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Kolejne wydanie 
Magazynu  „PULS” ukaże się 

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

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

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

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

ogłoszenie własne wydawcy
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Budowa ulicy Sońskiej – wspólna inwestycja miasta i powiatu.
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Kolejne wydanie
magazynu „PULS” ukaże się

we wtorek - 10 września
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ogłoszenie własne wydawcy

reklamaogłoszenie własne wydawcymateriał promocyjny

Kończy się właśnie kadencja Sejmu i Senatu. 13 października odbę-
dą się wybory parlamentarne. To odpowiedni moment na podsu-
mowania i plany.

Na str. 8 publikujemy wywiady z ciechanowskimi parla-
mentarzystami - senatorem Janem Marią Jackowskim (PiS) 
oraz posłami Marcinem Kierwińskim (PO) i Maciejem Wą-
sikiem (PiS), w których rozmawiamy z nimi o tym - czym się 

zajmowali w mijającej kadencji, co uważają za swój sukces a 
czego nie udało załatwić, a także o planach na kolejną kaden-
cję – jeśli wyborcy ponownie powierzą im mandat.

Wywiady z kolejnymi parlamentarzystami z płocko-cie-
chanowskiego okręgu wyborczego opublikujemy we wrze-
śniowym wydaniu PULSU.

TM

Trzy pytania do senatora i posłów

Parlamentarne podsumowania i plany

Maciej Wąsik – Poseł na Sejm RP (PiS)Marcin Kierwiński – Poseł na Sejm RP (PO)Jan Maria Jackowski – Senator RP (PiS)
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Sprzedam atrakcyjny 

dom w Ciechanowie.

Powierzchnia - 250 m2 

tel. 604 513 071

 lub 606 251 393

ODDAM

BEZPŁATNIE

GRUZ BUDOWLANY

tel. 516 085 259

Wspomnienia z przyszłości

Właśnie teraz pod sam koniec listopada 2019 
roku, tematem numer jeden na ciechanow-
szczyźnie są wyniki jesiennych wyborów 
parlamentarnych, połączonych z lokalnym 
referendum powiatowym, więc od tego za-
czynamy.

Opublikowane oficjalne wyniki 
wskazują, że rozkład głosów na po-
szczególne komitety wyborcze był na 
ziemi ciechanowskiej podobny do 
struktury poparcia wyborczego w skali 
kraju, analogicznie także do rozkładu 
głosów w całym okręgu płocko-cie-
chanowskim. Jednakże z odchyleniami 
powodowanymi sprawami lokalnymi, 
przede wszystkim w funkcji defektów 
wizerunkowych osoby kandydującej. 
Specyfika ta nie dziwi, gdyż takie od-
chylenia z powodów lokalnych zdarzają 
się także w innych regionach. Niemniej 
warto się nad nimi w najbliższych 
miesiącach skupić, poddając analizom 
socjologicznym i psychologicznym. 
Rozkład głosów na kandydatów nieja-
ko potwierdził również zależność mię-
dzy miejscem na liście, a ilością głosów 
oddanych na danego kandydata. Jak 
już nie raz można było usłyszeć, panu-
je pogląd, że najwięcej głosów spływa 
na osoby, które są na pierwszych, dru-
gich i trzecich miejscach na listach. 
Kandydaci z kolejnych miejsc mają 
mniejsze szanse, albo wcale szans nie 
mają. Niektórzy mówią, że startują oni 
„na pawia” albo „na indora”, żeby się 
publicznie napuszyć i pokrzyczeć. Nie 
potwierdzamy takich opinii, nie zawsze 
ludzie kandydują, żeby sobie podbić 
bębenka albo się podłechtać, zdarza się, 
że robią to dla idei.

U nas na ziemi ciechanowskiej 
oczywiście większość kandydatów z 
naszego rejonu przepadła, ale trzeba 
oddać im cześć, bo start dużo ich kosz-
tował pieniędzy i wysiłku, by promo-
wać wspólne wartości. Więc wszystkim 

przegranym gratulujemy słusznej po-
stawy i życzymy sukcesu za cztery lata!

Jeśli zaś chodzi o referendum lo-
kalne, niespodzianki nie było. Zdecy-
dowana większość wyborców powiatu 
opowiedziała się za tym, co jest dzisiaj 
właściwe wobec wyzwań lokalnych. 
Wynik umocnił zarysowane tendencje, 
wskazując na odpowiedni dobór dzia-
łań, zapewniających realizację wiodą-
cych celów.

Podczas kampanii parlamentarnej, 
masowo wyrażano poparcie i wdzięcz-
ność dla naszego prezydenta za cało-
kształt dokonań dla rozwoju miasta, 
szczególnie na gorąco cieszono się z 
szybkiego oddania do użytku Alei Unii 
Europejskiej.

– Jestem zadowolona z wyniku 
wyborów parlamentarnych i szybkiego 
rozwoju Ciechanowa pod kierunkiem 
naszego prezydenta. Szczególnie cie-
szę się z serdecznej współpracy między 
prezydentem i starostą. Oraz ze współ-
działania prezydenta z wójtem gminy 
Opinogóra Górna. Ufam, że nowi 
parlamentarzyści będą wspierać roz-
wój ziemi ciechanowskiej. Jako miesz-
kanka oczekuję, że wpiszą budowę 
Zalewu Regimińskiego do rządowego 
programu rozwoju gospodarki wodnej 
i retencji. Uważam, że rząd na pewno 
chciałby zbudować Zalew w gminie 
Regimin, tylko ktoś musi do Warszawy 
zawieźć formularze, same się nie zawio-
zą. To zadanie dla naszych nowych par-
lamentarzystów. Mam tylko niedosyt w 
sprawie referendum, ale i tak jest super 
– powiedziała Ewa* (nazw. do wiad. 
red.), przypadkowo spotkana przez na-
szego redaktora w markecie przy Armii 
Krajowej, która zaraz poszła do apteki 
po miód bergamótkowy na nalewkę 
miodową z cynamonem po pohucku.

A teraz inna aktualność. Otóż 
przedwczoraj naszą redakcję odwiedziło 

trzech obywateli, którzy zwrócili uwagę 
na fenomenalne zjawisko na Krubinie. 
Z racji charakteru i zakresu zjawiska, 
bez żadnych wątpliwości należy mu się 
nazwa „Fenomen Krubiński”. Chodzi 
o to, ze na tamtejszej giełdzie od lat 
pracują wybitni rękodzielnicy bran-
ży kieszonkarskiej. Ich kunszt urzeka 
mieszkańców miasta i powiatu tak bar-
dzo, że krążą o nich legendy miejskie, 
które notabene wykroczyły poza grani-
ce ziemi ciechanowskiej.

