Klienta umów 
z wykonawcami ani faktur na zakupio-
ne towary. Kolejne etapy budowy, a co 
za tym idzie wypłaty kolejnych transz, 
opierają się o kontrolę rzeczoznawcy, 
który określa dla banku postęp zaanga-
żowania prac. 

Jak to wszystko skutecznie połączyć w ca-
łość i jednocześnie zaciągnąć kredyt na do-
brych warunkach cenowych?

Najprościej byłoby udać się do 
niezależnego pośrednika kredytu hipo-
tecznego.

Każdy Klient, który trafia do na-
szego biura może liczyć na komplekso-
wą obsługę. Do naszych zadań należy 
rzetelne porównanie dostępnych dla 
Klienta ofert, wyjaśnienie niejasności, 
przedstawienie wszystkich kosztów 
związanych z zaciągnięciem kredytu. 
Ponadto zadaniem pośrednika jest też 
przygotowanie dokumentacji związa-
nej z chęcią złożenia wniosku o kre-

dyt, pomoc w kompletowaniu wyma-
ganych zaświadczeń, przygotowanie 
kosztorysów itp. Cała praca, która 
teoretycznie spoczywałaby na Kliencie 
przechodzi na nas. Dodatkowo współ-
pracujemy z różnymi instytucjami, 
jak np. kancelarie notarialne czy rze-
czoznawcy majątkowi, co też bardzo 
usprawnia cały proces i skraca go do 
minimum. 

To co jest też istotne przy dzisiej-
szym szybkim trybie życia i ciągłym 
braku czasu to fakt, że jesteśmy w 
stanie dojechać do domu czy miejsca 
pracy Klienta w dogodnych godzi-
nach. Niejednokrotnie umawiamy się 
w weekend czy w godzinach wieczor-
nych. Trzeba też nadmienić, że usługa 
pośrednika kredytowego jest bezpłatna.

Podsumowując, Klienci korzysta-
jący z usług pośredników finansowych 
oszczędzają swój czas i pieniądze. 

Dziękujemy za rozmowę i życzymy kolej-
nych zadowolonych Klientów.

Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich 
Czytelników PULSU i zapraszam do 
kontaktu. Chętnie odpowiemy na Pań-
stwa pytania.

Rozmowa z ekspertem finansowym Krzysztofem Szczepańskim

Budowa domu z kredytem – od czego zacząć  
i co to jest właściwie ten system gospodarczy? 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. w Ciechanowie przekazało 
ratownikom medycznym urządzenia i 
wyposażenie, które pomagają w reali-
zacji codziennych zadań Zakładu Pomocy 
Doraźnej oraz podnoszą komfort pracy 
zespołów jeżdżących karetkami do pa-
cjentów.

Darowizna przekazana przez 
miejską spółkę na rzecz Zakładu 
Pomocy Doraźnej umożliwiła do-
posażenie ambulansów, ale też przy-
czynia się do podniesienia komfortu 
pacjentów. Do ZPD trafiły koce 
bakteriostatyczne oraz profesjonalne 
torby ratunkowe, wyposażone m.in. 
w aparaty do pomiaru ciśnienia, pul-
soksymetry, worki samorozprężają-
ce, suchy lód, rurki ustno-gardłowe i 
aparaty do usuwania kleszczy i żądeł.

W ciechanowskim pogotowiu 
ratunkowym pracuje 37 osób. To 
personel ratowniczy, pielęgniarski i 
lekarski. W okresie wzmożonego za-
potrzebowania na pomoc medyczną 
w pandemii zespoły ratownicze łącz-
nie wyjeżdżają do pacjentów nawet 
20-25 razy dziennie. To praca rota-
cyjna, która wymaga zapewnienia 
dostępności pracowników 24h na 
dobę. W ubiegłym roku ratownicy 
wyjeżdżali do pacjentów ponad 6 
tys. razy.

– Każdy z wyjazdów do pa-
cjentów covidowych potrafi trwać 

po kilka godzin, z uwagi na ko-
nieczność znalezienia miejsca dla 
pacjentów w przepełnionych szpi-
talach. Nasze zespoły pracują na 
pełnych obrotach. Każdego dnia 
decyzje muszą zapadać natychmia-
stowo, nie ma miejsca na niewła-
ściwą organizację czy błędy. Każda 
pomoc i wsparcie dla medyków w 
tym szczególnie trudnym i drama-
tycznym czasie jest dla nas bardzo 
cenna – podkreśla Krzysztof Mali-
nowski - kierownik Zakładu Pomo-
cy Doraźnej w Ciechanowie.

Darowizna PEC objęła także do-
posażenie socjalne dla ratowników, 
których warunki pracy w pandemii 
są szczególnie wymagające. Zarząd 
PEC wyposażył zakład m.in. w chło-
dziarki, kuchnie mikrofalowe, lamp-
ki na biurka, koce i poduszki.

– Praca ratowników w szczegól-
ności w obecnych okolicznościach 
wiąże się z wielką odpowiedzialno-
ścią i obciążeniem nie tylko psychicz-
nym, ale też fizycznym. Jako miejska 
spółka zaoferowaliśmy wsparcie, aby 
solidarnie przyłączyć się do poprawy 
warunków pracy medyków w okre-
sie pandemii. Elementy doposażenia 
karetek i zaplecza socjalnego zostały 
zakupione po konsultacjach z ratow-
nikami – mówi prezes PEC Małgo-
rzata Niestępska.

UM/TM

Społeczna odpowiedzialność biznesu

PEC wspiera 
ratowników medycznych 

Prezes PEC Małgorzata Niestępska z dyrekcją Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego oraz kierownictwem i pracownikami Zakładu 
Pomocy Doraźnej w Ciechanowie.
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MAŁGORZATA NIESTĘPSKA
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Rok 2020 był dla wszystkich 
pracowników Przedsiębiorstwa 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. cza-
sem intensywnej pracy nie tylko z 
uwagi na realizowane przez spółkę 
projekty inwestycyjne, ale również 
z powodu wpływu pandemii na 
organizację zadań i obowiązków.

Pracownicy PEC są odpowie-
dzialni za zapewnienie ciągłości 
i bezawaryjności dostaw ciepła 
systemowego do mieszkań cie-
chanowian bez względu na oko-
liczności. Dlatego wprowadzamy 
nowe zdalne systemy monitoringu 
pracy zarówno sieci, jak i urzą-
dzeń. Modernizujemy źródło i 
sieci ciepłownicze, aby zapewnić 
bezpieczeństwo dostaw ciepła z 
zachowaniem coraz bardziej rygo-
rystycznych standardów ochrony 
środowiska.

W 2020 roku rozpoczęliśmy 
realizację największego w historii 
przedsiębiorstwa przedsięwzięcia 
p.n. „Modernizacja systemu cie-
płowniczego PEC w Ciechanowie 
Sp. z o.o. poprzez budowę instala-
cji wytwarzania energii elektrycz-
nej i cieplnej w wysokosprawnej 
kogeneracji”. Na jego realizację 
spółka pozyskała ponad 16 mln zł 
dotacji oraz pożyczkę w konkursie 
NFOŚiGW w ramach Działania 
1.6 Promowanie wykorzystywania 
wysokosprawnej kogeneracji cie-
pła i energii elektrycznej w opar-
ciu o zapotrzebowanie na ciepło 
użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. 
Projekt swym zakresem obejmuje 
realizację 3 zadań: budowę dwóch 
instalacji wysokosprawnej kogene-
racji zasilanych gazem ziemnym 
wysokometanowym o mocy elek-
trycznej 1 MW i 1,86 MW, budo-
wę instalacji wysokosprawnej ko-
generacji z wykorzystaniem OZE 
w postaci kotła parowego na bio-
masę o mocy około 12 MW wraz z 
turbiną parową. Szacowany koszt 
inwestycji to pond 40 mln zł. 

Planujemy zakończyć te zada-
nia do końca przyszłego roku.

Drugi ważny projekt dotyczy 
modernizacji sieci ciepłowniczej 
w celu ograniczenia strat przesyłu 
i dystrybucji ciepła jest finanso-
wany w 85% ze środków pozyska-
nych w formie dotacji z konkursu 
NFOŚiGW w ramach działania 

1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i 
chłodu oś priorytetowa I Zmniej-
szenie emisyjności gospodarki 
Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014 – 
2020. Szacowany całkowity koszt 
realizacji przedsięwzięcia to ponad 
12 mln zł, a 8,5 mln zł to dotacja. 
Zakończenie realizacji projektu 
planowane jest na czerwiec 2023 r. 

W ubiegłym roku przeprowa-
dzaliśmy przetargi i tworzyliśmy 
projekty, natomiast wraz z roz-
poczęciem tego roku wykonaw-
cy weszli na plac budowy. Nasi 
mieszkańcy mogli zaobserwować 
intensywne prace modernizacji 
wymiany sieci niskoparametro-
wych i rozgrupowania węzłów na 
osiedlu Aleksandrówka. Trwają 
prace budowy kogeneracji gazowej 
przy MOSiR, a w maju powinny 
rozpocząć się prace budowlane 
drugiej kogeneracji gazowej przy 
ul. Tysiąclecia i kotłowni na bio-
masę na terenie Centralnej Cie-
płowni.

Obie inwestycje pozwolą na 
istotną redukcję emisji dwutlen-
ku węgla i ograniczą wpływ dra-
stycznego wzrostu cen uprawnień 
do emisji na cenę ciepła. Naszym 
celem jest oferowanie odbiorcom 
ciepła w przyszłości usług kom-
pleksowych sprzedaży energii 
elektrycznej i cieplnej wytwarza-
nych w źródłach z dominującym 
udziałem odnawialnych źródeł 
energii. Do tego celu konsekwent-
nie zmierzamy z sukcesami pozy-
skując zewnętrzne źródła finanso-
wania naszych projektów.

Ubiegłoroczna zima była jedną 
z najcieplejszych, co przełożyło się 
na niższą sprzedaż, ale udało nam 
się zrealizować plan inwestycyjny i 
zamknąć rok wynikiem dodatnim. 
Podobny wynik planujemy osią-
gnąć w 2021 r. 

Staramy się działać bezawa-
ryjnie, ponieważ naszą misją jest 
ciągłe zapewnianie komfortu 
cieplnego naszym odbiorcom. Ten 
priorytet jest realizowany z powo-
dzeniem w codziennej pracy ope-
racyjnej, za co wszystkim pracow-
nikom PEC serdecznie dziękuję.

MIROSŁAW SZYMAŃCZYK
Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Rok 2020 był dla Spółki ro-
kiem wymagającym z uwagi na 

ciągle zmieniające się przepisy 
ustawowe i konieczność dosto-
sowania się do nich. Dodatkowe 
utrudnienia związane były ze sta-
nem epidemiologicznym, który 
wpłynął na kondycję finansową 
naszych kontrahentów i narzucił 
Spółce zmiany w organizacji pracy. 

Jednak dzięki dobrej organi-
zacji pracy załoga mogła w spo-
sób ciągły obsługiwać zarówno 
mieszkańców miasta, jak i po-
zostałych gmin. Sektor odbioru, 
transportu i unieszkodliwiania 
odpadów to aż 88% przycho-
dów firmy i jednocześnie oko-
ło 85% jej kosztów. Pozostałe 
12% przychodów wynika z fak-
tu, iż Spółka zajmuje się letnim 
i zimowym utrzymaniem ulic 
oraz placów, konserwacją i za-
kładaniem terenów zielonych, 
administruje Cmentarzem Ko-
munalnym, jak również prowa-
dzi Schronisko dla bezdomnych 
zwierząt.

W minionym roku schronisko 
osiągnęło blisko 80% wskaźnik 
adopcji. Powstał też projekt no-
wego budynku administracyjnego, 
obejmujący zaplecze weterynaryj-
ne dla zwierząt.

W ramach planowanej rozbu-
dowy Cmentarza Komunalnego 
rozstrzygnięto konkurs na projekt 
kolumbarium. 

Rok 2020 był rokiem, w któ-
rym chyba wszyscy mieszkańcy 
zauważyli powstanie nowych ele-
mentów zieleni miejskiej przy uli-
cach: Witosa, Sikorskiego, Armii 
Krajowej, Głowackiego, Wesołej, 
Zielonej. Pięknieją parki Marii 
Konopnickiej i Jarosława Dąbrow-
skiego. Powstały łąki kwietne przy 
ul. Mleczarskiej i Armii Krajowej. 
Jesienią 2020 roku rozpoczęto 
prace agrotechniczne, budując od 
podstaw nowy park miejski przy 
ul. Augustiańskiej.

Był to również rok inwesty-
cji w nowy sprzęt: zakup nowego 
kompaktora, czterech nowych sa-
mochodów, w tym trzech śmiecia-
rek z możliwością mycia i dezyn-
fekcji pojemników.

Na zakupy inwestycyjne Spół-
ka wydała 2,2 mln zł. W 2020 
roku Regionalna Instalacja w Woli 
Pawłowskiej przerobiła 70 tys. ton 
odpadów, uzyskując pełną moc 
przerobową.

Cele, jakie Spółka postawiła 
sobie na 2021 rok to:

1. Rozpoczęcie eksploatacji 
niecki „B” Składowiska Odpadów 
w Woli Pawłowskiej.

2. Kontynuowanie prac re-
kultywacyjnych niecki „A” Skła-
dowiska Odpadów w Woli Paw-
łowskiej.

3. Kontynuowanie współ-
pracy z miastem i okolicznymi 
gminami w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi.

4. Dostosowanie RIPOK 
do nowych wymogów BAT.

5. Doinwestowanie RIPOK 
w Woli Pawłowskiej poprzez zaku-
py maszyn do przerobu odpadów, 

w oparciu o kredyt z WFOŚiGW i 
środki własne.

Liczę na to, że 2021 rok bę-
dzie rokiem normalizacji życia go-
spodarczego i społecznego, czego 
również życzę mieszkańcom nasze-
go miasta.

ŁUKASZ LEWANDOWSKI 
Prezes Zarządu Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Podstawowym przedmiotem 
działalności spółki jest budowanie 
domów z mieszkaniami przezna-
czonymi na wynajem oraz ich eks-
ploatacja, jak również zarządzanie 
i administrowanie budynkami 
mieszkalnymi będącymi własno-
ścią Gminy Miejskiej Ciechanów i 
wspólnot mieszkaniowych. Spółka 

aktualnie administruje ponad 220 
budynkami.

Rok 2020 oceniam jako bardzo 
dobry dla spółki, o czym świadczy 
zysk netto w kwocie 1.476.400 zł.

Wybudowaliśmy nowy bu-
dynek wielorodzinny przy ul. 
Szwanke 7A. Znajduje się w nim 
36 mieszkań, do użytku oddaliśmy 
też 54 miejsca parkingowe. To już 
drugi budynek oddany do użyt-
kowania po 12 latach przerwy w 
budowaniu przez spółkę.

Spółka realizuje też prace w 
budynkach mieszkalnych, będą-
cych jej własnością. W minionym 
roku wykonaliśmy remonty na 
kwotę ponad 227.000 zł, które 
obejmowały m.in. wymianę stolar-
ki okiennej, remonty wiatrołapów, 
naprawy pokrycia dachowego.

Rok 2020 to działania spółki 
i miasta na rzecz walki ze smo-
giem. Kolejne 30 mieszkań zo-
stało podłączonych do miejskiej 
sieci ciepłowniczej PEC. To dzia-
łanie cykliczne, także w bieżącym 
roku będziemy przyłączali kolej-
ne mieszkania. W poprzednich 4 
latach łącznie podłączyliśmy ich 
221. Warunkiem przyłączenia jest 
brak zaległości czynszowych.

W 2020 r. miasto przeznaczy-
ło na remonty obiektów komu-
nalnych kwotę 815 tys. zł. Prace 
uwzględnione są w „Planie rzeczo-
wo – finansowym robót remon-

Podsumowania i plany spółek komunalnych
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towych w komunalnym zasobie 
mieszkaniowym” (dotyczy budyn-
ków będących własnością Gminy). 

W konsekwencji pandemii w 
minionym roku musieliśmy nie-
stety odwołać zaplanowane wcze-
śniej zebrania ze wspólnotami 
mieszkaniowymi (aktualnie obsłu-
gujemy ich 126). Spółka skupiła 
się na remontach lokali przezna-
czonych do zasiedlenia, w których 
nie przebywają lokatorzy, a także 
na zewnętrznych pracach remon-
towych.