– Proszę Pana, to niedopuszczal-
ne, żeby ci ludzie, artyści rzemiosła 
kieszonkarskiego, nie byli należycie 
uświadomieni naszej opinii publicz-
nej i właściwie upamiętnieni. Wszyscy 
znają takie rzemiosła artystyczne w 
branży ubraniowej jak – rękawicznicy, 
perukarze, kapelusznicy, kuśnierze i 
koronkarze. Gorseciarze, skarpetnicy, 
czapnicy i guzikarze. Czas najwyższy 
żeby opinii publicznej uświadomić, że 
na giełdzie krubińskiej rozkwitła twór-
czość artystek-kieszonkarek i artystów-
-kieszonkowców – skierował do nasze-
go redaktora dyżurnego jeden z gości 
redakcyjnych.

– To wielcy specjaliści, ale nie 
można ich poznać, bo sami nie chcą 
się ujawniać i nikomu nie dają się roz-
poznać. To bardzo kulturalni ludzie, 
działają z kunsztem i szacunkiem dla 
klientów. Załatwiają klienta lub prze-
ważnie klientkę, że osoba nic nie po-
czuje. Jak chirurg bezboleśnie przeci-
nają torebkę, żeby z niej amputować. 
Jak sprawny kochanek wsadzają rącz-
kę w kieszonkę, fiku-miku i po akcie 
– zagadał frywolnie (ajwaj! ajajaj!) 
drugi obywatel.

– Paaanie, krążą o nich legendy. 
Takie mistrze. A kultura osobista od 
nich bije jak nie wiadomo co. Klienci 
po fakcie mówią, że przed faktem krę-
cili się przy nich jacyś uśmiechnięci i 

grzeczni ludzie. Paaanie, trzeba żeby 
tych ludzi upamiętnić, chociaż nie 
można ich namierzyć i sprawdzić kto 
to. Wszyscy kiwają z podziwem dla 
artystów i słychać, że nikt ich nie usta-
li – stwierdził trzeci gość, mieszkaniec 
pięknej gminy Regimin.

– Takie rzemiosło artystyczne nie 
może nie zostać docenione i upamięt-
nione. Trzeba, żeby na Krubinie przy 
wejściu na giełdę postawić obelisk z 
Tablicą o treści – „Artystkom Kieszon-
karkom i Artystom Kieszonkowcom 
– w dowód uznania – Mieszkańcy Kru-
bina i Ziemi Ciechanowskiej” – zgłosił 
pierwszy z gości. – I żeby na odsłonię-
ciu byli nasi nowo wybrani parlamen-

tarzyści. I orkiestra dęta z Opinogóry 
– dorzucił Pan z gminy Regimin.

– To wspaniały pomysł. Trzeba upa-
miętniać wybitnych ludzi. Całkowicie 
popieram – powiedziała Agata**(nazw. 
do wiad. red.), przypadkowo spotkana 
przez naszego redaktora w aptece na 
Armii Krajowej, która zaraz poszła do 
marketu kupić ocet majonezowy do 
gruch w zalewie po gumowsku (nazwa 
zalewy gruchowej od pięknej wsi Gu-
mowo na Pohuciu – przyp. red.).

Sprawę upamiętnienia kieszon-
karek i kieszonkowców na Krubinie, 
dedykujemy czynnikom właściwym w 
sprawie.

IWO GAWLICA

Wyniki wyborów parlamentarnych i „Fenomen Krubiński”
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20 lipca - to miała być zwykła sobota… A tym-
czasem… O godz. 6 rano, gdy większość cie-
chanowian jeszcze smacznie spała, prezydent 
Krzysztof Kosiński otworzył wschodnią obwodni-
cę miasta. Nosi ona nazwę al. Unii Europejskiej, 
bo powstała dzięki unijnemu dofinansowaniu w 
kwocie ok. 23 mln zł.

Główną rolą obwodnicy jest odcią-
żenie ruchu w centrum Ciechanowa. 
Wzdłuż 3,3-km drogi powstały ścieżki 
rowerowe i chodniki, wybudowano także 
oświetlenie i kanalizację. Obwodnica łączy 
dwie drogi krajowe, biegnąc od ronda So-
lidarności do Władysławowa (na wysoko-
ści centrum handlowego Marcredo). 

Miasto otrzymało pozwolenie na 
użytkowanie, więc niezwłocznie udo-

stępniło obwodnicę. – Chcieliśmy jak 
najszybciej puścić ruch na obwodnicy, 
nie zwlekać ani dnia, więc nie organizo-
waliśmy oficjalnego otwarcia, nie czekali-
śmy na żadne uroczystości. Oddajemy tę 
drogę kierowcom, rowerzystom, pieszym. 
Budowa obwodnicy wschodniej jest jedną 
z największych inwestycji miasta w ostat-
nich latach. Droga jest istotna również z 
punktu widzenia poprawy jakości powie-
trza, którym oddychamy – powiedział 
prezydent Krzysztof Kosiński.

Zadanie zrealizowała firma Stra-
bag. Koszt całego przedsięwzięcia to 
26.053.986,27 zł. Miasto pozyskało do-
finansowanie zewnętrzne w wysokości 
22.907.743,56 zł.

W dzień po udostępnieniu ob-
wodnicy dla ruchu odsłonięto tablicz-
kę z nazwą – al. Unii Europejskiej. 
Wraz z prezydentem Kosińskim zrobi-
li to: Adam Struzik – Marszałek Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Konrad 
Wojnarowski – radny Sejmiku Wo-
jewództwa Mazowieckiego, Elżbieta 
Szymanik – wicedyrektor Mazowiec-
kiej Jednostki Wdrażania Programów 
Unijnych oraz Joanna Potocka-Rak – 
Starosta Ciechanowski.

Towarzyszyli im, m.in.: Piotr Czyżyk 
– Wójt Gminy Opinogóra, Sławomir Mo-
rawski – przewodniczący Rady Powiatu 
Ciechanowskiego, radni Rady Miasta Cie-
chanów oraz szefowie spółek i instytucji 
miejskich.

TM

Inwestycje drogowe

Obwodnica wschodnia – al. Unii Europejskiej

Fragment obwodnicy wschodniej leży na ternie gminy Opinogóra. Warto podkreślić, że 
jest to kolejny przykład zgodnej współpracy prezydenta Krzysztofa Kosińskiego z wójtem 
Piotrem Czyżykiem.