W tym roku planujemy reali-
zację kolejnych inwestycji. Jesienią 
ma rozpocząć się budowa dwóch 
budynków przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich. Już złożyliśmy 
wniosek do Banku Gospodarstwa 
Krajowego w Warszawie na ich 
budowę. O tym, czy dostaniemy 
kredyt na finansowanie inwestycji 
z partycypacją przyszłych najem-
ców będziemy wiedzieć w czerwcu. 
Planujemy też remonty budynków 
własnych (balkony, elewacje, wy-
miana okien itp.). 

Chciałbym podziękować 
wszystkim pracownikom spółki 
za zaangażowanie i ciężką pracę, 
a lokatorom i najemcom życzyć 
wszystkiego dobrego w 2021 roku. 
Życzę wszystkim, by ta niepew-
ność jutra się zakończyła, abyśmy 
wrócili do normalnego trybu pra-
cy i funkcjonowania.

MARCIN BURCHACKI
Prezes Zarządu Zakładu 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Ubiegły rok wszystkim nam 
dał się we znaki, a mam oczywi-
ście na myśli pandemię korona-
wirusa. Pomimo początkowego 
krótkiego przestoju w realizo-
wanych przez nas inwestycjach 
i tak zrealizowaliśmy zakładane 
cele.

Jednak na pewne rzeczy wy-
nikające z pandemii nie mamy 
wpływu, np. ograniczenia funk-
cjonowania zakładów pracy czy 
szkół, co wiązało się ze spadkiem 
sprzedaży wody i obniżeniem 
produkcji ścieków. To nieste-
ty przełożyło się na mniejsze 
wpływy finansowe do spółki. 
Jednak mimo przeciwności kon-
sekwentnie rozbudowujemy i 
modernizujemy sieć wodocią-
gową oraz sieć kanalizacji sa-
nitarnej w mieście. Staramy się 
objąć zasięgiem jak największą 
liczbę mieszkańców. Inwestuje-
my i dbamy o najwyższy poziom 
naszych usług. W roku 2020 
na terenie Ciechanowa zostało 

wybudowanych łącznie 5,6 km 
sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej. Wymieniliśmy 528 
szt. wodomierzy, natomiast 112 
sztuk to nowe, zamontowane 
przez nas urządzenia pomiaro-
we. Zamontowaliśmy także 991 
sztuk nakładek radiowych na 
wodomierze, co umożliwia nam 
zdalne dokonywanie odczytów. 
Błyskawicznie reagowaliśmy na 
zdarzające się, przeważnie zimą, 
awarie. Na sieciach będących w 
naszym posiadaniu i zarządzie 
zostało usuniętych 211 awarii, 
w tym 123 wodociągowych i 88 
kanalizacji sanitarnej. Usunęli-
śmy też 702 zatory kanalizacyj-
ne. Mieszkańcom dostarczyli-
śmy prawie 2.400.000 m3 wody 
i odebraliśmy ponad 2.400.000 
m3 ścieków. 

Jak doskonale wiemy, woda 
jest dobrem najwyższego rzędu, 
w sposób szczególny należy dbać 
o jej zasoby i niwelować straty. 
Dlatego staramy się wprowadzać 
rozwiązywania redukujące do-
datkowe koszty oraz minimali-
zować ryzyko awarii. W związku 
ze stratami wody na sieci zakupi-
liśmy specjalistyczne urządzenie 
do precyzyjnej lokalizacji niesz-
czelności i wycieków, tzw. kore-
lator. Kontynuacją tych działań 
jest plan wybudowania w 2021 
roku dwóch punków pomiaro-
wych na granicy miasta służą-
cych do pomiaru zużycia wody 
na terenie ościennych gmin. To 
opomiarowanie także będzie słu-
żyć niwelowaniu strat wody.

Zapewnienie wysokiego po-
ziomu naszych usług wymaga 
ciągłej modernizacji istniejących 
i budowy nowych urządzeń. Dla-
tego w roku ubiegłym dokonali-
śmy odwiertów trzech nowych 
studni głębinowych. Poza tym 
ciągle monitorujemy procesy 
zachodzące na oczyszczalni ście-
ków i dokonujemy niezbędnych 
inwestycji, np. w ubiegłym roku 
dokonaliśmy zakupu i montażu 
m.in. nowej kraty mechanicznej 
zatrzymującej wszelkie przed-
mioty i śmieci, które niestety 
wraz ze ściekami napływają do 
oczyszczalni. W szczególności 
krata zatrzymuje nawilżane chu-
steczki higieniczne, których nie 
należy wyrzucać do kanalizacji.

Główne cele na ten rok to 
dalsza rozbudowa i moderniza-
cja sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz wodociągowej na terenie 
miasta. Robimy to według wie-
loletniego planu zatwierdzanego 
przez Radę Miasta Ciechanów. 
Oprócz tego mamy zamiar wy-
mienić ok. 500 sztuk wodomie-
rzy, którym kończy się okres 
legalizacji. Nadal będziemy 
montować na wodomierze na-
kładki radiowe służące do zdal-
nych odczytów, w tym roku pla-
nujemy montaż co najmniej 500 
sztuk takich urządzeń. 

Oczywiście ciągle dbamy o 
wysoki poziom naszych usług. 
Nieustannie monitorujemy ja-
kość wody, którą dostarczamy 
mieszkańcom. Z wielką satysfak-
cją podkreślam, że w roku ubie-
głym zamontowaliśmy kolejne, 

tym razem na Stacji Uzdatniania 
Wody Gostkowo, specjalistycz-
ne urządzenia, tj. lampy UV do 
dezynfekcji wody, dzięki któ-
rym mamy czystą wodę o pra-
widłowej jakości parametrach 
mikrobiologicznych, która za-
chowuje swoje walory smakowe 
i zapachowe oraz nie zmienia się 
jej skład mineralny. Zastosowa-
nia technologia jest całkowicie 
bezpieczna dla konsumentów 
i przyjazna dla środowiska na-
turalnego. Jak powiedziałem, 
podobne urządzenie zamonto-
waliśmy w 2019 roku na Stacji 
Uzdatniania Wody Tysiąclecia. 
Zatem cały Ciechanów objęli-
śmy już tym innowacyjnym roz-
wiązaniem.

W roku 2021 planujemy 
dalszą rozbudowę naszej bazy 
maszynowej. Przypomnę, że rok 
ubiegły to czas kiedy zakupi-
liśmy specjalistyczną, wysoko-
wydajną koparko-ładowarkę o 
dużej mocy, ale także maszynę 
do zadymiania służącą wykry-
waniu nielegalnych przyłączy do 
kanalizacji sanitarnej i deszczo-
wej. Zakupiliśmy też kamerę do 
inspekcji przewodów kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. Nato-
miast w roku 2021 planujemy 
zakup samochodu wywrotki o 
ładowności 20 ton oraz dwóch 
pojazdów brygadowych przysto-
sowanych jako pojazdy pogoto-
wia wod-kan. 

Oprócz tego nadal będziemy 
wykonywać nasze standardowe 
usługi, np. analizę odprowadza-
nych ścieków, czyszczenie sieci 
kanalizacji deszczowej i sani-
tarnej oraz usuwanie awarii na 
sieciach wodociągowych oraz 
kanalizacji sanitarnej. Nadal 
zamierzamy inwestować i dbać 
o najwyższy poziom naszych 
usług.

WALDEMAR KICIŃSKI
Prezes Zarządu Zakładu 
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.

W związku z epidemią CO-
VID–19 sytuacja Spółki, tak 
jak całej branży transportowej 
była w 2020 roku bardzo trud-
na. Ograniczenie przemieszcza-
nia się ludności, funkcjonowa-
nie szkół w systemie zdalnym, 
spowolnienie działalności go-
spodarczej w różnych dziedzi-
nach życia, odbiły się negatyw-
nie na liczbie przewożonych 
pasażerów, a tym samym na 
przychodach Spółki. W kon-

sekwencji pandemii i wpro-
wadzonych na terenie całego 
kraju obostrzeń w 2020 roku 
nastąpił spadek liczby przewie-
zionych osób oraz przychodów 
przewozowych.

Spowolnienie życia gospo-
darczego miało również nega-
tywny wpływ na sprzedaż usług 
w działalnościach poza przewo-
zowych, które realizuje Spółka.

Aby utrzymać bezpieczną 
płynność finansową inwestycje 
zostały ograniczone do nie-
zbędnego minimum. Zamiast 
planowanych dwóch nowych 
autobusów, zakupiono tylko je-
den, a nakłady w infrastrukturę 
zostały ograniczone do najbar-
dziej niezbędnych potrzeb.

W związku z trudną sytu-
acją Spółka korzystała z pomo-
cy publicznej przewidzianej na 
zwalczanie skutków pandemii. 
Pozwoliło to zachować płyn-
ność finansową i uchroniło 
przed zamknięciem stratą dzia-
łalności gospodarczej w roku 
2020.

Podsumowując rok 2020 
chciałbym podziękować całej 
załodze, która pracując w sta-
nie tak wysokiego zagrożenia 
epidemiologicznego nienagan-
nie realizowała zadania pu-
bliczne.

Biorąc pod uwagę aktualny 
rozwój pandemii COVID-19, 
sytuacja Spółki w 2021 roku 
jest jeszcze trudniejsza niż w 
roku minionym. Trudno jest 
więc w takiej sytuacji mówić o 
poważniejszych zamierzeniach 
inwestycyjnych. Dlatego też 
najważniejszym zadaniem w 
2021 roku będzie utrzymanie 
płynności finansowej pomimo 
zmniejszenia przychodów spo-
wodowanych epidemią korona-
wirusa. Niestety branża trans-
portowa, a w szczególności jej 
obszar dotyczący komunikacji 
publicznej, została najbardziej 
dotknięta konsekwencjami 
ograniczeń wprowadzonych 
przez rząd w życiu społeczno-
-gospodarczym.

ogłoszenie własne wydawcy
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Łukasz Rudnicki
Kierownik Oddziału 

Regionalny Kierownik ds. Sprzedaży

Siedziba DOMU UBEZPIECZENIOWEGO
SPECTRUM Oddziału w Ciechanowie

Łukasz Rudnicki

ubezpieczenia

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

Czym jest assistance domowy 
i dlaczego warto go mieć

ź pomoc medyczna (dostawa leków, wizyta 
specjalistów oraz pielęgniarki itp.);

ź assistance rowerowy;

ź opieka nad dziećmi, niepełnosprawnymi i zwie-
rzętami domowymi;

Każdy ubezpieczyciel nieco inaczej konstruuje pakiet 
assistance, ale najczęściej są to usługi takie jak:

ź serwis informatyczny;

ź interwencja ślusarza, hydraulika, szklarza, elek-
tryka itp.;

To, co zawiera assistance domowy, w tym również 
wszystkie limity i wyłączenia odpowiedzialności, 
zawarte jest w OWU (Ogólnych Warunkach Umo-
wy). Limity odpowiedzialności mogą dotyczyć kon-
kretnej kwoty za usługi lub ilości zgłoszeń. Zawsze 
warto przed podpisaniem polisy sprawdzić, na jaki 
zakres ochrony możesz liczyć.

Po więcej szczegółów zapraszamy do oddziału 
DOMU UBEZPIECZENIOWEGO SPECTRUM znaj-
dującego się w Ciechanowie przy ulicy Dolnej 9.

Domowy assistance to pakiet usług, jakie towa-
rzystwo zobowiązuje się świadczyć klientowi, 
w razie wystąpienia trudnych sytuacji. Za niewielką 

dopłatą możesz dokupić go do polisy 
mieszkaniowej. Towarzystwo ubezpie-
czeniowe, po wcześniejszym zgłoszeniu 
telefonicznym przez klienta, zleca i orga-
nizuje potrzebną pomoc. W ten sposób 
oszczędzamy czas i pieniądze na poszu-
kiwanie fachowców na własną rękę. 

Jakie są limity w home assistance?

ź pomoc organizacyjna przy szkodzie (np. dozór 
miejsca zdarzenia, interwencja specjalisty czy 
transport do lokalu zastępczego);

Assistance domowy (home assistance) to jeden
z najciekawszych i najbardziej użytecznych dodat-
ków do polisy mieszkaniowej. Chociaż jest jej 
częścią, to opiera się jednak na innych zasadach niż 
pozostałe ryzyka. Różnicą jest przede wszystkim 
brak wypłaty świadczenia, zamiast którego otrzy-
mujemy realizację określonych usług np. naprawa 
pralki, wezwanie hydraulika czy zorganizowanie 
transportu mebli z zalanego mieszkania.

ź infolinie informacyjne (np. remontowo-bu-
dowlana, prawnicza).

Na czym polega assistance domowy?

Jaki świadczenia zapewnia assistance domowy?

ź naprawa sprzętu RTV, AGD lub sprzętu kompu-
terowego;

Na portalu Facebook działała grupa „Na-
dzieja dla Laury LICYTACJE”. Wystawiając 
na sprzedaż różnorakie przedmioty i 
usługi, bądź kupując je, można było po-
móc Laurze - dziewczynce chorej na SMA 
w zgromadzeniu pieniędzy terapię geno-
wą. Teraz grupa zmieniła nazwę i nadal 
pomaga – tym razem Filipkowi z Ciecha-
nowa, choremu na artrogrypozę.

Ostatniego dnia marca zbiórka 
dla Laury się zakończyła. Udało się 
zebrać całą kwotę 9 milionów złotych 
na zakup leku dla dziewczynki – w 
tym 1,2 mln zł zgromadzono dzięki 
grupie licytacyjnej.

Teraz Anioły Laury, jak są okre-
ślani wolontariusze, postanowi-
li pomóc Filipkowi. - Zrobiliście 
mnóstwo dobrego dla Laury, teraz 
chcemy prosić Was o wsparcie dla Fi-
lipka, który choruje na artrogrypozę, 
wrodzoną sztywność stawów i potrze-
buje kilku operacji, brakuje mu ok. 
400 tysięcy zł. Od teraz grupa będzie 
nosić nazwę: „Licytacje Nadzieja od 
Laury dla Filipka”. Mam nadzieję, że 
Wasze dobro nie zna granic i razem 
uratujemy kolejne dziecko! – czyta-
my w poście administracji grupy.

Przypomnijmy, że pierwsza 
operacja 5-letniego Filipka odbyła 
się 7 września ub.r. w Warszawie i 
trwała kilka godzin. Przeprowadził 
ją dr David Feldman z Paley Eu-
ropean 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 
Mikołajek” zorganizowanych przez 
Stowarzyszenie „Mazovia ProActiv 

Ciechanów”. Operacja się udała. 
Filip przechodzi rehabilitację i może 
już zginać kolanka.

Przeprowadzenie kolejnych ope-
racji zależy od tego czy uda się zebrać 
odpowiednią sumę pieniędzy. Naj-

bliższą jest operacja stóp. Jej koszt to 
207 tys. zł.

Licytacje szybko ruszyły. Naszej 
Redakcji udało się zachęcić do tej 
formy udziału w pomocy dla Filipka 
m.in. Bank Spółdzielczy w Płońsku 
oraz Państwową Uczelnię Zawodową 
im. Ignacego Mościckiego w Ciecha-
nowie. Obydwa podmioty już wcze-
śniej wsparły ten cel w ramach „III 
Rodzinnych Mikołajek”.

Bank Spółdzielczy w Płońsku wy-
stawił na licytację zestaw, w którym 
znalazły się: powerbank z kilkoma 
końcówkami, Multitool, książka o 
historii Banku, kijek do selfie oraz 
gadżety bankowe.

Z kolei Państwowa Uczelnia Za-
wodowa im. Ignacego Mościckiego w 
Ciechanowie przekazała na licytację 
dla Filipka zestaw: parasol, torba na 
laptopa, torba na dokumenty, dwa 
zestawy pióro + długopis, maskotka 
Profesor - która po rozłożeniu staje się 
ręcznikiem, kijek do robienia selfie, 
słuchawki, ładowarka samochodowa i 
inne gadżety uczelniane – w tym m.in. 
te mające już charakter historyczny – 
jeszcze ze starą nazwą – PWSZ.