Od lewej: Adam Struzik – Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego, Krzysztof Kosiński 
– Prezydent Miasta Ciechanów, Joanna Po-
tocka-Rak – Starosta Ciechanowski oraz Elż-
bieta Szymanik – wicedyrektor Mazowieckiej 
Jednostki Wrażania Programów Unijnych.

Obwodnica pozwala zmniejszyć natężenie ruchu w ulicach: Płońskiej, Armii Krajowej i Pułtuskiej, co przyczyni się do ograniczenia tzw. 
niskiej emisji. Do tego skomunikowane zostały dwa ciechanowskie osiedla: „Słoneczne” i „Płońska” z gminą Opinogóra Górna.
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Prezydent Andrzej Duda ogłosił, że tego-
roczne wybory parlamentarne odbędą się 
13 października. Tworzą się i rozpadają 
polityczne koalicje, ugrupowania powoli 
ujawniają swoich kandydatów. Kto naj-
prawdopodobniej powalczy o mandaty 
posłów i senatorów w naszym okręgu wy-
borczym?

Prawo i Sprawiedliwość

Jak na razie partia ta ogłosiła ofi-
cjalnie wyłącznie jedynki na swoich li-
stach kandydatów do Sejmu RP. Jak już 
wcześniej informowaliśmy liderem listy 
w naszym okręgu będzie prof. dr hab. 
n. med. Łukasz Szumowski – wybitny 
kardiolog, minister zdrowia.

Z nieoficjalnych informacji wynika, 

że na liście PiS znajdą się także obecni 
posłowie, m.in.: Robert Kołakowski, 
Maciej Małecki i Maciej Wąsik.

Kandydować będą także najpraw-
dopodobniej, m.in.: Rafał Romanow-
ski – wiceminister rolnictwa i rozwoju 
wsi oraz Krzysztof Bieńkowski – staro-
sta przasnyski.

Nieoficjalnie wiadomo też, że PiS 
w wyborach do Senatu RP będzie re-
prezentował nasz dotychczasowy sena-
tor Jan Maria Jackowski.

Koalicja Obywatelska

Liderem listy będzie dotychczaso-
wy poseł z naszego subregionu - Mar-
cin Kierwiński. Na miejscu drugim o 
reelekcję walczyć będzie poseł Elżbieta 

Gapińska. Trzecia na liście będzie Beata 
Rusinowska – b. posłanka ziemi żyrar-
dowskiej.

Jeśli chodzi o reprezentantów na-
szego miasta na listach Koalicji Oby-
watelskiej, to nieoficjalnie dowiedzieli-
śmy się, że propozycję startu otrzymali: 
Małgorzata Rzeplińska – działaczka 
opozycji demokratycznej w czasach 
PRL, a później wieloletnia szefowa 
ciechanowskiego biura Unii Wolności 
oraz Adam Krzemiński – radny Rady 
Powiatu Ciechanowskiego (a także 
członek Zarządu Powiatu) i dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych.

Polskie Stronnictwo Ludowe – 
Koalicja Polska

Liderem będzie najprawdopodob-
niej obecny poseł Piotr Zgorzelski.

Ciechanów na liście ludowców 
reprezentować będą: miejska radna 
Anna Smolińska oraz radny powia-
towy Łukasz Lewandowski. Oboje 
mieszkają i pracują w Ciechano-
wie. 40-letnia Anna Smolińska jest 

kierownikiem Wydziału Szkoleń i 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu 
Drogowego w Ciechanowie oraz rad-
ną Rady Miasta Ciechanów. 41-letni 
Łukasz Lewandowski jest prezesem 
Towarzystwa Budownictwa Społecz-
nego w Ciechanowie, producentem 
rolnym oraz radnym Rady Powiatu 
Ciechanowskiego.

Zgodnie z wcześniejszymi dekla-
racjami w jesiennych wyborach nie 
wystartuje prezydent Ciechanowa 
Krzysztof Kosiński. Miał otrzymać 
propozycję startu do Senatu RP jako 
kandydat środowiska samorządowe-
go. Propozycję jednak odrzucił. Przy 
czym należy zauważyć, że dwójka 
wspomnianych kandydatów do Sej-
mu to jego współpracownicy. - Warto 
postawić na kandydatów z młodego 
pokolenia. Jeśli w przyszłej kadencji 
Sejmu w ławach poselskich znajdą się 
takie osoby jak Anna Smolińska czy 
Łukasz Lewandowski to będą gwa-
rancją dobrej współpracy z miastem 
i ze mną osobiście, a co za tym idzie 
mandat posła będzie wypełniany z 
korzyścią dla lokalnej społeczności. 
Mogę ich zarekomendować - podkre-
śla prezydent Kosiński.

Lewica

Jak się nieoficjalnie dowie-
dzieliśmy liderem listy Komitetu 
Wyborczego Lewica (z którego 
wystartują m.in. reprezentanci 
SLD, Wiosny i Razem) będzie Ar-
kadiusz Iwaniak.

Jest on przewodniczącym Rady 
Mazowieckiej SLD i byłym radnym 
Rady Miasta Płock. Prowadzi własną 
działalność gospodarczą.

TM

Wybory parlamentarne 2019

Kto do Sejmu i Senatu?

Senator Jan Maria Jackowski
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Radna Anna Smolińska, prezydent Krzysz-
tof Kosiński i radny Łukasz Lewandowski.
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W pierwszą sobotę sierpnia, punktualnie o go-
dzinie 11-tej, pierwsi Klienci przekroczyli próg 
Restauracji Gruby Benek. Obok wyśmienitej pizzy 
w menu znaleźli burgery, frytki, smażone kurczaki 
czy pyszne desery. Restauracja znajduje się w Cen-
trum Handlowym Dekada.

Pierwsi Klienci z uznaniem wypowiadali 
się o walorach smakowych pizzy oraz burge-
rów. Chwalili także wystrój restauracji oraz 
bardzo miłą obsługę. Najmłodszym bardzo 
spodobał się urządzony specjalnie dla nich 
kącik zabaw. 

W Dekadzie Ciechanów Gruby Benek 
zajmuje lokal o powierzchni 125 mkw. - 
Mam wrażenie, że dotychczas w naszym mie-
ście nie było restauracji typu fast food w wer-
sji premium. Szukaliśmy inspiracji w innych 
miastach Polski i okazało się, że odpowiedzią 
na nasz projekt jest sieć restauracji Gruby 
Benek, której polityka idealnie wpisała się w 
nasz koncept. Ważnym punktem była dla nas 
również lokalizacja, koniecznie w obiekcie z 
dużym potencjałem rozwojowym, o wysokim 

wskaźniku footfall, w czystym i zadbanym 
otoczeniu – powiedział nam Przemysław Kra-
szewski - właściciel restauracji Gruby Benek 
w Ciechanowie.