Warto przypomnieć, że leczenie Fi-
lipka można wesprzeć także wpłatą za 
pośrednictwem Fundacji „Siepomaga”: 
https://www.siepomaga.pl/filip-buga-
jewski.

Pomóżmy Filipkowi!
TM

Aukcje charytatywne

Pomogli Laurze – teraz pomogą Filipkowi!

Filipek i Laura
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Zestaw przekazany na aukcję przez Bank 
Spółdzielczy w Płońsku.

Zestaw przekazany na aukcję przez Pań-
stwową Uczelnię Zawodową im. Ignacego 
Mościckiego w Ciechanowie.
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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         
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!

 DZIĘKUJEMY 
NASZYM  KLIENTKOM

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

MOSKITIERY    
ŻALUZJE 

ROLETY       PLISY

MOSKITIERY    
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 

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 

MOSKITIERY
PRZEDSEZONOWA PROMOCJA

(do 31 maja br.)

* poddasza * stropy * fundamenty * ściany

* hydroizolacja * rekuperacja

OCIEPLANIE BUDYNKÓW PIANĄEECCOOspec

ecospec@wp.pl      534  031  966       ECOspec



MAGAZYN OPINII

ZIEMI CIECHANOWSKIEJ
19

edukacja

PAŃSTWOWEJ UCZELNI ZAWODOWEJ 
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie

BEZPŁATNIE
BLISKO

SOLIDNIE

BEZPŁATNIE
BLISKO

SOLIDNIE

Drodzy Maturzyści!
Życzymy Wam prostych pytań i jasnych odpowiedzi!

Niech uzyskany wynik otworzy Wam 
drzwi do wymarzonego kierunku studiów!

Życzymy spokoju 
- abyście napisali maturę na 100% swoich możliwości, 

a złe emocje nie pokrzyżowały wam planów!
Powodzenia na maturze!!! Trzymamy kciuki!!!

www.puzim.edu.pl

Społeczność Akademicka

Zapraszamy do SOSW w Ciechanowie!
Szanowny Rodzicu - jeśli Twoje dziecko posiada:

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania

rozwoju, możemy Ci pomóc!

W naszej ofercie znajdziesz:

* SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA

* SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

* WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

* INTERNAT

* ZESPOŁY REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Edukacją i opieką w szkołach i przedszkolu obejmujemy dzieci oraz młodzież 
w wieku od 3 do 24 lat. Uczęszczają do nas uczniowie z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, 
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzmem, afazją, Mózgowym 
Porażeniem Dziecięcym, Zespołem Downa i innymi schorzeniami.

* PRZEDSZKOLE SPECJALNE

* BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA 

doskonale wyposażone sale i pracownie:

* pracownie Integracji Sensorycznej

* gospodarstwa domowego

W placówce znajdziecie profesjonalne, 

* salę Doświadczania Świata

* pracownie rehabilitacyjne w tym do hydroterapii i fizykoterapii

* salę gimnastyczną wyposażoną w profesjonalny sprzęt sportowy

* boisko tartanowe oraz dwa place zabaw.

* gabinet EEG Biofeedback

* piękną stołówkę, nowoczesny internat oraz świetlicę

* salę komputerową

* gabinety logoterapii, komunikacji alternatywnej i wspomagającej

Możecie być pewni, że Wasze dziecko trafi pod opiekę profesjonalistów. W naszej placówce zatrudnieni są logopedzi, neurologopedzi, terapeuci 
integracji sensorycznej, rehabilitanci, oligofrenopedagodzy. Mamy w swym gronie specjalistów EEG Biofeedback, terapii ręki, masażu Schantala, 

NDT Bobath, sensoplastyki, Metody Krakowskiej i wielu innych.

06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 13, tel. 23 672 28 89,  www.soswciechanow.edu.pl

W naszej placówce znajdziecie to co Waszym dzieciom jest potrzebne. Drodzy Rodzice, nie szukajcie daleko tego, co jest tuż za rogiem! 

ogłoszenie

ogłoszenie

Po raz kolejny Państwowa Uczelnia 
Zawodowa im. Ignacego Mościckiego 
w Ciechanowie otwiera swoje mury i 
zaprasza na „Dni Otwarte” - największe 
wydarzenie skierowane do kandydatów 
na studia. 

W obliczu obecnej sytuacji epi-
demicznej, dbając o zachowanie stan-
dardów bezpieczeństwa, wydarzenie 
odbywa się w formule on-line. „Dni 
Otwarte” to wyjątkowa okazja do zapo-
znania się z wszystkimi 12 kierunkami 
studiów oferowanymi przez PUZ w 
Ciechanowie. 

W trakcie wydarzenia prezentowa-
ne są największe atuty Uczelni. Kandy-
daci zapoznają się ze specyfiką studio-
wania, zasadami i terminami rekrutacji, 
systemem pomocy materialnej, prak-
tycznym profilem studiów oraz wielo-
ma innymi możliwościami, jakie daje 
studiowanie w PUZ w Ciechanowie. 

- Dostęp do wydarzenia jest możliwy 
za pośrednictwem strony głównej uczelni 
www.puzim.edu.pl bez konieczności re-
jestracji. Serdecznie zapraszamy – mówi 
Wiesław Wernik z Działu Rozwoju PUZ.

PUZ/TM

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego 

Dni Otwarte on-line

Dzień Otwarty w 2018 roku.
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W Państwowej Uczelni Zawodowej im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie ru-
szają 4-semestralne Podyplomowe Studia Logopedii Ogólnej oraz 3-semestral-
ne Studia Podyplomowe: Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Na obydwa rodzaje studiów podyplomowych mogą być 
przyjęte osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyż-
szych przynajmniej na poziomie studiów I stopnia (licencjat).

Rekrutacja ruszyła 10 kwietnia i będzie trwać do 
10 maja br.. Rozpoczęcie zajęć planowane jest jeszcze 
w tym roku akademickim. Dokumenty należy składać 
w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Spo-

łecznych w Ciechanowie przy ul. Wojska Polskiego 51.
Więcej informacji na stronie internetowej www.puzim.

edu.pl w zakładce Kandydat/Studia Podyplomowe.
PUZ/TM

Państwowa Uczelnia Zawodowa im. 
I. Mościckiego

Uruchamiają studia 
podyplomowe

Społeczność Akademicka Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Spo-
łecznych PUZ zaprasza na studia podyplomowe.
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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie S£ ZÓP

S£ ZÓP
Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk,  tel./fax 23 671 30 31, 

e-mail: bratne@ci.home.pl    www.facebook.com/zsckr.golotczyzna    www.bratne.pl

Świetnie wyposażony internat 
dla uczniów zamiejscowych 

Egzaminy zawodowe odbywają 
się zawsze na terenie szkoły

Organizację praktyk zawodowych 
zapewnia szkoła

100 ha gospodarstwo 

rolne, które jest doskonałą 

bazą dydaktyczną

Wyjazdy i staże 

zagraniczne

Bogaty park maszynowy

ZAPRASZAMYZAPRASZAMY

a 

a 
a 

a 

a 

a 

Lubisz gotować? Tutaj zdobędziesz wiedzę 

o zasadach żywienia, procesach technologicznych, 

usługach turystycznych, obsłudze klienta. 

Lubisz szkicować i kochasz przyrodę? Tu nauczysz 

się projektowania, urządzania i pielęgnacji terenów 

zieleni. Rozwiniesz swoje zainteresowania i  umie-

jętności plastyczne. W szkole istnieje bogata baza 

dydaktyczna w postaci pięknego arboretum, 

byliniarni, zabytkowego parku i szklarni. Będziesz 

mógł zdobyć  prawo jazdy kategorii T.

Chcesz wiedzieć jak prowadzić biznes? Tu poznasz 

zagadnienia z wielu dziedzin: ekonomii, rolnictwa, 

marketingu, zarządzania, finansów, rachunkowości 

i prawa. Nauczysz się prowadzenia produkcji 

roślinnej i zwierzęcej; wypełniania podstawowych 

dokumentów związanych z  działalnością gospo-

darczą i uzyskiwaniem dopłat unijnych. Będziesz 

mógł zdobyć  prawo jazdy kategorii T.

Pasjonuje Cię mechanika? Będziesz mógł zdobyć  

prawo jazdy kategorii B i T. Nauczysz się obsługi 

pojazdów, urządzeń i narzędzi stosowanych w 

rolnictwie. Zapoznasz się z najnowszymi systemami 

elektronicznymi. Będziesz przygotowany do wyko-

nywania zadań z zakresu diagnostyki i oceny stanu 

technicznego sprzętu rolniczego.

Lubisz przyrodę? Tutaj poznasz tradycyjne i nowo-

czesne metody uprawy owoców, warzyw, roślin 

i ziół. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł założyć 

własne gospodarstwo ogrodnicze, sad czy szkółkę 

roślinną. Będziesz mógł zdobyć  prawo jazdy 

kategorii T.

W ramach zajęć praktycznych poznasz specyfikę 

zawodu. Weźmiesz udział w pracy w lokalach 

gastronomicznych, w obsłudze imprez na terenie 

szkoły i poza nią.

Interesujesz się rolnictwem? Tutaj poznasz 

nowoczesne i innowacyjne technologie produkcji 

roślinnej i zwierzęcej, zasady racjonalnego gospo-

darowania, zarządzania i marketingu. 
Ukończenie szkoły umożliwi Ci korzystanie 

z funduszy unijnych na rozwój i prowadzenie 

gospodarstwa. Będziesz mógł zdobyć prawo jazdy 

kategorii T.

Nabędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu diag-

nostyki i oceny stanu technicznego sprzętu rolni-

czego, a także obsługi i serwisowania nowo-

czesnych maszyn, pojazdów i urządzeń rolniczych. 

Zdobędziesz prawo jazdy kategorii B i T oraz kurs 

kombajnisty.

 Zdobędziesz prawo jazdy kategorii T.

Lubisz zwierzęta i chcesz im nieść pomoc? 

Nauczysz się zasad diagnozowania i profilaktyki 

chorób zwierząt oraz przeprowadzania  zabiegów 

pielęgnacyjnych i zootechnicznych. Będziesz 

przygotowany do prowadzenia chowu i hodowli 

zwierząt gospodarskich oraz wykonywania zabie-

gów inseminacji. Zdobędziesz prawo jazdy 

kategorii B.

Masz w sobie coś z podróżnika? Poznasz orga-

nizację usług turystycznych, obsługę klienta 

w gospodarstwie agroturystycznym oraz pod-

stawy działalności gospodarczej. Odwiedzisz biura 

podróży, gospodarstwa agroturystyczne,  poznasz 

atrakcje turystyczne Polski, Europy i świata.

Lubisz kontakt z naturą? Tutaj zostaniesz przygo-

towany do pracy przy produkcji warzywniczej, 

sadowniczej i kwiaciarskiej.

Pasjonują Cię nowoczesne technologie? Tutaj 

dowiesz się, jak zamieniać energetykę węglową na 

odnawialne źródła, zmniejszyć zużycie energii

i ograniczyć koszty produkcji poprzez zamonto-

wanie instalacji fotowoltaicznej, biogazowej, 

wiatrowej czy wodnej.

TECHNIK 
MECHANIZACJI 
ROLNICTWA 
I AGROTRONIKI

TECHNIK 
ŻYWIENIA 
I USŁUG 
GASTRONOMICZNYCH

TECHNIK 
ARCHITEKTURY 
KRAJOBRAZU

TECHNIK ROLNIK

TECHNIK AGROBIZNESU

TECHNIK OGRODNIK

TECHNIK 
TURYSTYKI 
NA OBSZARACH 
WIEJSKICH

TECHNIK 
WETERYNARII

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW 
ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA:
MECHANIK OPERATOR 
POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

SZKOŁA BRANŻOWA 

I STOPNIA: OGRODNIK

W wolnym czasie:

   bilard

   cymbergaj

   piłkarzyki

   mecze PlayStation

   muzykowanie 

W wolnym czasie:

   bilard

   cymbergaj

   piłkarzyki

   mecze PlayStation

   muzykowanie 

a 
a 
a 
a 
a 

(3 lata)

Chcesz pogłębić swoją wiedzę 

oraz zyskać nowe umiejętności?
Proponujemy Ci kontynuację nauki 

po ukończeniu 

BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA.

SZKOŁA BRANŻOWA II STOPNIA

- TECHNIK MECHANIZACJI

  ROLNICTWA I AGROTRONIKI

- TECHNIK ŻYWIENIA

  I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
  (2 lata)

reklama
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PULS nastolatków

Całkiem niedawno najstarsi uczniowie szkół 
podstawowych – a wśród nich także i ja - po-
deszli do próbnych egzaminów ósmoklasisty. 
Bardzo zainteresował mnie jeden z tekstów 
na części z języka polskiego, a konkretnie 
tekst ks. Józefa Tischnera pt. „Człowiek”, w 
którym autor bierze pod lupę eksperyment 
greckiego filozofa Diogenesa. 

Eksperyment ten polegał na świece-
niu latarenką na twarze przechodniów 
mimo promienistego słońca. Kiedy lu-
dzie pytali go - „Kogo szukasz?”, odpo-
wiadał – „Człowieka”. W ten sposób fi-
lozof chciał pokazać nam ponadczasowy 
problem jakim jest brak człowieczeństwa 
w ludziach. 

Ks. Tischner w swojej publikacji 
próbował odpowiedzieć na pytanie „Co 
sprawia że jesteś człowiekiem?”. Ja nato-
miast skupię się nad tym, czy idea znale-
zienia człowieka w człowieku była trafna 
i czy Diogenes sam nie powinien spojrzeć 
w lustro, a w odbiciu szukać istoty żywej.

Moim zdaniem samo podjęcie pró-

by przeprowadzenia tego eksperymen-
tu wiązało się z odwagą. Po pierwsze, 
przechodnie z pewnością nie traktowali 
filozofa poważnie. Po drugie, nie każdy 
jest gotowy poznać prawdę, jak bardzo 
przykra by nie była. Każdy z nas trzyma 
się jakiejś „formy”. Staramy się sprostać 
oczekiwaniom i trzymać reguł. Robimy 
to co powinniśmy, a nie to czego chcemy. 
Kiedy staniemy przed wyborem - prędzej 
wybierzemy drogę, która pasuje do na-
szych ról, chociaż może powinniśmy wy-
brać drogę którą chcielibyśmy iść? Którą 
czujemy? 

Zastanawiałam się, co zrobiłabym 
gdyby idąc do sklepu ktoś szukał we 
mnie człowieka. To smutne, ale zapewne 
machnęłabym na to ręką, no bo przecież 
na co dzień nie zastanawiamy się nad 
wewnętrznym człowieczeństwem, czy też 
jego brakiem. Być może gdybym wróciła 
już do domu i spokojnie przeanalizowała 
wydarzenie to dotarłaby do mnie głębia 
tej sytuacji. Może zamiast marnować 
czas, nie robiąc nic produktywnego, 
usiadłabym i zastanowiła się nad moim 
„byciem”. Jestem pewna, że nie spodoba-
łyby mi się wszystkie myśli przychodzące 
podczas tych rozważań, ale na pewno po-
starałabym się zmienić. 

Zastanawiałam się nad tym, czy 
może sam Diogenes nie powinien 
szukać w sobie człowieka i doszłam 
do wniosku, że powinien. Uważam, 
że nikt nie ma prawa szukać w nas 

człowieka samemu nie patrząc w sie-
bie. Myślę, że ja sama zadając Wam 
pytanie „Czy jesteście prawdziwymi 
ludźmi?” nie byłabym fair w stosunku 
do Was. Postawiłam więc siebie przed 
tą zagwozdką i bardzo wyczerpująco 
odpowiedziałam. Oczywiście nigdy nie 
będę w stuprocentowej zgodzie ze sobą, 
ale teraz jest mi do niej bliżej.

Mam nadzieję że skłoniłam Was do 
refleksji. Życzę wszystkim Czytelnikom 
spokojnego czasu i życia w zgodzie ze 
swoim wewnętrznym człowieczeństwem. 