Centrum Dekada zlokalizowane przy 
ul. H. Sienkiewicza przy drodze krajowej 
nr 60 połączone jest z dworcem autobuso-
wym obsługującym transport lokalny oraz 
dalekobieżny. Obecność restauracji bę-
dzie dużym udogodnieniem nie tylko dla 
klientów centrum, ale także pasażerów ko-
rzystających z dworca. - Dzięki połączeniu 
z dworcem autobusowym nasze centrum 
odwiedzają liczni pasażerowie, którzy 
mogą podczas przerwy w podróży zrobić 
szybkie i wygodne zakupy. Dotychczas 

brakowało nam jednak oferty gastronomicznej, 
z której mogliby skorzystać zarówno podróż-
ni jak i mieszkańcy miasta. Teraz w Dekadzie 
Ciechanów będzie można zjeść coś smacznego 
podczas przerwy w zakupach lub podróży, spę-
dzić czas w dobrej restauracji w swoim mieście 
lub zamówić posiłek do domu – komentuje 
Maciej Kwit - dyrektor Centrum Handlowego 
Dekada Ciechanów.

Restauracja jest czynna codziennie: pon.-
-czw. w godz. 11:00-22:00, pt.-sob. w godz. 
11:00-23:00, zaś w niedzielę w godz. 12:00-
22:00. Realizuje także zamówienia z dowo-
zem lub odbiorem osobistym.

TM

Nowa restauracja w Centrum Handlowym Dekada

Gruby Benek już zaprasza 

Od lewej: Katarzyna Sarnowska, Renata Kraszewska (właścicielka) oraz Anna Królicka 
przed Restauracją Gruby Benek w dniu jej otwarcia.

Restauracja Gruby Benek mieści się w Cen-
trum Handlowym Dekada (ul. Sienkiewicza 8).

Klienci chwalą m.in. wystój Restauracji.

Najmłodsi Klienci (od lewej: Gabrysia, Ania 
i Natan) w specjalnie stworzonym dla nich 
kąciku przygotowali piękne prace plastycz-
ne. W nagrodę otrzymali upominki od wła-
ścicielki Restauracji Renaty Kraszewskiej.

Pierwsze Klientki, które przekroczyły próg 
Restauracji.
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ogłoszenie

Były radny PiS Stanisław Talarek zorgani-
zował poświęcenie odrestaurowanej figury 
Pana Jezusa na rondzie przy ul. Gruduskiej. W 
ubiegłym roku w zabytkową figurę uderzyło 
auto. Przy braku chętnych, naprawą zajęło się 
miasto, przy okazji odnawiając i obsadzając 
zielenią całe rondo.

- Jako radny czyniłem wiele starań o to 
by Figura Pana Jezusa jak najszybciej została 
naprawiona i wróciła na swoje miejsce. Nie 
było to łatwe. Dziękuję władzom miasta i 
pracownikom ratusza za wykonanie naprawy. 
Niestety jednak sprawa nie została przez pana 
prezydenta załatwiona do końca. Z nieja-
snych przyczyn nie dokonano aktu poświęce-
nia figury. Czekałem cierpliwie kilka miesięcy. 
W sytuacji, gdy pan prezydent nie kwapił się 
by to zrobić, to jako czynnik społeczny posta-
nowiłem zorganizować dzisiejszą uroczystość. 
Przy okazji podzielę się pewną refleksją. Ze 
smutkiem odbieram fakt, że od czasu rządów 
prezydenta Kosińskiego w trakcie uroczysto-
ści z okazji oddawania kolejnych inwestycji 
brakuje aktu ich poświęcenia, a tym samym 
okazania wdzięczności Bogu. Pozostawiam to 
zachowanie do Państwa oceny - powiedział 
były radny PiS Stanisław Talarek.

O wypowiedzianą przez byłego radnego 
krytykę prezydenta zapytaliśmy rzeczniczkę 
ciechanowskiego ratusza Renatę Jeziółkow-
ską. - Jako miasto nie negujemy samego 
aktu święcenia, który dla części społeczeń-
stwa rzeczywiście może być ważny. Jednak 
realizujemy tak dużo inwestycji, że zazwy-
czaj nie organizujemy żadnych oficjalnych 

uroczystości i otwarć. Skupiamy się na tym, 
by jak najszybciej zakończyć procesy inwe-
stycyjne i udostępniać mieszkańcom nowe 
obiekty czy drogi. Uwagi byłego radnego 
wobec prezydenta traktujemy jako zwykłą 
złośliwość – mówi Renata Jeziółkowska.

Figurę Pana Jezusa poświęcił ks. kan. 
Zbigniew Adamkowski – proboszcz Pa-
rafii pw. św. Józefa, a zarazem dziekan 
Dekanatu ciechanowskiego wschodnie-
go. Po tym akcie zgromadzeni na uroczy-
stości mieszkańcy wspólnie modlili się i 
śpiewali pieśni religijne.

Jak się dowiedzieliśmy, organizator 
nie zaprosił na uroczystość nikogo z ra-
tusza.

TM

Święcić czy nie święcić?

Figura Pana Jezusa poświęcona

Figurę Pana Jezusa poświęcił ks. kan. Zbi-
gniew Adamkowski.

Stanisław Talarek – były miejski radny z 
ramienia PiS.

Pamiątkowa fotografia uczestników religijnej uroczystości.
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Z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Regimin wynika, że od 8 sierpnia mieszkańcy będą ponosili większe 
opłaty za wodę oraz ścieki. 

Cena wody do tej pory to 2,05 zł brutto za m3, a od 8 
sierpnia 2019 roku wyniesie 2,27 brutto, co oznacza wzrost 
o 11%. Z kolei aktualna stawka za 1 m3 ścieków to 4,10 zł. 
brutto, nowa to już 5,18 zł brutto, czyli wzrost o ok. 26 %. 

Opłata abonamentowa za przyłącze wodociągowe wzrośnie 
jeszcze bardziej, bo aż o 530% - do tej pory było to 1,62 zł brutto 
miesięcznie, a od 8 sierpnia będzie to 8,60 zł. brutto miesięcznie. 
Z kolei opłata abonamentowa za przyłącze kanalizacji wzrośnie o 
12%. Do tej pory było to 4,32 zł. Nowa oplata wyniesie 4,80 zł. 