ALICJA NOWAKOWSKA

Szukając człowieka…

ALICJA NOWAKOWSKA

reklama

ogłoszenie

Liceum Mundurowe PUL
I Liceum Ogólnokształcące PUL

im. 11 Pułku Ułanów Legionowych
 w Ciechanowie

 
WOJSKOWA
POLICYJNA
POŻARNICTWO
RATOWNICTWO

SPECJALNOŚCI:

Podania do szkoły dostępne w szkole lub na
stronie: WWW.PULLICEUM.EDU.PL

06-400 Ciechanów, ul. Orylska 3, tel. 609 177 274 mail. ciechanow@pulliceum.edu.pl

 MUNDUR 

ZA DARMO!!!
DZIEŃ OTWARTY: 22.04.2021 (czwartek) godzina 14:00

wirtualny - Facebook szkoły
TEST SPRAWNOŚCIOWY: 27.05.2021 (czwartek) godzina 14:00

Boisko szkolne, ul. Orylska 3
 
 

ogłoszenie własne wydawcy

na gitarze 

na gitarze 

Tel. 517 770 082Tel. 517 770 082

Nauka gry
Nauka gry
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PUBLICZNA SZKOŁA POLICEALNA W RACIĄŻU
OGŁASZA NABÓR NA KIERUNEK

www.publicznastoraciaz.pl

TECHNIK TURYSTYKI
NA OBSZARACH WIEJSKICH

Absolwenci zdobędą uprawnienia do prowadzenia
gospodarstw rolnych oraz do uzyskania dopłat 

z funduszy Unii Europejskiej. 

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA
Wymagania: minimum ukończona szkoła podstawowa

już w czerwcu!

FORMA SZKOŁY: KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
TRYB NAUCZANIA: ZAOCZNY 

facebook.com/publicznastoraciaz

Raciąż, ul. Płocka 28, tel. 23 679 10 71, kom. 518 967 702

reklama

Wójt Gminy Ciechanów Marek Kiwit 
wraz z Gminnym Ośrodkiem Pomo-
cy Społecznej oraz Klubem Senior+ 
w Gumowie zorganizowali konkurs 
na najpiękniejszą ozdobę wielka-
nocną.

Poziom zgłoszonych przez se-
niorów prac był bardzo wysoki. 
– Jury miało problem z wyborem, 
dlatego jednogłośnie zdecydowano 
aby wszyscy uczestnicy konkursu 
zostali nagrodzeni za zaangażowa-
nie, kreatywność, wkład twórczy 
w wykonane prace oraz zdolności 
rękodzielnicze. Wszystkim uczest-
nikom konkursu dziękujemy i gra-
tulujemy – powiedział nam wójt 
Marek Kiwit.

TM

Gmina Ciechanów

Wielkanocny konkurs u wójta Kiwita
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Uczestnik kursu po zdaniu kwalifikacji HGT.10 może zapisać się na kwalifikację HGT.09 
(Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich).

Ukończenie dwóch kwalifikacji daje pełne uprawnienia rolnicze do prowadzenia i przejmowania 
gospodarstw rolnych oraz pozyskiwania środków z funduszy europejskich w tym premii dla młodych 
rolników.

Na kurs mogą zapisywać się już uczniowie szkoły średniej, pod warunkiem, że mają ukończone 18 lat, 
nie czekając na zdobycie średniego wykształcenia, gdyż nie jest ono wymagane do przyjęcia na kurs.

Dyrekcja Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu ogłasza nabór na:

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

Chcesz zostać wykwalifikowanym rolnikiem i zdobyć środki dla młodych rolników? 
Zapisz się do Publicznej Szkoły Policealnej STO w Raciążu zanim będzie za późno! 

Czekamy na Ciebie!

150 tys. złotych dotacji w zasięgu ręki!

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY
TECHNIK TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH

W czerwcu 2021 roku rozpoczynają się zajęcia w zakresie kwalifikacji HGT. 10 
Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego.

Wymagane wykształcenie: minimum podstawowe wykorzystaj swoją ogromną szansę.

Po ukończeniu kursu uczestnicy będą mogli: organizować i prowadzić działalność turystyczną na 
obszarach wiejskich, planować, organizować i wykonywać prace w gospodarstwie rolnym, planować 
i organizować działalność agroturystyczną, obsługiwać klienta w gospodarstwie agroturystycznym, 
dokonywać rozliczeń finansowych usług turystycznych, obliczać opłacalność produkcji rolniczej, planować 
i dobierać wyposażenie bazy do prowadzenia usług noclegowych, żywieniowych i towarzyszących, 
wykonywać prace związane z utrzymaniem porządku i czystości w gospodarstwie, układać jadłospisy dla 
różnych grup klientów z uwzględnieniem potraw regionalnych oraz przetworów własnej produkcji. 

Zdobądź kwalifikacje rolnicze 
WAŻNE W UNII EUROPEJSKIEJ!
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TECHNIK:
4 ELEKTRYK
4 INFORMATYK
4 LOGISTYK

TECHNIK:
4 ELEKTRYK
4 INFORMATYK
4 LOGISTYK

TECHNIK 
PROGRAMISTA

TECHNIK 
PROGRAMISTA

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ TECHNIK 
LOGISTYK

(Oddział Przygotowania 
Wojskowego)

TECHNIK 
PRZEMYSŁU MODY

z elementami kosmetologii

TECHNIK 
LOGISTYK

(Oddział Przygotowania 
Wojskowego)

TECHNIK 
PRZEMYSŁU MODY

z elementami kosmetologii

ogłoszenie
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Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Cie-
chanowie kształci w zawodach atrakcyjnych 
i poszukiwanych na rynku pracy, dających 
satysfakcję finansową i możliwość rozwoju 
na zmieniającym się rynku pracy.

Atuty szkoły to: wykwalifikowana 
kadra pedagogiczna, wysoki poziom 
nauczania, bardzo dobre wyniki na eg-
zaminach maturalnych, wysoka zdawal-
ność na egzaminach potwierdzających 
kwalifikacje w zawodzie, wyposażone 
pracownie specjalistyczne, dodatkowe 
zajęcia poszerzające umiejętności ucznia 
i wyrównujące braki edukacyjne. 

Szkoła posiada sześć kompletnie wy-
posażonych pracowni komputerowych, 
dwie pracownie elektryczne i logistycz-
ną. Szkoła pozyskuje środki na rozwój 
z funduszy zewnętrznych. Aktualnie 
realizuje projekt „BEM w Ciechanowie 
szkołą przyszłości”, dofinansowany z 
EFS w ramach RPO WM 2014-2020 - 
wartość ogółem 1.949.662,80 zł. 

W ramach projektu dofinansowano 
pracownie zawodowe na kwotę 300 tys. 
zł, prowadzone są:

- zajęcia dydaktyczno-wyrównaw-
cze, przygotowujące do matury i rozwi-
jające

- dodatkowe zajęcia z programowa-
nia

- kurs wizażu i stylizacji paznokci na 
kierunku „technik przemysłu mody”

- kursy specjalistyczne
- doradztwo zawodowe
- zajęcia specjalistyczne realizowane 

we współpracy z pracodawcami
- kursy dające dodatkowe upraw-

nienia zwiększające szanse młodzieży na 
zmieniającym się rynku pracy.

Szkoła przygotowała ofertę eduka-
cyjną na rok szkolny 2021/2022. 

TECHNIK PROGRAMISTA - 15 
uczniów (nowy kierunek kształcenia)

TECHNIK ELEKTRYK - 15 uczniów
TECHNIK PRZEMYSŁU MODY z ele-

mentami kosmetologii - 15 uczniów
TECHNIK INFORMATYK - 30 

uczniów
TECHNIK LOGISTYK – Oddział 

Przygotowania Wojskowego - 30 
uczniów

TECHNIK LOGISTYK – 15 uczniów

Planuje się 2 oddziały na kierun-
ku technik logistyk: 

z jeden jako Oddział Przygotowa-
nia Wojskowego (OPW) - realizowa-
ny będzie program nauczania zawodu 
oraz program OPW.

z drugi cywilny – realizowany 
będzie program nauczania zawodu 
zgodnie z Wytycznymi MEN – 15 
uczniów.

Dodatkową atrakcją szkoły jest 
siłownia, szkolny radiowęzeł, BEM 
TV – telewizja szkolna, nowe boisko.

Oddział Przygotowania 
Wojskowego

W Zespole Szkół nr 1 w Ciecha-
nowie na kierunku technik logistyk 
od trzech lat realizowana jest eduka-

cja wojskowa – przez dwa lata jako 
innowacja pedagogiczna, od 2020 r. 
w ramach Oddziału Przygotowania 
Wojskowego (OPW). 

Oddział Przygotowania Wojsko-
wego to nowe rozwiązanie oświatowe. 
Za jego realizację odpowiada organ 
prowadzący szkołę. Program naucza-
nia obejmuje szkolenia zasadnicze 
(w większości praktyczne) w klasach 
I–IV oraz obóz szkoleniowy w klasie 
V technikum. Minimalna liczba zajęć 
realizowanych w ramach programu to 
230 godzin. Są one prowadzone za-
równo na terenie szkoły, jak i w Pa-
tronackiej Jednostce Wojskowej – 5. 
Mazowieckiej Brygadzie Obrony Te-
rytorialnej.

To pierwsze takie kompleksowe 
rozwiązanie edukacyjne dla młodzie-
ży zainteresowanej wojskowością i 
chcącej podnosić swoje kwalifikacje 
z myślą o ewentualnej służbie woj-
skowej. Dodatkowo Ministerstwo 
Obrony Narodowej stworzyło bardzo 
korzystne warunki dla uczestników 
programu. Resort udzielił dotacji 
celowej organowi prowadzącemu 
szkołę. Dofinansowanie zostało prze-
znaczone na zakup wyposażenia spe-
cjalistycznego oraz jednolitych ubio-
rów dla uczniów, a także na wyjazdy, 
szkolenia i inwestycje służące pro-
wadzeniu zajęć wynikających z pro-
gramu szkolenia. Uczeń otrzymuje 
nieodpłatnie buty i umundurowanie, 
nie ponosi żadnych kosztów wynika-
jących z edukacji w ramach OPW. 

Nowy kierunek – technik 
programista

Technik programista to kierunek 
kształcenia rekomendowany przez 
MEN. Programista jest jednym z naj-
bardziej poszukiwanych zawodów na 
rynku pracy. Daje satysfakcję finan-
sową oraz możliwości rozwijania swo-
ich pasji w zakresie programowania 
robotów, pisania gier 3D, aplikacji 
mobilnych, desktopowych. Ucznio-
wie z umiejętnością twórczego i abs-
trakcyjnego myślenia, analitycznego 
podejścia do problemu oraz systema-
tycznością i wytrwałością w realiza-
cji powierzonych zadań znakomicie 
sprawdzą się na tym kierunku.

Każdy zdobędzie wiedzę teore-
tyczną i umiejętności praktyczne w 
zakresie projektowania baz danych 
i stron internetowych oraz progra-
mowania i testowania aplikacji. 
Nauczy się tworzyć programy w 
najpopularniejszych obecnie języ-
kach tj. Python, C++, JavaScript, 
PHP, a także znajomości innych 
języków tj. SQL (przydatnego do 
tworzenia i zarządzania relacyjnymi 
bazami danych), HTML 5 i CSS 
(wykorzystywanych do tworzenia 
stron internetowych).

ZAPRASZAMY DO BEM-A!

Zespół Szkół nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie

ZDECYDUJ SIĘ NA ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI 
– „BEM” to najlepszy wybór
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Park Nauki Torus w Ciechanowie zachęca 
dzieci i młodzież do rozwoju zainteresowań 
i pogłębiania wiedzy z zakresu ekologii, no-
woczesnych technologii, urbanistyki i archi-
tektury. W ramach projektu „SPINaj naukę” 
rozstrzygnięto konkurs „Ekologiczne miasta 
przyszłości”, w którym głównymi nagroda-
mi były m.in. klocki LEGO.

Konkurs polegał na zbudowaniu 
modelu miasta, które jest wolne od 
wszelkich zanieczyszczeń lub stworze-
nia modelu robota, który rozwiązuje 
jeden z problemów ekologicznych ta-
kich jak: sprzątanie odpadów na lądzie 
lub w wodzie, smog i zanieczyszczenie 
powietrza, zbyt mały udział recyklin-
gu w produkcji, za duże zużycie wody 
i źródła energii, emitujące dużą ilość 
gazów cieplarnianych. W konkursie 
udział mogły wziąć dzieci w wieku od 
7 do 16 lat.

Prace można było wykonać z kloc-
ków, które każdy ma w domu lub z ma-
teriałów pochodzących z recyklingu. 
Do pracy należało dołączyć planszę z 
opisem funkcjonowania ekologicznego 
miasta lub działań, jakie mogą wyko-
nywać skonstruowane roboty. 

Na konkurs wpłynęły łącznie 24 
prace. Jury oceniało je w dwóch kate-
goriach tj. makiety miast przyszłości 
oraz roboty rozwiązujące problemy 
ekologiczne. Miasta przyszłości przed-

stawione przez uczestników konkursu 
to bez wątpienia miejsca, w których 
chciałby żyć każdy z nas. W większości 
prac pojawiały się panele fotowoltaicz-
ne, lampy solarne, miejsca do segregacji 
odpadów, zielone dachy, zbiorniki re-
tencyjne, filtry powietrza oraz pojazdy 
elektryczne. Także nowatorskie rozwią-
zania, które w przyszłości mogłyby być 
wdrażane. Ciekawym rozwiązaniem 
były przydomowe „przepompownie 
śmieci”, czyli instalacje w których śmie-
ci byłyby przesyłane wprost z domów 
mieszkańców do zakładów recyklingo-
wych. Pojawiały się równiez pomysły 
na ekologiczne paliwo pochodzące z 
przetworzonych ścieków. 

Dla wielu uczestników konkursu 
ważnym problemem ekologicznym, 
który wymaga rozwiązania było zbie-
ranie i segregacja odpadów. Większość 
zaprojektowanych robotów rozwią-
zywało właśnie ten problem. Roboty 
przyszłości były wyjątkowo futury-
styczne zarówno w wyglądzie, jak i za-
stosowanych technologiach. Pojawiały 
się projekty robotów przetwarzających 
smog na energię elektryczną, robot 

przetwarzający śmieci w kwiaty, a na-
wet robo-dzik, który segreguje śmie-
ci, flituje powietrze i wyrzuca bomby 
kwiatowe. 

- Wybór najlepszych prac nie był 
łatwy. Nagradzając uczestników, jury 
z jednej strony doceniło prace atrak-
cyjne pod względem wizualnym, które 

wymagały od uczestników ogromnego 
zaangażowania oraz poświęcenia wielu 
godzin pracy. Jednocześnie równie waż-
nym elementem były kwestie związane 
z ekologią i nowatorskim podejściem 
do tematu – mówi Marzena Lentowsz-
czyk - kierownik Parku Nauki Torus w 
Ciechanowie. 

Zwycięzcy otrzymają cenne na-
grody, min. z serii LEGO. Z uwagi na 
duże zainteresowanie miasto zwiększy-
ło łączną pulę nagród z 1.800 zł do bli-
sko 3.000 zł. 

Główne nagrody w kategorii ma-
kiet miasta przyszłości otrzymali: Ju-
lia Gajewska -14 lat, Klaudia i Kamil 
Wróblewscy - 12lat/8lat, Albert Łep-
kowski - 10 lat.

Główne nagrody w kategorii robo-
tów otrzymali: Marcelina Przęzak - 7 
lat, Antonina Puczyńska - 11 lat, Mi-
chał Wdowiński - 14 lat.

Autorzy pozostałych prac w obu ka-
tegoriach również zostaną nagrodzeni.

Projekt „SPINaj naukę” jest efek-
tem współpracy Parku Nauki Torus ze 
Stowarzyszeniem Społeczeństwo i Na-
uka SPiN oraz 11 instytucjami działa-
jącymi w kraju, w tym m.in. Centrum 
Nauki Kopernik, Centrum Nowocze-
sności Młyn Wiedzy, Fundacją Uni-
wersytet Dzieci i Muzeum Inżynierii 
Miejskiej w Krakowie. Na realizację 
projektu miasto pozyskało ponad 62 
tys. zł.