Stawki zaproponowane przez Gminny Zakład Komunal-
ny w Regiminie zostały zatwierdzone przez rządowego regu-
latora - spółkę Wody Polskie.

TM

Mieszkańcy Gminy Regimin zapłacą więcej za wodę i ścieki
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Urząd Gminy w Regiminie.

Po   42 latach pracy, w tym 29 latach 
na stanowisku Skarbnika Gminy Cie-
chanów, na emeryturę przeszła Ewa 
Jędrzejewska.

W trakcie sesji Rady Gminy 
Ciechanów wójt Marek Kiwit nie 
krył wielkiego wzruszenia, gdy dzię-
kował dotychczasowej Pani Skarb-
nik za świetną współpracę oraz jej 
wielkie zaangażowanie w pracę na 
rzecz Gminy.

Na nowego skarbnika Rada 
Gminy powołała Wiolettę Kujawę. 
Wcześniej przez 10 lat pracowała 
ona na takim samym stanowisku w 
Gminie Dzierzgowo.

UG/TM

Zmiana skarbnika w Gminie Ciechanów
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reklama

Radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz złożyła pod-
czas czerwcowej sesji wniosek w sprawie umiesz-
czenia przy fontannach tablic informacyjnych, 
które w graficzny, obrazowy sposób przestrzega-
łyby przed kąpielą czy choćby moczeniem w nich 
rąk czy nóg. Dzięki temu komunikat o niebezpie-
czeństwie mógłby trafić do nieświadomych różno-
rodnych zagrożeń mieszkańców. 

– Tablice informacyjne uświadomią 
mieszkańcom zagrożenia jakie płyną z korzy-
stania z fontann, choćby poprzez moczenie 
nóg czy rąk. To, że znajduje się w nich woda, 
która wypływa „z ziemi” nie znaczy, że jest 
ona czysta. Jest to obieg zamknięty, stanowi 
siedlisko licznych patogenów, które mogą 
wywoływać wiele chorób i dolegliwości – jest 
od kilku lat dużo informacji w sieci w tym 
temacie. Aż się wzdrygnęłam, gdy przecho-
dząc ok. miesiąc temu przy fontannie na Pl. 
Jana Pawła II zobaczyłam dziecko nachylające 
się nad jedną z dysz i pijące wydostającą się 
wodę… Wiemy, że bezdomni zrobili sobie też 
toalety z tych fontann, golą się tutaj i nie tyl-
ko. Wiem, że kwestia ta nie jest uregulowana 
ustawowo i niełatwa, ale warto zastanowić się 
w związku z powyższym nad podjęciem zin-
tensyfikowanych działań w temacie wyegze-
kwowania od nich odpowiednich zachowań, 

czyli korzystania z łaźni w MOPS – mówiła 
na sesji radna Edyta Rzeplińska-Filipowicz.

Jako odpowiedź na wniosek radnej na 
początku lipca pojawiły się na fontannach 
dodatkowe treści tekstowe informujące o 
obiegu zamkniętym wody oraz jej niezdat-
ności do picia i kąpieli.

Warto podkreślić, że niewiedza i nieodpowie-
dzialne zachowanie mogą przysporzyć wiele pro-
blemów. Od  infekcji skórnych, poprzez poważne 
choroby dróg oddechowych i zatrucia pokarmowe. 

Woda w fontannach nie jest chlorowana, jak np. ba-
senowa, z uwagi na urządzenia w nich zainstalowane, 
które uległyby szybkiemu zniszczeniu. Kąpią się w 
nich zwierzęta, głównie ptaki i psy, toteż można sobie 
wyobrazić jak ta woda jest zanieczyszczona. M.in. ich 
moczem oraz odchodami, przez co w wodzie mogą 
namnożyć się szczególnie niebezpieczne bakterie ka-
łowe Escherichia coli. Warto się nad tym zastanowić i 
podczas upałów korzystać dla ochłody z ustawionych 
na terenie miasta kurtyn wodnych z wodą bieżącą.

TM

W trosce o zdrowie mieszkańców

Fontanna to nie prysznic

Niewłaściwe korzystanie z miejskich fontann może być źródłem wielu problemów zdrowotnych.

Od tego roku program „Dobry Start”, zwa-
ny potocznie 300+, objął kolejne grupy 
uczniów.

Jak podkreśla ciechanowski po-
seł PiS Robert Kołakowski, program 
„Dobry Start” to inwestycja w eduka-
cję polskich dzieci. - To 300 zł, w każ-
dym roku, jednorazowego wsparcia dla 
wszystkich uczniów rozpoczynających 
rok szkolny, które rodziny otrzyma-
ją bez względu na dochód. W sumie 
to pomoc dla 4,6 miliona uczniów. 
Począwszy od bieżącego, 2019 r., 
wsparcie z programu „Dobry Start”, 
w związku z rozpoczęciem roku szkol-
nego 2019/2020, przysługuje także 
na uczniów szkół policealnych i szkół 
dla dorosłych. Świadczenie dobry start  
przysługuje raz w roku na każde dziec-
ko uczące się w szkole do ukończenia 
20 lub – w przypadku dzieci niepełno-
sprawnych – 24 roku życia – podkreśla 
poseł Robert Kołakowski.

Warto przypomnieć, że aby otrzy-
mać wsparcie trzeba złożyć wniosek. 
- Wnioski należy składać w tych sa-
mych instytucjach, co przy ubieganiu 
się o 500+, czyli w urzędzie miasta lub 
gminy albo ośrodku pomocy społecz-
nej lub innej jednostce właściwej dla 
miejsca zamieszkania rodzica. Może to 
zrobić mama, tata lub opiekun dziecka. 
Wnioski online można składać już od 
1 lipca przez portal Emp@tia lub ban-
kowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 
można złożyć tradycyjny, papierowy 
wniosek. Złożenie wniosku o świadcze-
nie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to 
gwarancja wypłaty świadczenia nie póź-
niej niż do 30 września – mówi poseł 
Kołakowski.

Wnioski o świadczenia dobry start 
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 
2019/2020 można składać w terminie 
do 30 listopada 2019 r., czyli także już 
w trakcie trwania roku szkolnego. W 
związku z tym, w przypadku późniejszej 
decyzji/rozstrzygnięcia kwestii szkoły 
do której dane dziecko będzie uczęsz-
czać w roku szkolnym 2019/2020, jak 
najbardziej istnieje możliwość później-
szego złożenia wniosku o świadczenie 
dobry start.