UM/TM

Knkurs rozstrzygnięty

„Ekologiczne miasta przyszłości” oczami dzieci

Grupa miłośników nordic walking z „Team 
NW Ciechanów”, wraz z przyjaciółmi i sym-
patykami, zorganizowała akcję sprzątania 
lasu w Ościsłowie (gm. Glinojeck). Zebrano 
kilkadziesiąt worków śmieci.

Akcja odbyła się z zachowaniem reżi-
mu sanitarnego. Koordynator przedsię-
wzięcia Wiesław Suchodolski podzielił 
sprzątany obszar lasu na sektory, w których 
pracowało po kilka osób. Najstarsi uczestni-
cy byli w wieku senioralnym, zaś najmłod-
szy miał 7 lat.

Uprzątnięto m.in. okolice Cmentarza 
Wojennego oraz pomnika upamiętniające-
go Polaków (głównie osoby chore i kalekie), 
którzy w trakcie II wojny światowej zostali 
w tym miejscu bestialsko zamordowani 
przez Niemców. Przy okazji była to dobra 
lekcja lokalnej historii. Niestety, w tym 
miejscu warto wspomnieć o przykrym wi-
doku fragmentu lasu wokół Cmentarza. 
Kilka worków zapełniły porozrzucane tam 
stare znicze a nawet wiązanki z biało-czer-
wonymi szarfami… I nie przeniósł ich tam 
spod pomnika wiatr. Sprzątający znajdo-
wali wręcz całe dołki wypełnione pozo-
stałościami po odbywających się tam uro-
czystościach. Także na samym Cmentarzu 
kilka betonowych krzyży jest zniszczonych. 
– Znamy sprawę i już się nią zajmujemy. 
Wszystkim biorącym udział w akcji sprzą-
tania ościsłowskiego lasu bardzo dziękuję – 
powiedział nam Łukasz Kapczyński – Bur-
mistrz Miasta i Gminy Glinojeck.

Grupa Nordic Walking trenuje nie 
tylko na stadionie miejskim w Cie-
chanowie, lecz również wykorzystuje 
do tego wspaniałe ścieżki w pobliskim 
lesie lekowskim oraz ościsłowskim. 
Ścieżki leśne idealnie nadają się do 
uprawiania nordic walking. Sympaty-
cy chodzenia z kijkami bardzo polubili 
bliski kontakt z przyrodą. Dlatego zro-
dził się wśród nich pomysł aby uprząt-
nąć ze śmieci lasy, po których często 
chodzą . 

Z ekologicznych przedsięwzięć mi-
łośników nordic walking na rzecz oko-
licznych lasów cieszy się nadleśniczy 
Tomasz Dróżdż. – To już kolejna akcja 
tej grupy. Dziękuję za tę aktywność na 
rzecz naszego przyrodniczego dziedzic-
twa – mówi nadleśniczy Dróżdż.

Warto podkreślić, że ludzie aktyw-
nie uprawiający sport potrafią docenić 
walory przyrody i często angażują się w 
różnego rodzaju akcje porządkowania 
lasów. Na ziemi ciechanowskiej przo-
dują w tym miłośnicy nordic walkling 
i biegania. Oby tylko inni użytkowni-
cy lasów potrafili uszanować ich pracę i 
zachowywali się we właściwy sposób.

AI

Team NW Ciechanów

Miłośnicy nordic walking posprzątali las

W Urzędzie Gminy Sońsk podpisano umowy 
na realizację zadań publicznych. Cztery orga-
nizacje złożyły pięć projektów, które uzyskały 
aprobatę komisji konkursowej.

Stowarzyszenie Akademia Piłki Noż-
nej OLIMP Ciechanów zrealizuje dwa 
zadania: „Turniej Piłkarski dla dzieci i 
młodzieży o Puchar Wójta Gminy Sońsk” 
(4.000 zł) oraz zajęcia sportowe „Piłka 
nożna – jako forma aktywności ruchowej 
dla dzieci i młodzieży” (8.000 zł).

Po jednym zadaniu zrealizują:
- Stowarzyszenie Seniorów z Gołot-

czyzny - „Aktywny senior” (4.000 zł),
- Stowarzyszenie Sołtysów Gminy 

Sońsk - „Dzień Sołtysa” (2.550 zł),
- Koło Gospodyń w Chrościcach - 

„Festyn rodzinny w sołectwie Chrościce” 
(1.450 zł).

Wójt Gminy Sońsk Jarosław Mu-
chowski cieszy się, że są organizacje które 
chcą działać na rzecz lokalnej społeczno-
ści. - Był to pierwszy tego typu konkurs 
na zadania publiczne w naszej gminie. 
Chcemy otworzyć nowy rozdział współ-
pracy z organizacjami pozarządowymi, 
dlatego w kolejnych latach postaramy 
się zwiększyć pulę środków na działania 
lokalne. Liczymy więc na jeszcze więcej 
ciekawych pomysłów w przyszłości. Za-
chęcam do aktywności na rzecz naszych 
lokalnych społeczności – mówi wójt Mu-
chowski.

TM

Gmina Sońsk

Wspierają lokalną 
aktywność

Makieta miasta przyszłości.
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Uczestnicy akcji sprzątania lasu w Ościsłowie (gm. Glinojeck).

Najmłodszy z uczestników akcji sprzątania 
ościsłowskiego lasu – 7-letni Natan.
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Od lewej: Katarzyna Nałęcz – Skarbnik Gminy Sońsk, Daniel Suchoparski – wiceprezes 
Akademii Piłki Nożnej OLIMP Ciechanów, Piotr Gruszczyński – prezes APN OLIMP Ciecha-
nów oraz Jarosław Muchowski – Wójt Gminy Sońsk.
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publicystyka

ogłoszenie

Gminny poeta
I ja – gminny poeta (…)
jak proch płynę przez dzieje
i zostawiam szlak swego życia
zapisanego w wierszach

Poeta i pisarz ludowy, Pan Stefan 
Chojnowski, urodził się 24 kwietnia 1926 
r. w Soboklęszczu. W tym roku obchodzi 
więc jubileusz 95. rocznicy urodzin. Cho-
ciaż, jak sam pisze w notce biograficznej 
znajdującej się w jego tomiku „Ostatnie 
promienie słońca”, jego życie nie było ła-
twe, to nigdy nie utracił wiary i pogody 
ducha. Przez wiele lat ciężko pracował na 
roli i był oddany sprawom lokalnej spo-
łeczności. Dziś ten jeden z najstarszych 
parafian parafii Gąsocin ogarnia myślą i 
modlitwą swoją Małą Ojczyznę. Mimo, 
że sam potrzebuje już pomocy innych, na-
dal pozostaje zatroskany o nasz polski na-
ród i jego przyszłość. W ostatnich dniach 
Pana Stefana spotkała osobista tragedia, 
gdyż 12 kwietnia zmarła jego ukochana 
żona Stanisława.

Skromny poeta był wielokrotnie 
nagradzany za swoje zasługi dla naszego 
regionu oraz krzewienie kultury i patrio-
tyzmu. Otrzymał m.in. Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty 
Krzyż Zasługi, odznakę Zasłużony Dzia-
łacz Kultury, ogólnopolską nagrodę im. 
Oskara Kolberga, medal Pro Masovia. 

Jego poezja zawiera w sobie ogromną 
empatię i miłość do Małej Ojczyzny. Jest 
przepełniona czułością do każdego skraw-
ka mazowieckiej ziemi i stanowi jedno-
cześnie hołd dla trudu jej mieszkańców. 
Warto zajrzeć do jego twórczości (Lubię 
oddechy pól, Narodziny tęczy, W zielo-

ności Mazowsza, List do serc, W zadumie 
mazowieckich drzew, Ostatnie promienie 
słońca, Modlę się polskiego zboża łanem), 
aby osobiście się o tym przekonać.

Co mówi sam o sobie? 

Jestem już człowiekiem starym, ale 
żyję. Jestem młody duchem, interesuje 

mnie życie Polski i całego świata. Popie-
ram wszelkie dobro, zasmuca mnie zło 
dokuczające ludziom. 

Osoby znające osobiście Pana 
Stefana mówią, że jest człowiekiem 
o złotym sercu, bardzo skromnym i 
utalentowanym. Odznacza się wielką 
pobożnością i szacunkiem do innych 
ludzi. Jest szlachetny, prawy i wrażli-

wy. Szczególne miejsce w jego życiu 
zajmuje Matka Boża z Pustelni w Ło-
pacinie, której poświęcił wiele swoich 
wierszy. W wydanych tomikach poza 
cennymi wskazówkami, jak żyć dobrze 
i pięknie, pokazuje również, że można 
iść swoją drogą nigdy nie tracąc god-
ności i honoru, co w dzisiejszych cza-
sach wydaje się być szczególnie istotne. 
Jego świadectwo to piękna lekcja dla 
młodych, którzy gubią ideały, wstydzą 
się przyznać do swojej wiary i korzeni. 
Warto pamiętać, że w życiu nie liczy się 
bunt i krzyk, a prawdziwe dobro, które 
choć ciche i skromne zostanie dostrze-
żone. Przygarbiona sylwetka Pana Ste-
fana, jego skromny dom pośród pól, 
powolne kroki, choć tak niepozorne, 
stanowią prawdziwy skarbiec mądrości 
życiowej zdobywanej w pocie i znoju, 
a wiersze oprócz słów zawierają w so-
bie również, a może przede wszystkim 
serce. 

Kiedy odejdę
A kiedy mi przyjdzie odejść,
kiedy mnie wezwie dobry Bóg,
niech stanę się różą czerwoną, 
co zdobi ojczysty próg. (…)
kiedy mnie już nie będzie,
modlił się będę, 
by szczęśliwi ludzie byli wszędzie.
Kiedy się garstką ziemi 
ojczystej już stanę, 
o pokój będę się modlić
polskiego żyta łanem. 

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

Wójt Gminy Ciechanów
Marek Kiwit

Warunki przetargu.

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

Przetarg odbędzie się dnia 21 maja 2021 roku o godz. 11ºº w Urzędzie Gminy 
w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8 /sala narad I piętro/.

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

przetarg ustny nieograniczony sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej 
w miejscowości Rydzewo, dla której brak jest opracowania planu zagospodarowania 
przestrzennego i nie wydano decyzji o warunkach zabudowy, oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 196/2 o powierzchni 0,5534 ha, cena wywoławcza 60.000,00 zł.

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 18 maja 2021 roku w PLN. 

5. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności ponosi nabywca.

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.

Wójt Gminy Ciechanów 
ogłasza

ogłoszenie

Pan Stefan czyta swój wiersz podczas jubileuszu ks. proboszcza Ireneusza Cielickiego - 
wrzesień 2020 r. 

40-lecie sakramentu małżeństwa Pań-
stwa Stanisławy i Stefana Chojnowskich 
- 2016 rok.
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Wójt Gminy Ciechanów
/-/ Marek Kiwit

 urzad@gminaciechanow.pl,

 https://gminaciechanow.pl/cms/26250/rodo 

- prawo dostępu do informacji o źródle danych, 
z którego zostały zebrane, przysługuje, jeżeli nie wpływa 
na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te 
pozyskano.

- w formie papierowej na adres Urzędu Gminy 
Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów,

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

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu 
miejscowego rozwiązaniami odbędzie się  w  dniu 5 maja 
2021 r. (środa) w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, 

00ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, o godzinie 15 . 
W trakcie dyskusji zachowane zostaną środki ostrożności 
wynikające z zasad i ograniczeń wprowadzonych ze 
względu na stanu epidemii.

urzad@gminaciechanow.pl 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z  2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz na podstawie art. 
39 ust. 1 pkt. 2 - 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 247), realizując uchwałę Nr  VI/37/19 Rady Gminy 
Ciechanów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów 
Kargoszyn, Ropele i Przążewo, zawiadamiam o wy-
łożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla frag-
mentów obrębów Kargoszyn, Ropele i  Przążewo wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko w  dniach od 
28  kwietnia 2021 r. do  21 maja 2021 r. w siedzibie 
Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 
Ciechanów, w  godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów 
(https://bip.gminaciechanow.pl/).

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, 
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w  projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu 
planu lub prognozy oddziaływania na środowisko można 
składać do Wójta Gminy Ciechanów, zgodnie z wy-
mogami ww. ustawy:

- w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania 
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w szcze-
gólności przez pocztę elektroniczną na adres

- ustnie do protokołu,

z  podaniem imienia i  nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której 

uwaga dotyczy, w  okresie od 28 kwietnia 2021 r. do 
7 czerwca 2021  r.

Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać 
się w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabrycz-
na 8, 06-400 Ciechanów, w godzinach pracy Urzędu, po 
wcześniejszym, telefonicznym umówieniu wizyty oraz 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Gminy Ciechanów

https://bip.gminaciechanow.pl/ w zakładce „Komu-
nikaty”. Prośby o inną formę udostępnienia dokumentacji 

oraz pytania dotyczące projektu planu i prognozy
prosimy kierować pod numer telefonu (23) 672-22-10 
wew. 129 lub przesyłać na adres e-mail: Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt 

Gminy Ciechanów. Uwagi złożone po upływie 
wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez 
rozpatrzenia. Uwagi nieuwzględnione przez Wójta będą 
przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Gminy Ciechanów.

W związku z realizacją przez Wójta Gminy Cie-
chanów czynności, o których mowa w art. 17 ustawy 
z  dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, zgodnie z art. 17a tej ustawy, informuję, 
że:

(dane kontaktowe: tel. 23  672 26 46, fax. 23 672 26 46, 
email:  ). urzad@gminaciechanow.pl

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania 
danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej 
Urzędu Gminy Ciechanów:

OGŁOSZENIE 
z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

WÓJTA GMINY CIECHANÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla fragmentów obrębów Kargoszyn, Ropele i Przążewo  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

ogłoszenie

W ostatnią sobotę marca we Wrocławiu 
zorganizowany został I Rzut Iron Dead 
League. Barwy naszego miasta reprezen-
towało dwóch zawodników Klubu Sportów 

Siłowych HEROS CIECHANÓW - Robert Droz-
dowski i Mariusz Bartołowicz, którzy po raz 
kolejny okazali się bezkonkurencyjni w kat. 
Open Masters.

Iron Dead League to jedne z najbardziej 
prestiżowych i najsilniej obsadzonych zawo-
dów w martwym ciągu w kraju. W tym roku, 
pomimo bardzo trudnych okoliczności zwią-
zanych z pandemią koronawirusa, na pomo-
ście pojawiła się cała czołówka zawodników a 
poziom okazał się wyższy niż rok temu.

Robert Drozdowski wyciągnął sztangę wa-
żącą 300 kg w drugim podejściu, co w rezultacie 
dało mu 170,84 punktów Wilks’a. W trzecim 
podejściu zawodnik podchodził do sztangi 

ważącej 310 kg. Gdyby się to udało to byłoby 
rekordem Ligi - niestety minimalnie zabrakło.

Na drugim miejscu uplasował się nasz 
kolejny reprezentant Mariusz Bartołowicz, 
który wyciągnął sztangę ważącą 290 kg 
w drugim podejściu, co dało mu 170,38 
punktów Wilks’a. W trzecim podejściu 
próbował dźwignąć 300 kg lecz po wstaniu 
sztanga wypadła mu z rąk i podejście nie 
zostało zaliczone.

Na trzecim miejscu, już z większą stra-

tą, stanął Strongman Marcin Oleksy, który 
wyciągnął sztangę ważącą 260 kg co dało 
mu 162,84 punktów Wilks’a. Warto jednak 
wspomnieć, że Marcin Oleksy był najlżej-
szym z zawodników (93,60 kg), natomiast 
waga naszych reprezentantów to: Mariusz 
Bartołowicz - 110,60 kg a Robert Drozdow-
ski - 125,40 kg.

Reprezentantom naszego miasta gratulu-
jemy kolejnych sukcesów!

TM

Klub Sportów Siłowych HEROS CIECHANÓW

Kolejny sukces ciechanowskich HEROS-ów

Na podium od lewej: Mariusz Bartołowicz – II miejsce, Robert Drozdowski – I, Marcin 
Oleksy – III.