TM

Jak skorzystać z 300+

Współpracujący z naszą redakcją ciecha-
nowski rysownik Rafał Kado zorganizował 
warsztaty komiksowe dla dzieci pt.: „Two-
rzymy komiks”. 

Odbyły się one w Bibliotece dla Dzie-
ci im. Wandy Chotomskiej CHOTO-
MEK w Płocku. Dzieci poznały techniki 
tworzenia komiksu oraz wspólnie z Rafa-
łem Kado narysowały własny komiks.

Patronat nad warsztatami objęło 
Stowarzyszenie Mistrzowie Sztuk (SMS) 
oraz Wydawnictwo Kado Studio.

TM

Warsztaty komiksowe z Rafałem Kado

Rysownik Rafał Kado poprowadził warszta-
ty komiksowe w Płocku.
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Pszczelarze z Ciechanowa, Płońska i Puł-
tuska wybrali się do Puław, Lublina i Pszcze-
lej Woli na wycieczkę szkoleniową. 

W Zakładzie Pszczelnictwa w 
Puławach wygłoszono interesujące 
wykłady na temat pracy z pszczo-
łami różnych ras, produkcji miodu 
i innych produktach pszczelich. W 
Lublinie Spółdzielnia „Apis” ugości-
ła ich swoimi produktami i można 
było zakupić sprzęt pasieczny. To był 
udany wyjazd integrujący ludzi i po-

szerzający wiedzę z zakresu pszcze-
larstwa. 

PP

Wycieczka szkoleniowa 

Łączy ich pszczelarska pasja
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Jakie sprawy, którymi zajmował się Pan w minionej kadencji 
uważa Pan za najważniejsze? Co uważa Pan za swoje sukcesy? 

Brałem aktywny udział we wprowadzaniu wszyst-
kich ważnych reform i programów społecznych rządu 
Prawa i Sprawiedliwości, a w okręgu wyborczym mię-
dzy innymi w działaniach na rzecz powrotu Wojska 
Polskiego do koszar w Ciechanowie, o co zabiegałem 
wspólnie z innymi parlamentarzystami. Ulokowanie 
w naszym mieście 5. Mazowieckiej Brygady Obrony 
Terytorialnej to nie tylko wzrost bezpieczeństwa, miej-
sca pracy dla żołnierzy i osób cywilnych, możliwość 
dostaw i świadczenia usług dla wojska przez lokalnych 
przedsiębiorców, ale także wzrost prestiżu i możliwość 
kultywowania wojskowych tradycji miasta. Liczę, że ta 
obecność wojska w Ciechanowie będzie poszerzana, a 
cały kompleks koszarów będzie wykorzystany. Patrono-
wałem społecznej akcji zbiórki makulatury na budowę 
studni w Sudanie. W ramach tego koordynowanego 
przez Akcję Katolicką przedsięwzięcia udało się zebrać 
makulaturę o wartości 38 tys. zł, dzięki czemu w Su-
danie powstanie studnia im. senator Janiny Fetlińskiej.

Jako zastępca przewodniczącego senackiej Komisji 
Kultury i Środków Przekazu angażowałem się m.in. w 
działania na rzecz renowacji licznych zabytków Północ-
nego Mazowsza – w tym m.in. zabytkowych kościołów w 
Krasnem i w Czernicach Borowych.

Wspieram działania samorządowców i orga-
nizacji społecznych. Pomagam im w swoistym 
„otwieraniu drzwi” do różnych instytucji. Jestem 
aktywnym senatorem. Najlepiej pokazują to dane 
statystyczne z mijającej kadencji: 692 razy zabie-
rałem głos na forum Senatu w sprawach ważnych 
dla Polski i dla subregionu ciechanowskiego. 
Złożyłem 134 wnioski i poprawki o charakterze 
legislacyjnym, a także 178 oświadczeń (interpe-
lacji) dotyczących przede wszystkim problemów 
subregionu. Skierowałem też 327 pisemnych in-
terwencji w sprawach zgłoszonych przez obywa-
teli. Wypowiadałem się w mediach o sprawach 
lokalnych i krajowych.
A co było ważne, ale nie udało się niestety załatwić?

Żałuję, że nie udało się pozytywnie załatwić wszyst-
kich wniosków dotyczących renowacji zabytków. Nieste-
ty, fundusze którymi dysponują służby konserwatorskie 
są zbyt małe w stosunku do potrzeb. A nasz region jest 
bardzo bogaty w zabytki.

Czym będzie się Pan chciał zająć jeśli wyborcy powierzą Panu 
ponownie mandat?

Na pewno ważnym problemem są kwestie transportu 
publicznego na Północnym Mazowszu. Po likwidacji PKS-
-ów mieszkańcy wielu miejscowości borykają się z dużymi 
problemami by dotrzeć do pracy czy szkoły. Nie mówiąc już 
o osobach starszych, które nie mają jak dojechać chociażby 
do lekarza. Będę wspierał na naszym terenie rządowe działa-
nia w zakresie przywracania siatki połączeń autobusowych, 
zapowiedziane w tzw. „Piątce Kaczyńskiego”.

Chcę w dalszym ciągu współpracować z samorzą-
dami oraz Instytutem Pamięci Narodowej w zakresie 
przywracania pamięci o miejscach martyrologii. I tu 
pewna ciekawostka. Zbliża się setna rocznica Bitwy 
pod Sarnową Górą, a zapewne mało osób wie, że 
Aleksander Napiórkowski - jedyny parlamentarzy-
sta Sejmu Ustawodawczego, który zginął w trakcie 
wojny 1920 roku, poległ właśnie podczas tej bitwy. 
Był to młody oficer, wybitny socjalista – bliski współ-
pracownik Józefa Piłsudskiego. Uważam, że należy w 

sposób godny uczcić jego pamięć na naszym terenie.
Jestem doświadczonym senatorem i jeśli taka będzie 

wola wyborców to chciałbym kontynuować moją pracę 
na rzecz Polski, a w sposób szczególny na dla okręgu cie-
chanowskiego. 

JAN MARIA JACKOWSKI
Senator RP (Prawo i Sprawiedliwość)

Jakie sprawy, którymi zajmował się Pan w minionej kadencji uważa 
Pan za najważniejsze? Co uważa Pan za swoje sukcesy?

Kadencja, która się kończy, była bardzo trudna. Pod-
czas większości posiedzeń Sejmu, które odbyły się w ciągu 
ostatnich czterech lat, musieliśmy zaciekle bronić demokra-
tycznych wartości oraz Konstytucji. Na  podstawie samych 
tabel z  wynikami głosowań rzeczywiście trudno rozmawiać 
o  spektakularnych sukcesach. Gdy jednak spojrzymy na 
ogromne wsparcie oraz postawę obywateli, którzy nie bali 
się demonstrować swoich poglądów i wyrażać sprzeciw, gdy 
zagrożone zostały demokratyczne wartości, wszystko się zmie-
nia. Ta ogromna mobilizacja na ulicach wielu miast to sukces 
wszystkich zaangażowanych osób, które troszczą się o nasz 
kraj. Warto tutaj wspomnieć o osobie z Sierpca, która w 2017 
r. samotnie protestowała w obronie sądów. Po dwóch dniach 
tych osób było już sto. Byłem tam również ja!

Od samego początku tej kadencji przyglądam się fi-
nansom publicznym, o które rząd niestety nie dba. Uczest-
niczyłem w kontroli poselskiej w KPRM w  sprawie nagród 
(drugich pensji) wypłacanych ministrom oraz w  kontroli 
poselskiej w Ministerstwie Obrony Narodowej, aby wyjaśnić 
aferę śmigłowcową. W ostatnich dniach uczestniczyłem rów-
nież w kontroli w KPRM, aby zdobyć informację na temat 
lotów służbowych marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego 
z  rodziną. O wszystkich wykrytych nieprawidłowościach na 
bieżąco informuję opinię publiczną. 

Bardzo ważna jest dla mnie rodzina. Jestem ojcem 
trójki maluchów i wiem, jakim ogromnym szczęściem 
są dzieci. Ogromnie współczuję parom, które nie mogą 
doczekać się potomstwa. Dlatego aktywnie wspieram 
programy, celem których jest dofinansowanie zabiegu 
in vitro. Udało się to już w stolicy. Kilka tygodni temu 
radni z Mazowsza zarezerwowali w budżecie środki na 
dofinansowanie mazowieckiego programu in vitro, który 
jest wzorowany na warszawskim. 
A co było ważne, ale nie udało się niestety załatwić?

Sprawa, której niestety nie udało się zakończyć w tej ka-
dencji, związana jest ze Spółką Srebrna. Nie udało nam się 
wyjaśnić wszystkich zawiłości dotyczących przejęcia przez śro-
dowisko PiS gruntów należących do Skarbu Państwa. Za to, 
że zaangażowałem się w wyjaśnianie tych spraw oraz zadałem 
publicznie kilka pytań dotyczących Spółki Srebrna zostałem 
już dwukrotnie pozwany przez J. Kaczyńskiego. To mnie jed-
nak nie powstrzyma, ponieważ społeczeństwo oczekuje, że te 
kwestie zostaną wyjaśnione do końca. 
Czym będzie się Pan chciał zająć jeśli wyborcy powierzą Panu ponow-
nie mandat?

Będą walczył o to, by polepszyła się sytuacja w służbie 
zdrowia. Należy skrócić kolejki do specjalistów, zadbać o pa-
cjentów na SOR-ach oraz przywrócić standardy opieki około-
porodowej. Na pomoc czekają też osoby chore na raka, które 
coraz częściej mają również ogromne problemy z dostępem do 
niezbędnych leków. W naszym okręgu z pierwszego miejsca 
kandyduje pan Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. Zamie-
rzam go pytać, dlaczego sytuacja w służbie zdrowia pogarsza 
się z dnia na dzień. Dlaczego co chwila pojawiają się informa-
cje o tragediach na SOR-ach, dlaczego dochodzi do drama-
tycznych sytuacji na oddziałach psychiatrycznych? Dlaczego 
sytuacja finansowa tak wielu szpitali, w tym Specjalistycznego 
Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie, uległa pogorszeniu 
po wprowadzeniu tzw. sieci szpitali? Będę oczekiwał konkret-
nych odpowiedzi, ponieważ tutaj chodzi przede wszystkim o 
wiarygodność! 

Uważam, że w przyszłej kadencji zdecydowanie więcej 
uwagi powinniśmy także poświęcić ekologii i środowisku. 
Należy intensyfikować wszelkie działania, których celem jest 
walka ze smogiem oraz ograniczenie zużycia plastiku. Po ob-
jęciu mandatu chciałbym również uczestniczyć w procesie 

przywracania normalności. Liczę na to, że już za kilka tygodni 
będziemy mogli zacząć pracę nad regulacjami, które wyelimi-
nują bezprawie i stojące w sprzeczności z Konstytucją przepisy 
uchwalone przez PiS.

MARCIN KIERWIŃSKI
Poseł na Sejm RP (Platforma Obywatelska)

Jakie sprawy, którymi zajmował się Pan w minionej kadencji 
uważa Pan za najważniejsze? Co uważa Pan za swoje sukcesy? 

Od 2015 roku mam zaszczyt pełnić mandat posel-
ski w okręgu płocko-ciechanowskim. Swoje obowiązki 
państwowe mogę podzielić na trzy obszary zaintereso-
wań.  Po pierwsze, to praca w Rządzie, zarówno Premier 
Beaty Szydło jak i Mateusza Morawieckiego, gdzie peł-
nię funkcję zastępcy Koordynatora Służb Specjalnych 
Mariusza Kamińskiego, po drugie - praca w parlamen-
cie, a po trzecie – bardzo ważna dla mnie – praca w 
terenie czyli w okręgu wyborczym. Pochodzę z Sońska, 
tu mieszka moja mama i moja rodzina. Bardzo bliskie 
są mi problemy Ziemi Ciechanowskiej. W samym 
Ciechanowie mam swoje Biuro Poselskie, które działa 
bardzo intensywnie. Posiadam również biura poselskie 
w Płońsku, Raciążu i Chorzelach. Żywo interesuje się 
problemami mieszkańców Północnego Mazowsza. Re-
gularnie odbywam spotkania z wyborcami. Staram się 
pomagać w indywidualnych sprawach mieszkańców i 
nie pozostawiać ich bez pomocy. Współpracuję z samo-
rządami z naszego okręgu. 