Robert DrozdowskiMariusz Bartołowicz
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gruntów komunalnych przeznaczonych do oddania w najem na place handlowe przy cmentarzu
komunalnym w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej w okresie od dnia 26 października 2021 r. 

do dnia 02 listopada 2021 r. w ustnym przetargu nieograniczonym

Z up. PREZYDENTA MIASTA
/-/  Iwona Kowalczuk

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

W Y K A Z

     Miasta Ciechanów z dnia 13.04.2017 r. w sprawie zasad udostępniania placów handlowych przy cmentarzu komunalnym w Ciechanowie przy ul. Gostkowskiej.

1.  Do opłaty netto doliczony zostanie podatek VAT wg stawki 23%.

Ciechanów, 2021.04.14

Uwaga!

2.  Wykaz został sporządzony w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. DzU. z 2020 r. poz.1990 ze zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 85/2017 Prezydenta  

3.  Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni.

L.p.

Oznaczenie gruntu
Powierzchnia

placu ( m2)
Położenie gruntu Przeznaczenie gruntu

Minimalna
opłata netto (zł)

Nr działki
w ewidencji

gruntów

Robocze
oznaczenie

 placu
1 2 3 4 5 6 7

1 954/4 21-13
po 10 m2

każdy

ul. Gostkowska
(przy cmentarzu
komunalnym)

Udostępnienie gruntu w celu prowadzenia
działalności handlowej (wieńce, kwiaty,
znicze) w okresie 26.10.-02.11.2021 r.

(8
 

dni)

500,00

2 954/4 14-26
po 10 m2

każdy
j.w. j.w.

600,00

3 954/4 27-36
po 20 m2

każdy
j.w. j.w.

400,00

4 954/4 37-44
po 10 m2

każdy
j.w. j.w.

100,00

5 1138/1 45-71
po 10 m2

każdy
j.w. j.w

100,00

ogłoszenie

Ciechanowianin Daniel 
Goljasz zajął pierwsze miej-
sce w grupie „B” kat. 96 kg 
podczas Mistrzostw Europy 
w Podnoszeniu Ciężarów, 
które odbyły się w Moskwie. 
W stolicy Federacji Rosyj-
skiej pobił wszystkie swoje 
rekordy życiowe i uzyskał w 
dwuboju 346 kg (154+192).

Daniel Goljasz uro-
dził się i mieszka w na-
szym mieście, choć obec-
nie znaczną część czasu 
spędza na zgrupowaniach 
kadry narodowej. Ma 23 
lata i startuje w kategorii 
do 96 kg. Jest absolwen-
tem ciechanowskich: 
Szkoły Podstawowej nr 
5, Gimnazjum nr 2 oraz 
Technikum Gastrono-
micznego w Zespole 
Szkół nr 2. Obecnie jest 
studentem III roku wy-
chowania fizycznego w 
Wyższej Szkole Kultury 
Fizycznej i Turystyki im. 
Haliny Konopackiej w Pruszkowie. 

Do końca 2018 roku reprezentował 
CLKS Mazovia Ciechanów. Obecnie star-
tuje w barwach Klubu Sportowego Wisła 
Puławy.

- Pobyt w Moskwie będę wspominał 
bardzo dobrze. Zobaczyć na żywo sztan-
gistów, których się podziwia to wspaniałe 
uczucie. Organizacja zawodów była na 

najwyższym poziomie. Mój start nie był 
zły, ale jeśli chodzi o sam rezultat nie je-
stem usatysfakcjonowany. Może gdybym 
zaliczył ostatnie podejście w podrzucie 
nie miałbym żadnego „ale”, chociaż 
dzięki temu mam wielką chęć pracować 
jeszcze solidniej – powiedział nam Daniel 
Goljasz.

TM

Podnoszenie ciężarów

Moskiewski sukces Daniela Goljasza

Daniel Goljasz
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W Siedlcach rozegrana została II runda Dru-
żynowych Mistrzostw Polski w Podnoszeniu 
Ciężarów. W zawodach bardzo dobrze zade-
biutowała drużyna Cross Trening Mazovia 
Ciechanów.

W skład sześcioosobowej drużyny 
wchodzą: Anna Leśniewska (jednocze-
śnie trener), Dorota Smosarska (nasza 
redakcyjna Koleżanka), Nina Pawłow-
ska, Edyta Dąbkowska, Ariel Zawadka 
i Adam Zalewski. Wszyscy zawodnicy 
zaliczyli w Siedlcach dobry start bijąc 
swoje rekordy życiowe.

Trzeba podkreślić, że pomimo sy-
tuacji pandemicznej, a co za tym idzie 

trudności w treningach ze względu na 
obostrzenia sanitarne, ekipa Cross Tre-
ning Mazovia Ciechanów poprawiła 
swój wynik w stosunku do poprzednie-
go rzutu o ponad 50 kg. – Wróciliśmy 
z Siedlec zadowoleni. Tym bardziej, że 
jest to nasz debiut w Drużynowych Mi-
strzostwach Polski. Osiągnięte wyniki 
stanowią podstawę do podejmowania 

kolejnych wyzwań, zarówno w wymia-
rze grupowym, jak i indywidualnym – 
powiedziała nam Anna Leśniewska.

Teraz zawodnicy będą się przygoto-
wywać do trzeciej rundy Drużynowych 
Mistrzostw Polski, która jest zaplano-
wana na wrzesień br.

Życzymy powodzenia!
TM

Podnoszenie Ciężarów

Dobry debiut ciechanowian

Ekipa Cross Trening Mazovia Ciechanów (Z – zawodnik wchodzący w skład drużyny). W 
górnym rzędzie od lewej: Damian Dąbkowski, Paweł Leśniewski, Anna Leśniewska (Z), 
Ariel Zawadka (Z) i Adam Zalewski (Z). W dolnym rzędzie od lewej: Edyta Dąbkowska 
(Z), Nina Pawłowska (Z) i Dorota Smosarska (Z).

Anna Leśniewska dźwiga 75 kg.
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PUNKTY DYSTRYBUCJI NA TERENIE CIECHANOWA 

Armii Krajowej 2A  Bar	Mleczny	

17 Stycznia 60	 	 	 Delegatura		Maz.	Urzędu	Wojewózkiego

17 Stycznia 4   Geryk	–	Złoto

17 Stycznia 7   Starostwo	Powiatowe

17 Stycznia 49   Biblioteka	Pedagogiczna	

17 Stycznia 58A   Apcom	Poland	

17 Stycznia 37/2   Punkt	Poczty	Polskiej

17 Stycznia 60B   Kryta	Pływalnia	

11 Pułku Ułanów Leg. 26  Zakład	Optyczny	Andrzej	Bayer

3 Maja 7    Stadion	MOSiR

Kicińskiego 21/23  Miejska	Biblioteka	Publiczna

Broniewskiego 14  Apteka	Arnica	

Batalionów Chłopskich 15 	 Miejska	Biblioteka	Publiczna

Fabryczna 8   Urząd	Gminy	Ciechanów

Gostkowska 85   Sklep	Spożywczy

Kicińskiego 44   NZOZ	Sprawność

Armii Krajowej 24  Pralnie	Paryskie	

Batalionów Chłopskich 12 	 DPS	Kombatant	

Dobra 14   Sklep	Spożywczo-Przemysłowy

Batalionów Chłopskich 25A Sklep	Spożywczy

Dolna 9    SPECTRUM

Gostkowska 86   Administracja	Cmentarza	Komunalnego

Gruduska 2   Sklep	Spożywczy

Krasińskiego 22   Radex	Broń	-	Amunicja

Mazowiecka 10   INTUR

Ludowa 1   Sklep	Spożywczy

Kopernika 2   Mazowiecki	Bank	Regionalny

Leśna 20	 	 	 Sklep	Spożywczy

Mazowiecka 12   Petr-Bud

Mazowiecka 19   Stacja	Paliw	MOYA

Kicińskiego 48   Pralnia	Ale	Plama

Okrzei 5    Piekarnia	Serain

Okrzei 7A	 	 	 Sklep	Żabka

Nadrzeczna 6   Restauracja Fantazja

Niechodzka 68   Sklep	Spożywczy

Monte Cassino 14  	 Sklep	Spożywczy

Mickiewicza 8   Poliklinika	MSWiA

Monte Cassino 6   Sklep	Spożywczy

Narutowicza 20   Eskulap

Narutowicza 9   Państwowa	Uczelnia	Zawodowa

Niechodzka 5   Apteka Przyjazna	(w	CH	Mrówka)

Niechodzka 5   Stacja Paliw	Mrówka

Niechodzka 11   Stacja	Paliw	Delta

Niechodzka 9A   Plast-Bud

Narutowicza 1   Sklep Spożywczy

Parkowa 4   Foto	Studio	Alicja

Pl. Kościuszki 12A  Sklep	Żabka

Płocka 24   Sklep	Spożywczy	RYSIO

Płońska 9B   Zakład	Fryzjerski	Avangarda	Styl

Płońska 26   BAR	ASIA

Płońska 34   Sklep	Spożywczy	ODIDO

Płońska 40   Elektron

Płońska 40   Euroinstal	Plus	

Okrzei 25	 	 	 Sklep	Medyczno-Zielarski	

Pl. Jana Pawła II 14  Key	Service

Pl. Jana Pawła II 15  Restauracja	Deja	Vu

Pl. Piłsudskiego 1  	 Miejska	Biblioteka	Publiczna

Płocka 34	 	 	 Park	Nauki	TORUS

Okrzei 27A   Powiatowa	Biblioteka	Publiczna

Sempołowskiej 19  Miejska	Biblioteka	Publiczna

Sienkiewicza 8   Restauracja	„Gruby	Benek”	

Sienkiewicza 71   Apteka	Przyjazna

Pułtuska 12   Sklep	IRENA

Reutta 13   SML-W	Mazowsze

Reutta 13   Miejska	Biblioteka	Publiczna

Rycerska 64   Sklep	Spożywczy	–	Dmochowscy

Powstańców Wielkopolskich 2 Specjalistyczny	Szpital	Wojewódzki	

Sienkiewicza 1   Cukiernia

Reutta 5    Sklep	Spożywczy	WPHW

Płońska 66   COMA

Powstańców Warszawskich 6 NOT

Powstańców Wielkopolskich 2A Centrum	Handlowe	Panorama

Pułtuska 12   Apteka	Przyjazna

Sikorskiego 12   Sklep	Spożywczy	Cymes

Spółdzielcza 2 	 	 NZOZ	MEDICUS

Strażacka 5   Powiatowe	Centrum	Kultury	i	Sztuki

S� ciegiennego 9   Sklep	Przy	Farze

Sienkiewicza 85   Fachowiec

Sygietyńskiego 11  Powiatowy	Urząd	Pracy

S� miecińska 13   Stacja	Paliw	Unilex	Oil

Sienkiewicza 71   Przychodnia	Lekarska	VITA-MED.

S� miecińska 14   Centrum	Ogrodnicze

S�więtochowskiego 3  Sklep	Społem

Sienkiewicza 75   Hala	Targowa

Sienkiewicza 81   KRUS

Sikorskiego 12   Kwiaciarnia	„Joanna”

Spółdzielcza 2   Apteka	Przyjazna

Warszawska 49   Czas	na	Herbatę

Warszawska 54 	 	 Rzeczy	z	Rzeczy

Warszawska 28   Pralnie	Paryskie

Waryńskiego 31   Sklep	Spożywczy	–	Więckiewicz	(rondo)

Warszawska 1/3   Sklep	Społem

Warszawska 18   Kamienica	W18

Wojska Polskiego 51  Państwowa	Uczelnia	Zawodowa

Warszawska 34   Powiatowa	Biblioteka	Publiczna

Wodna 1   	 Filia	Wojewódzkiego	Urzędu	Pracy

Wojska Polskiego 35  Sklep	Spożywczy

Warszawska 9   Multika

Warszawska 28   Pasmanteria

Warszawska 66   Salon	RUCH

Warszawska 53   TELE	KOM

Wyzwolenia 20   Pralnie	Paryskie

Zielona S� cieżka 4   Salon	Optyczny

Wyzwolenia 10A   Poradnia	Psychologiczno-Pedagogiczna

Zielona S� cieżka 5   Piekarnia	Kurpiowska	Serain

PULS	Magazyn	Opinii	Ziemi	Ciechanowskiej dostępny jest również 
w punktach na terenie powiatu ciechanowskiego oraz w wersji 

elektronicznej na portalu:  www.pulsciechanowa.pl 

Życzymy	miłej	lektury	
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historia :: książki

Podaruj 1% podatku
KRS 0000037904

28302 Bugajewski Filip

ogłoszenie

W tegorocznej edycji konkursu „Liber Mazo-
via – Mazowiecka Książka Roku” jednogło-
śnie przyznano ten tytuł pracy dr Bogumiły 
Umińskiej pt. „Aktywność społeczno-gospo-
darcza ziemian guberni płockiej w latach 
1865-1914”.

Organizatorem konkursu jest Re-
dakcja „Tygodnika Ciechanowskiego” 
we współpracy z Powiatową Biblioteką 
Publiczną w Ciechanowie. Zwycięska 
książka została wydana przez Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, 
gdzie pracuje Autorka.

Książka dr Bogumiły Umińskiej 
omawia zaangażowanie ziemian gu-
berni płockiej – w większości absol-
wentów wyższych uczelni rolniczych, 
prawniczych i ekonomicznych, na 
polu społeczno-gospodarczym i 
modernizacji polskiego rolnictwa. 
Aspekt ten został przedstawiony po-
przez pryzmat ich udziału w wielu 
organizacjach społecznych o cha-
rakterze rolniczym, w tym także na-
ukowo-badawczym, spółdzielczym i 
bankowym. Zaprezentowane zmiany, 

zachodzące w gospodarowaniu fol-
warków ziemskich w latach 1864-
1914 poprzedzone są analizą historii 
osadnictwa na tym terenie aż po prze-
łom XIX i XX w.

Autorce – gratulujemy sukcesu!
TM

„Liber Mazovia 2020”

Sukces doktor Umińskiej
Nie umiera ten, kto żyje w naszych 
sercach i pamięci. Ludzie nie umierają, 
dopóki żyją w naszej pamięci i sercu. Bo 
człowiek żyje tak długo, jak długo żyje 
pamięć o nim…

Choć Bruno hr. Kiciński na 
ziemi ciechanowskiej jest raczej zu-
pełnie zapomniany – poza gminą 
Ojrzeń gdzie spoczął na wieczność 
– to jednak w okruchach pamięci 
żarzy się u nas jego wspomnienie 
jakby na przekór także i poza ziemią 
ojrzeńską. Głównie dlatego, że hen 
tam w oddali, w Warszawie, Łodzi 
i jeszcze gdzie indziej, ma Hrabia 
Ojrzeński swoje miejsce w pamięci 
elit myśli i świadomości narodowej, 
a stamtąd metafizycznie emanuje 
do małej ojczyzny naszej, choć do-
tychczas mizernie.

O wielkim patriocie, litera-
cie, dziennikarzu, publicyście, 
wydawcy, twórcy modelu naro-
dowej prasy dla mas (mającej 
już na początku XIX wieku 
trafiać pod strzechy, do sute-
ren i na poddasza), pamięta 
się wśród tych, którzy nie 
zapomnieli o zasługach Ki-
cińskiego dla rozkwitu naro-
dowej świadomości, gdy było 
najciężej. A wiedza u nas o 
przeszłości, a raczej niewiedza, 
jest jak kaprys historyków i poli-
tyków, których fantazje na pstrych 
koniach jeżdżą… Przecież głowy tu 
na przestrzeni epok zbiorowo forma-
tuje się okrzykami od sasa do lasa. 
Na przykład „precz z kułakami”, 
„precz z imperializmem amerykań-
skim”, „precz ze syjonistami”. A za-
raz potem „precz z komuną”, „precz 
z LGBT i lewicą liberalną”, „precz z 
invitro i mejnstrimem”. Etc.

Dlatego cenne jest bardzo, że 
mimo natłoku koniunkturalnych 
haseł i bohaterów „na chwilę” (aż 
strach powiedzieć o kogo na przy-
kład dzisiaj chodzi), na ziemi ojrzeń-
skiej nie zapomniano o dwustoleciu 
założenia przez Brunona hr. Kiciń-
skiego pisma „Kurier Warszawski”, 
którego powstanie w 1821 roku za-
inicjowało trend na polskim rynku 
prasowym obecny do dzisiaj.

Tak m.in. widzi się Hrabiego 
Ojrzeńskiego w szerokim świecie:

– Wkład Kicińskiego w rozwój 
polskiej prasy w latach 1816 – 1823 

jest ogromny; wprowadził na rynek 
popularne gazety „dla każdego”, 
zastosował nowoczesne możliwo-
ści kolportażu, płacił jako jeden z 
pierwszych wydawców honoraria 
publicystom, wprowadził reklamę. 
Ten wykształcony i znający euro-
pejskie dziennikarstwo pasjonat 
potrafił skorzystać z niezwykle do-
godnych warunków ekonomicz-
nych. Wielki wpływ na jego decyzje 
i poglądy miała liberalna atmosfera 
Królestwa po 1815 roku. Sam bę-
dąc fanatycznym liberałem świetnie 

się znajdował w walce przeciwko 
ograniczeniom wolnego słowa, 
wydając po zamykanych tytułach 
wciąż nowe czasopisma. Jego entu-
zjazm i praca dziennikarska przy-
czyniły się do wytworzenia trwałej 
mody w społeczeństwie polskim na 
czytanie prasy codziennej i specja-
listycznej.

Nagrobek Bruno Kicińskiego 
wymaga dzisiaj pilnej rewaloryzacji. 
Najwyższy czas aby polskie dzien-
nikarstwo i wydawnictwo prasowe 
przystąpiło do ratowania pomnika i 
grobu twórcy nowoczesnej polskiej 
prasy literackiej i politycznej – pisze 
dr Artur Bojarski w artykule „Bru-

no Kiciński. Dziennikarz i literat z 
północnego Mazowsza”, zamiesz-
czonym w marcu 2015 roku w Ma-
zowieckim „To i Owo”.

Na pewno sygnał z ziemi ojrzeń-
skiej w jubileusz 200-lecia trafi do 
naszych organizacji kulturalnych, 
przede wszystkim Związku Litera-
tów na Mazowszu (który o Kiciń-
skim kiedyś już coś), Towarzystwa 
Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, 
Oddziału Ciechanowskiego Stowa-
rzyszenia Autorów Polskich, Towarzy-
stwa Twórców Trzeciego Tysiąclecia 
oraz Ciechanowskiego Towarzystwa 
Fotograficznego i Stowarzyszenia Pra-
cy Twórczej, a także do Towarzystwa 
Wiedzy Powszechnej, Stowarzyszenia 
Upowszechniania Kultury oraz Sto-
warzyszenia Akademia Kultury. I do 

ciechanowskiej Delegatury Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków oraz Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej.

Niech błędne się okaże 
przysłowie „Cudze chwalicie 
– swego nie znacie”.

*****
A na koniec coś z poezji 

Piusa hr. Kicińskiego, ojca 
Hrabi Ojrzeńskiego – wiersz 
pt. „Myśl na cmentarzu”, na-

wołujący do międzyludzkiej 
solidarności w obliczu ulotności 

życia, liryczny apel o pomaganie 
bliźnim:

Pod tym głazem
Pan śpi razem
I poddany;
Bo już w grobie
Równe sobie
Wszystkie stany.///
Więc przechodniu!
Myśląc o dniu
Zgonu Twego,
Wynidź z błędu
I bez względu,
Znaj bliźniego.///
Nędznych wspieraj,
Łzy ocieraj
Wszystkich braci;
Gdy cię z niemi
Złożą w ziemi,
Bóg odpłaci.

(źródło: zasoby cyfrowe Powia-
towej Biblioteki Publicznej w Cie-
chanowie).

GRZEGORZ KRAJEWSKI

On jeszcze nie umarł cały…

Bruno Kiciński – Non Omnis Moriar

Bruno hrabia Kiciński
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Ciechanów na starych fotografiach

Zapraszamy do nadsyłania 

historycznych zdjęć Ciechanowa 

i ciechanowian - na adres e-mail: 

pulsciechanowa.gmail.com

fot. Kazimierz Kosmala

Jeśli wiesz gdzie zostały 
wykonane zdjęcia, 
które publikujemy

na łamach naszej gazety.

Podziel się tym z nami na:
 pulsciechanowa@gmail.com

lub skomentuj zdjęcie na:
  www.pulsciechanowa.pl
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„Ostatnie lata polskich Kresów” to książka 
napisana przez duet Sławomir Koper – To-
masz Stańczyk. To ich trzecia pozycja z kre-
sowej serii. Ta przedstawia mniejsze miej-
scowości znajdujące się na mapie dawnych 
Kresów. Obaj pisarze zgodnie twierdzą, że 
prawdopodobnie nie jest to ich ostatnie 
dzieło o tej tematyce.

Na rynku księgarskim książka poja-
wiła się za sprawą przebojowego 
polskiego wydawnictwa FRON-
DA. Autorzy jednym głosem 
mówią, że są zakochani w Kre-
sach, choć ich już przy Macierzy 
nie ma. Dlatego też ich książki 
o nich, oprócz wysokiej jakości 
mają wymiar osobisty. Wkładają 
bowiem w ich pisanie swoje ser-
ca. Mają też oni też to szczęście, 
że mogą bez przeszkód podróżo-
wać do miejsc bliskich im uczu-
ciowo.

Ja jeśli chodzi o stosunek do 
Kresów mam podobnie, ale nie 
tak samo. Moja fascynacja, bo o 
kochaniu w mym wieku trudno 
mówić, do kresowych ziem II 
Rzeczypospolitej rozpoczęła się 
w dzieciństwie, po przeczytaniu 
„Trylogii” – Henryka Sienkie-
wicza. Umocniła się natomiast 
podczas nauki w szkole średniej 
we Wrocławiu. Tamże przepro-
wadziła się z Łukowa na Lubelsz-
czyźnie cała rodzina mojej Mat-
ki, która utraciła dom rodzinny 
na skutek niemieckiego bombar-
dowania w 1939 roku i przez całą 
okupację mieszkała kątem u zna-
jomych. Ziemie lubelskie były od 
zawsze przedsionkiem Kresów. 
W stolicy Dolnego Śląska swoje 
miejsce znalazło wielu Kresowiaków, 
którzy musieli opuścić z rozpaczą swe 
rodzinne miejsca przyznane Sowietom. 
Wysłuchiwałem z ciekawością ich dłu-
gich i pięknych opowieści o tamtych 
stronach. Mówili o nich z atencją i 
miłością. Moje poznawanie Kresów 
zwieńczyły dwie pięciodniowe wyciecz-
ki do Wilna i Lwowa odbyte w pierw-
szej dekadzie XXI wieku. Poznałem dwa 
piękne, choć bardzo zaniedbane miasta, 
które posiadały polską duszę. Dało się 

to wyczuć. Te eskapady utwierdziły 
moją wielką sympatię do utraconych 
przez Naszą Ojczyznę ziem na skutek 
perfidnej zdrady aliantów. 

Książka, o której mowa, jak zresztą 
wszystkie FRONDY wydana jest bardzo 
starannie i z klasą, a liczy sobie aż 592 
strony. Czyta się jednakowoż szybko bo 
druk jest przejrzysty i akuratny. W środ-
ku oprócz wielu cennych treści możemy 
obejrzeć 130 fotografii. Tych sprzed lat 
kilkudziesięciu, czarno-białych, jak też 
aktualnych - kolorowych. Oprawa twar-
da zwiększa jakość. Okładka, podobna 
jak we wcześniejszych o Lwowie i Wil-
nie. Na niej krzyczące i chwytliwe tytuły 
z ówczesnej prasy. W dalekim tle pejzaż 
małego, kresowego miasteczka. Cena 
59,90 zł jest do przyjęcia. Gorąco pole-
cam ją miłośnikom Kresów tudzież tym, 
którzy ich nie znają, a poznać i pokochać 
powinni.

Czego się z książki dowiedzieć 
możemy

Minione trzy ćwierci wieku udo-
wodniły, że nasz kraj może istnieć bez 
Kresów Wschodnich, choć polska dusza 
wiele straciła na tej przymusowej sepa-
racji, a serce boli. Po rynkowych sukce-
sach „Ostatnich lat polskiego Lwowa” 
oraz „Ostatnich lat polskiego Wilna” 
tym razem autorzy oddają w ręce Czy-
telników książkę poświęconą mniejszym 

ośrodkom kresowym. Znalazły się tu 
opowieści o przemytnikach z polsko-so-
wieckiego pogranicza, historie ówcze-
snych celebrytów, ich romanse i skan-
dale, anegdoty z najpopularniejszych 
kurortów II RP, egzotyczne obrazki z 
Polesia, a także dzieje flotylli pińskiej i 
Korpusu Ochrony Pogranicza. Autorzy 
po raz kolejny udowadniają, że polityka 
to nie wszystko, równie ważne są ma-
gia miejsc, uroki krajobrazu czy słynna 
otwartość mieszkańców.

A wszystko to zostało przełożone na 
współczesny język, w pełni zrozumiały 
dla dzisiejszych Czytelników. A oto o 
czym jeszcze przeczytamy:

- Bandyci, którzy zostali premiera-
mi. Napad na pociąg w Bezdanach

- Polski Teksas. Gorączka naftowa w 
Borysławiu 

- Młodość marszałka Rydza – Śmi-
głego w Brzeżanach

- Polska Amazonia. Bajeczne rozle-
wiska Polesia

- Teatr Reduta Juliusza 
Osterwy na Kresach

- Co robił Carton de 
Wiart w ordynacji dawid-
gródzkiej

- Druskienniki i Truska-
wiec – miłość i zbrodnia w 
kresowych uzdrowiskach

- Powiew egzotyki. W 
świecie Karaimów i Tatarów

- Pani na Hruszowej 
- niezwykłe losy Marii Ro-
dziewiczówny

- Kuty. Zachwycająca 
stolica polskich Ormian

- Marszałek i piękna le-
karka. Józef Piłsudski i Eu-
genia Lewicka

Od Autorów nieco

Gdy przystępowaliśmy 
do pracy nad niniejszą po-
zycją, podstawowym pro-
blemem okazała się selekcja 
materiału, bowiem to temat 
na kilka opracowań, a nie 
na jedną książkę. Zatem 
spośród wielu kresowych 
wątków wybraliśmy te, któ-
re dla Czytelnika są najcie-
kawsze i najbardziej zaska-

kujące oraz dotyczą różnych dziedzin i 
tematów. Wszystko po to, by stworzyć 
przekrojowy i wielowymiarowy obraz 
ziem utraconych. Oczywistym jest, że 
nikt przy zdrowych zmysłach nie na-
wołuje obecnie do korekt granicznych, 
polskie Kresy odeszły do historii. Nie 
można jednak wymazać ich całkowicie 
ze zbiorowej pamięci wyłącznie dlatego, 
że po II wojnie światowej wyrokiem 
mocarstw przesiedlono tamtejszych 
Polaków na Ziemie Odzyskane. Repa-

triacja dotknęła zresztą tak wiele osób, 
że właściwie trudno znaleźć rodzinę, w 
której nie byłoby kogoś z Kresów.

Z zakończenia

Po raz kolejny kończąc książkę, 
Autorzy zdają sobie doskonale sprawę, 
że nie wyczerpali tematu. Co więcej – 
mają wrażenie, że właściwie dopiero 
go naszkicowali, dlatego też do spraw 
związanych z ostatnimi polskimi deka-
dami na Kresach zamierzają powrócić 
w piątej części tego cyklu. Czwartą pra-
gną bowiem poświęcić ziemiom, które 
znalazły się poza granicami II Rzeczy-
pospolitej. Wbrew pozorom „Kresy za 
kordonem” to nie tylko tereny, które 
po traktacie ryskim zawartym z bolsze-
wikami znalazły się w granicach ZSRS. 
To również obszar Republiki Litwy 
oraz Łotwy (Inflanty Polskie), a także 
Ruś Zakarpacka tudzież Bukowina. 

Losy tamtejszych Polaków w pierwszej 
połowie XX wieku są niezwykle fascy-
nujące, a niekiedy frapujące. Przy oka-
zji bardzo mało znane.

Dla większości naszych Roda-
ków tematyka dalekich Kresów koń-
czy się właściwie wraz z rozbiorami. 
A przecież pozostało tam wiele pol-
skich rodzin, które nie chciały po-
rzucić ziemi, na której żyły od poko-
leń wielu. Dlatego następna pozycja 
będzie poświęcona właśnie im, zaś 
do tematyki „bliższych Kresów” Au-
torzy powrócą nieco później. Warto 
przy tym zwrócić uwagę na fakt, że 
początkowo miała powstać tylko 
książka o ostatnich latach polskiego 
Lwowa. Jednak jej gorące przyjęcie 
przez Czytelników (podobnie jak 
książki o Wilnie) spowodowało, że 
seria jest kontynuowana. A cieka-
wych tematów Autorom na pewno 
nie zabraknie…

Sławomir Koper i Tomasz Stańczyk: „Ostatnie lata polskich Kresów”

Bez kresowych ziem Polska jest okaleczona

WALDEMAR NICMAN

Nakładem
Wydawnictwa

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

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

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

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

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

Historie wyjątkowych
Polaków

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

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

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

Co zawdzięczamy
Polakom?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O Polakach,
którzy zmienili
świat
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„Jak budowaliśmy Rosję”
Mariusz Świder

Uzupełnione i po-
prawione wydanie książki 
„Jak stwarzaliśmy Rosję”.

Z Rosjanami nie 
tylko braliśmy się za 
bary, toczyliśmy wojny 
jak równy z równym, a później nie tylko 
wzniecaliśmy przeciwko nim powstania. 
To z polskich drukarń pochodziło rosyj-
skie słowo drukowane przez ponad 120 
lat. Polscy inżynierowie budowali mosty 
kolejowe i tworzyli rosyjską sieć dróg że-
laznych. To z polskich fabryk pochodzi-
ło 90 proc. stalowych szyn układanych 
potem w dalekich stepach. Nasi przy-
rodnicy odkrywali Syberię dla światowej 
nauki. Byli to fachowcy, którzy wyrośli z 
polskiego pnia, a przyszło im budować 
obce mocarstwo.

Liczba stron: 704, Cena: 54,90 zł

„Skąd nasz ród. Wielka 
Lechia i inne teorie i 
pseudoteorie pochodze-
nia Polaków”
Przemysław Słowiński, 
Teresa Kowalik

Pisząc o Słowia-
nach, Prokopiusz z 
Cezarei nie zadał sobie nawet trudu, aby 
dowiedzieć się, skąd przybyli. Po prostu 
nic go to nie obchodziło. Istotne było, że 
napierają od północy na cesarstwo. Sześć 
stuleci później problem ich pochodzenia 
skwitował Gall Anonim: „Dajmy pokój 
rozpamiętywaniu dziejów ludzi, których 
wspomnienie zaginęło w niepamięci 
wieków i których skaziły błędy bałwo-
chwalstwa”.

Kim jesteśmy, skąd nasz ród? Czy 
to prawda, że przed Chrztem Polski 
tworzyliśmy Wielką Lechię, słowiań-
skie imperium stające jak równy z rów-
nym z Cesarstwem Rzymskim? Przyby-
liśmy tu w ramach Wielkiej Wędrówki 
Ludów czy – jak chcą niektórzy – by-
liśmy po okresie lodowcowym pierw-
szymi osadnikami w Europie, a reszta 
narodów to przybysze i przechodnie na 
naszym kontynencie?

Przedstawiamy większość teorii 
– nawet najbardziej karkołomnych – 
opowiadających o naszym pochodze-
niu. I powiemy uczciwie, co o nich 
myślimy. Wiele z nich nie ma żadnego 
naukowego uzasadnienia.

Wielka Lechia – niezwyciężone im-
perium lekceważone przez oficjalną

historiografię. Tysiąclecie państwa 
polskiego za Zygmunta Starego, czyli 
sarmackie dziedzictwo Polaków. Czy 
Polacy to Scytowie? Ale Ariowie – to 
już na pewno i dlaczego? Aleksander 
Wielki był Słowianinem, a jego wojska 
z naszej wyszły ziemi. Lechiccy Wene-
dowie. Polka Weneda, co nie chciała 
obcych. Czy Lechici to Lewici którzy 
pomagali Mojżeszowi? A może polska 
państwowość przypłynęła na łodziach 
Wikingów? Co mówią mity, co języ-
koznawcy, a co genetyka? Dziejopisa-
rze i kronikarze – jak odróżnić dzieła 
pisane „ku pokrzepieniu serc“ od zwy-
kłej blagi?

Dzięki genetyce już wiemy, że to 
naszej haplogrupy R1a1 nie imała się 
Czarna Śmierć, czyli dżuma. I to nas 
nie dziwi bo my Lechici, jesteśmy nie 
do spiłowania. I tu jest nasze miejsce.

Liczba stron: 512, Cena: 49,90 zł
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Są książki, które koniecznie trzeba przeczytać. Do ta-
kich należy „Folwark zwierzęcy” George’a Orwell’a. Nie 
bez przyczyny uznana za jedną ze stu najlepszych po-
wieści anglojęzycznych według tygodnika „Time” oraz 
za jedną z najwybitniejszych satyr na mroczniejsze obli-
cze współczesnej historii.

Powieść jest alegorycznym przedstawieniem 
stalinizmu i jednocześnie głośnym ostrzeżeniem 
przed każdym totalitaryzmem. Po raz pierwszy 
wydano ją w 1945 roku.

„Cztery nogi dobre, dwie nogi złe”

Wiejskie gospodarstwo zwane Folwark Dwor-
ski prowadzone jest przez pana Jonesa. Posiadłość 
zamieszkują różne zwierzęta. Pewnego razu Nestor 
– wielki, stary, dostojny knur – zwołuje zebranie 
w stajni i kreśli przed nimi wizję komfortu, do-
statniego życia i równości. Jako przyczynę nędzy, 
głodu i wyzysku wskazuje człowieka. W porywa-
jącej i idealistycznej mowie utwierdza wszystkich 
w przekonaniu, że każda dwunożna istota jest 
wrogiem, natomiast czworonożna i latająca jest 
przyjacielem.

Wkrótce po śmierci Nestora młode knury, 
Kulka i Napoleon oraz wieprz Papla zbudowali na 
jego naukach system filozoficzny, który nazwali 
animalizmem. Organizowali wieczorami tajne ze-
brania, na których wykładali założenia tej filozofii 
oraz przygotowywali rewolucję. Przy nadarzającej 
okazji doszło do buntu zwierząt, wygnania pana 
Jonesa i jego parobków oraz przejęcia Folwarku, 
który odtąd nosił nazwę Folwark Zwierzęcy. Na 
drzwiach stodoły wypisano siedem przykazań, 
które stanowiły niepodważalne prawo rządzące 
życiem na gospodarstwie. Rewolucja się dokonała. 
Miało być dostatnio, szczęśliwie i równościowo. 

Jednak Napoleon, Kulka i Papla mieli inny 
plan. Małymi kroczkami zaczęli wprowadzać 
terror, kontrolę i propagandę sukcesu. Zwierzęta 
pracowały coraz ciężej i wcale nie było im lżej. 
Wszyscy mieli być równi, ale świnie były „rów-
niejsze”. To im zaczęły przysługiwać przywile-
je, dodatkowe porcje jedzenia a nawet osobista 
ochrona. „Przecież świnie pracują intelektualnie, 
biorą za wszystko odpowiedzialność, ich wysiłek 
jest nieporównywalny!” – grzmiał Papla, i zamy-
kał wszystkim usta. Wkrótce zaczęły się czystki, 
walki frakcyjne, wydalono z gospodarstwa Kulkę i 
oskarżono o szpiegostwo. Coraz to inne zwierzęta 
dokonywały samooskarżeń za co je natychmiast 
zabijano. Każde przykazanie zaczęło zmieniać 
swoje znaczenie. 

Wizja totalitarnego państwa

Orwell pod postacią nieskomplikowanej ba-
jeczki o zwierzętach nakreślił groźny system, z 
którym miał okazję się zapoznać. Jego powieść 
jest satyrą na totalitaryzm, który zaczyna się od 
szczytnych haseł, ideałów, kreowania wizji szczę-
ścia i równości dla wszystkich, a kończy na tym, 
że klasa robotnicza pije szampana ustami swoich 
najlepszych przedstawicieli. W „Folwarku Zwie-
rzęcym” autor przedstawił cechy państwa tota-

litarnego: dążenie do rozciągnięcia kontroli na 
wszystkie przejawy życia społecznego i osobistego 
obywateli, niepodzielna władza skupiona w rę-
kach wąskiego gremium lub jednostki, „jedyna 
i właściwa” ideologia, kult wodza, rozbudowany 
aparat represyjny, eliminacja opozycji na etapie 
kształtowania się państwa, istnienie „zewnętrzne-
go wroga”.

Zaślepione owce

Orwell symbolicznie przedstawił różne zwie-
rzęta, na przykład owce są przykładem najgłupszej 
części społeczeństwa zwierząt w folwarku, przyj-
mujące każdą informację bezkrytycznie. Koń 
pociągowy Bokser jest pokazany jako przodow-

nik pracy, rewolucjonista, zatracający się w swoim 
uwielbieniu dla Napoleona. Psy, niegdyś szcze-
nięta odebrane ich matkom, wychowane na bez-
względnych żołnierzy, odpowiedzialne w folwarku 
za utrzymanie władzy Napoleona i inwigilację. 
Papla to natomiast minister propagandy. 

Historia się powtarza

Stara prawda mówi, że trzeba się uczyć histo-
rii, bo ona lubi się powtarzać. Ważna jest też ciągła 
edukacja, bo łatwiej jest sterować takim bezreflek-
syjnym społeczeństwem. Przykładowo większość 
nawet nie wie, co się dzieje w zakresie kontroli i se-
gregacji obywateli w Chinach. Wprowadzono tam 
iście orwellowski system inwigilacji tzw. System 
Wiarygodności Społecznej (SWS). Ma on moni-
torować codzienną aktywność każdego obywatela 
i na podstawie wielu elementów ma przyznawać 
lub odejmować Chińczykom punkty „wiarygod-
ności społecznej”. Innymi słowy to system nagród 
i kar - ci, co wdrażają w życie wszystko to, co za-
proponuje Komunistyczna Partia Chin otrzymują 
dobre wyniki. Mogą wtedy korzystać z przywile-
jów. Jeśli natomiast liczba punktów jest niska, to 
np. nie można pojechać pociągiem pierwszej kla-
sy. Do tego mogą dochodzić drobniejsze utrud-
nienia jak ograniczona prędkość Internetu, zakaz 
wstępu do restauracji czy brak możliwości zakupu 
niektórych produktów. 

A może z pozoru łagodny, liberalny Zachód 
planuje już cos na wzór chińskiego zamordy-
zmu… Obserwujmy, wyciągajmy wnioski…

Wydawnictwo Zysk i S-ka wydało książkę w 
twardej oprawie. Liczy ona 200 stron, a kosztuje 
29 zł.

George Orwell: „Folwark zwierzęcy”

O równych i równiejszych

DOROTA SMOSARSKA

„Sztuka prowadzenia polskiej polityki pie-
niężnej w realiach XXI wieku”
Eryk Łon

W ostatnich latach znaczenie in-
stytucji monetarnych w gospodarce po-
szczególnych krajów zaczęło stopniowo 
wzrastać. Banki centralne stają się coraz 
bardziej potężnymi instytucjami.

Zdaniem Eryka Łona ostatni kryzys 
gospodarczy z lat 2008-2009, a także epidemia koronawirusa 
mogą doprowadzić do przewartościowania sposobu myślenia 
o roli banków centralnych. W swojej książce omawia mię-
dzynarodowe i krajowe makroekonomiczne uwarunkowania 
prowadzenia polskiej polityki pieniężnej. Zastanawia się, jakie 
wyzwania stoją dziś przed polską polityką pieniężną i jaki mo-
del jej prowadzenia byłby najskuteczniejszy, aby służyła ona jak 
najlepiej polskiej gospodarce.

Liczba stron: 188, Cena: 35,90 zł

„Cień Judasza”
Anna Kusiak

Prawda. Ile poświęcisz, by ją poznać?
KIEDYŚ: Lipcowa noc, wiejski fe-

styn. Osiemnastoletnie kuzynki Klau-
dia i Aneta świetnie się bawią, tańczą 
i flirtują. W trakcie zabawy dochodzi 
między nimi do kłótni. Następnego 
dnia okazuje się, że do domu wróci-
ła tylko jedna – Klaudia. Ruszają poszukiwania. Po kilku 
dniach przypadkowi grzybiarze znajdują w lesie zwłoki 
dziewczyny. Zabójstwo czy nieszczęśliwy wypadek? Nie-
udolnie prowadzone śledztwo nie przynosi odpowiedzi. 
Miejscowa ludność snuje domysły.

TERAZ: Klaudia wraca do rodzinnej miejscowości, by 
uporządkować dom po zmarłej niedawno matce. Na każ-
dym kroku natyka się na ślady dawnej tragedii. Choć od 
tamtych wydarzeń minęło już dziesięć lat, wciąż ścigają ją 
wrogie spojrzenia. W pierwszym odruchu chce jak najszyb-
ciej zamknąć stare sprawy i wyjechać, ale uświadamia sobie, 
że jeżeli nie spróbuje rozwiązać tajemnicy śmierci Anety, 
nigdy się od niej nie uwolni. Musi poznać prawdę, nawet 
najbardziej okrutną.

Liczba stron: 368, Cena: 39,90 zł

„Podmiejski na koniec świata”
Katarzyna Kowalewska

Alicja to mistrzyni rozwiązywania 
cudzych problemów. Pogodna, sympa-
tyczna i nieco zakompleksiona nie po-
trafi odmawiać ani stawiać na swoim. 
W pracy wykonuje zadania za innych, 
prywatnie tkwi w związku, który nie 
rozwija się tak, jak sobie wymarzyła. 
Przełomowy dzień w jej życiu następuje, gdy szef składa jej 
propozycję nie do odrzucenia. Alicja miałaby podjąć próbę 
ratowania małej podupadającej firmy. Kłopot w tym, że w 
innym mieście.

Tego samego wieczoru Alicja wybiera się na imprezę 
firmową swojego chłopaka. Widok, jaki zastanie na miej-
scu, każe jej natychmiast wziąć nogi za pas. Zaskoczona, 
rozdarta, rozżalona będzie musiała błyskawicznie zdecydo-
wać, czy przyjąć propozycję szefa. To oznaczałoby zaczęcie 
od zera, w nowym miejscu wśród nieznanych ludzi. Czy 
starczy jej odwagi?

To historia o wzlotach i upadkach oraz o poszukiwaniu 
siebie. Powieść, która potwierdza tezę, że prawdziwych przyja-
ciół poznajemy w biedzie.

Liczba stron: 288, Cena: 39,90 zł

„Śmiech diabła”
Agnieszka Miela

Kiedy umiera nadzieja, nastaje czas obłę-
du. Gdy brakuje wybawców – rodzą się szaleńcy.

Wystarczyła jedna noc, by stracili 
wszystko, co było im najdroższe. Pozba-
wieni domu i wiary w lepszą przyszłość 
zdecydowali się poświęcić życie w imię 
poprzysiężonej zemsty. Jednak ktoś miał 
wobec nich inne plany.

Aine i Bertram, potomkowie dwóch Starych Rodów, nie mają 
pojęcia, że ich losy zostały nierozerwalnie złączone z Ziarnami Rele-
nvel – legendarnymi istotami niemal równymi Bogom. Nie podej-

rzewają też, że wyrządzone im krzywdy są jedynie elementem gry, 
której stawka jest wyższa, niż ktokolwiek mógłby sądzić. Tym razem 
bowiem to ludzie zadecydują o wyniku starcia między bóstwami. 
Czy dokonają właściwych wyborów?

Liczba stron: 480, Cena: 39,90 zł

„Inaczej niż zwykle”
Justin A. Reynolds

Zabawna i zarazem wzruszająca 
opowieść o decyzjach, które podejmu-
jemy, ludziach, których wybieramy, i 
chwilach, dla których warto żyć.

Jack Ellison King. Mistrz bycia o 
krok od celu. Prawie najlepszy uczeń. 
Prawie dostał się do szkolnej drużyny. 
Prawie zdobył dziewczynę…

Kiedy Jack spotyka Kate na imprezie i rozmawia z nią aż 
do świtu, wie, że dla tej dziewczyny straci głowę. Jego życiowa 
klątwa bycia „prawie” wreszcie się skończyła.

To jednak skomplikowana historia miłosna… która „pra-
wie” ma szczęśliwe zakończenie. Kate umiera i opowieść po-
winna się w tym miejscu zakończyć. A jednak tak się nie dzieje, 
bo śmierć ukochanej dziewczyny przenosi Jacka do chwili, gdy 
się poznali. Kate ponownie się zjawia – piękna, promienna i jak 
zawsze urocza. Jack nie wie, czy nie traci zmysłów, lecz zamie-
rza zrobić wszystko, co w jego mocy, by zapobiec śmierci Kate. 
Wkrótce przekona się, że jego wybory będą miały określone 
konsekwencje. I będzie musiał odpowiedzieć sobie na pytanie, 
co jest w stanie zrobić, aby ocalić tych, których kocha.

Liczba stron: 416, Cena: 39,90 zł

„Fabryka Os”
Iain Banks

Kontrowersyjna powieść zaliczo-
na przez dziennik „The Independent” 
do 100 arcydzieł literatury XX wieku, 
zdaniem części krytyków natomiast 
ze względu na drastyczność w opisach 
przemocy zakwalifikowana jako książka 
TYLKO DLA DOROSŁYCH.

Frank, ekscentryczny szesnastolatek, mieszka z ojcem 
na szkockim odludziu. Wiodą bardzo nietypowe życie. Mat-
ka Franka porzuciła rodzinę wiele lat wcześniej, a starszy brat 
Eric został zamknięty w zakładzie psychiatrycznym. Ojciec 
oblicza ekscentryczność swojego młodszego syna za pomocą 
tradycyjnych angielskich miar. Frank dokonuje zbrodni i ak-
tów przemocy, aby wyładować swoją frustrację. W osobliwych 
codziennych rytuałach znajduje pocieszenie. Lecz kiedy dowia-
duje się o ucieczce Erica ze szpitala, musi się przygotować na 
jego nieuchronny powrót – ponowne spotkanie braci prowadzi 
do wyjaśnienia tajemnic z przeszłości i stanowi przeobrażające 
doświadczenie…

Liczba stron: 272, Cena: 39,00 zł

„Kryzysy. Punkty zwrotne dla krajów w 
okresie przemian”
Jared Diamond

Fascynująca książka ukazująca 
czynniki wpływające na to, jak całe kraje 
i pojedynczy ludzie mogą reagować na 
wielkie wyzwania i jak podnoszą się z 
kryzysów.

Jared Diamond porównuje, jak 
sześć wybranych przez niego krajów przetrwało rozmaite tur-
bulencje w czasach nowożytnych – poczynając od otwarcia się 
Japonii na świat wymuszonego przez przebycie amerykańskiej 
floty komandora Perry’ego i napaści Związku Radzieckiego na 
Finlandię, przez krwawe zamachy stanu w Chile i Indonezji, 
po przeobrażenia w Niemczech i Australii po drugiej wojnie 
światowej.

Kraje te uporały się z nękającymi je problemami – w nie-
jednakowym stopniu - dzięki takim mechanizmom, jak uzna-
nie własnej odpowiedzialności, boleśnie uczciwa samoocena 
czy uczenie się na wzorach zapożyczonych od innych krajów. 
Patrząc w przyszłość, Diamond sprawdza, czy Stany Zjedno-
czone, Japonia i cały świat skutecznie radzą sobie z poważnymi 
kryzysami, przed którymi stoją obecnie.

Czy potrafimy wyciągać wnioski z przeszłości? Czy zre-
alizuje się dziś scenariusz optymistyczny, w którym ludzie 
uświadomią sobie, że tylko wspólnie można pokonać globalne 
zagrożenie jakim są COVID czy zmiany klimatyczne?

Liczba stron: 500, Cena: 59,90 zł

Nowości Wydawnictwa ZYSK I S-KA
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