Za własne sukcesy uznaję wszystkie niepodważal-
ne sukcesy rządów Prawa i Sprawiedliwości. W obsza-
rze bezpieczeństwa to walka z mafiami VAT-owskimi i 
lekowymi, dzięki której bardzo mocno wzmocniliśmy 
budżet Polski. To ogromne programy socjalne jak Ro-
dzina 500+, Wyprawka dla Ucznia, Mieszkanie+. Dzię-
ki wprowadzeniu tych programów udało się w dużym 
stopniu ograniczyć zjawisko biedy i bezrobocia. Przy-

znam się, że największą satysfakcję sprawiła mi wizy-
ta nad polskim morzem po wprowadzeniu programu 
500+, kiedy zobaczyłem zapchane plaże pełne dziecia-
ków, z których duża część pierwszy raz zobaczyła morze. 
Pomyślałem sobie wtedy, że te ogromne programy spo-
łeczne, które wdraża Rząd, dają kapitalny efekt.

Sukcesy w okręgu to przede wszystkim codzienna 
praca dla mieszkańców Ciechanowa, Płońska, Przasny-
sza i Mławy. To nowe samochody dla jednostek OSP, 
nowe drogi z Funduszu Dróg Samorządowych, a także 
przywracanie instytucji, które podczas swojej władzy 
likwidowały rządy PO-PSL. Przykładem niech będzie 
chociażby przywrócenie ostatnio posterunku Policji w 
Ojrzeniu. 
A co było ważne, ale nie udało się niestety załatwić? 

Chciałbym mieć po prostu więcej czasu na dzie-
lenie się obowiązkami rządowymi i okręgowymi. Lu-
bię pracę z ludźmi, staram się jak najwięcej jeździć po 
naszym okręgu i spotykać się z ludźmi. Rozmawiać i 
słuchać ich… Staram się być zawsze pomocny i czasa-
mi mam wrażenie, ze mógłbym więcej czasu spędzać 
na spotkaniach w gminach czy zajmując się prostymi 
sprawami ludzi. Jednak w tym przypadku pomaga-
ją mi moi współpracownicy w samorządach. Radni 

wszystkich szczebli, z którymi na bieżąco współpra-
cuję w sprawach naszej małej ojczyzny. Dzięki dużej 
grupie współpracowników udaje mi się pogodzić 
wszystkie obowiązki.
Czym będzie się Pan chciał zająć jeśli wyborcy powierzą 
Panu ponownie mandat? 

Mam kilka pomysłów na przyszłą kadencję, które 
będę chciał zrealizować. Kluczowe będzie wsparcie sa-
morządów w przywracaniu połączeń lokalnych, pierw-
szy krok już zrobiono, ale potrzeba rozwiązania jeszcze 
wielu istotnych spraw. Takim przykładem jest choćby 
reaktywacja dworców autobusowych, takich jak nasz w 
Ciechanowie. Takimi pomysłami jest chociażby przy-
wrócenie Wisły dla Mazowsza i budowa małych portów 
rzecznych, np. w Czerwińsku, Wyszogrodzie czy Do-
brzykowie. To szlaki rowerowe historycznymi trasami 
w dolinach mazowieckich rzek. To trasa turystyczna 
łącząca Warszawę z Płockiem i Płock z Przasnyszem. To 
Muzeum Powstania Antykomunistycznego po II wojnie 
światowej w Ciechanowie czy restauracja kolejki wąsko-
torowej w Mławie, Przasnyszu i Pułtusku. Dla ziemi 
ciechanowskiej bardzo ważną kwestią jest chociażby po-
prawa funkcjonowania szpitala wojewódzkiego, który 
władze Mazowsza doprowadziły do katastrofalnej sytu-

acji. Ale przede wszystkim stawiamy sobie za cel inwe-
stycje w infrastrukturę komunikacyjną. Będę wspierał 
Ciechanów, powiat i okoliczne gminy w pozyskiwaniu 
środków z Krajowego Funduszu Drogowego. I to bę-
dzie jedno z moich głównych zadań w tej kadencji.

MACIEJ WĄSIK
Poseł na Sejm RP (Prawo i Sprawiedliwość)
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materiał promocyjny

Budowa nowego bloku to ogromne przed-
sięwzięcie. Na jakim jesteście etapie?

Można powiedzieć, że jesteśmy 
na ostatniej prostej. Planując inwe-
stycję przy ul. Szwanke chcieliśmy, 
by budynek był nowoczesny, spójny z 
otoczeniem i aby mieszkania spełniały 
oczekiwania przyszłych najemców. To 
blok na 48 mieszkań. Jest też parking 
na 55 samochodów. To inwestycja To-
warzystwa Budownictwa Społecznego 
po 12 latach przerwy w budowaniu 
budynków na wynajem. Realizowa-
na jest przy partycypacji w kosztach 
przez przyszłych najemców i dzięki 
uzyskaniu kredytu z Banku Gospo-
darstwa Krajowego. Prace są mocno 
zaawansowane, bo właśnie trwają 
roboty wykończeniowe mieszkań. 
Teren wokół budynku jest już, moż-
na powiedzieć, w 95% utwardzony, a 
za chwilę powstanie docelowe ogro-
dzenie terenu. Jesteśmy zadowoleni z 
przebiegu prac. I pracownicy i ja oso-
biście mocno angażujemy się w ten 
projekt i nieustannie trzymamy rękę 
na pulsie. Na terenie inwestycji or-
ganizowane są cotygodniowe narady 
koordynacyjne z udziałem wykonaw-
cy, inspektora nadzoru, projektanta 
i inwestora. Omawiamy wówczas 
szczegóły związane ze stopniem za-

awansowania, dyskutujemy, dzieli-
my się spostrzeżeniami i uwagami. 
Wszystko wskazuje na to, że już na 
Święta Bożego Narodzenia lokatorzy 
będą mogli się wprowadzić.
Wszystko wskazuje na to, że bloki TBS-ow-
skie mają rację bytu.

Przy ogłaszaniu planu budowy 
bloku, który już teraz jest na ukończe-
niu, lista zainteresowanych natych-
miast się zapełniła, w ciągu dwóch 
dni mieliśmy komplet. Utworzyliśmy 
listę rezerwową, a w kolejnych tygo-
dniach i miesiącach wciąż ktoś dzwo-
nił lub przychodził, pytając o miesz-
kania w nowym bloku. To są fakty, 
które jednoznacznie wskazują, że blo-
ki TBS-owskie w swej specyfice odpo-
wiadającą potrzebom mieszkańców i 
inwestycje w nie to dobry kierunek. 
Stąd od razu plan na następny obiekt. 
Działamy bardzo dynamicznie, chcąc 
rozwijać spółkę właśnie w tę stronę. 
Mimo, iż powstaje w mieście wiele 
obiektów i osiedli deweloperskich, 
powodzeniem cieszą się mieszkania 
TBS-owskie. 
To już pewne, że będzie kolejny blok?

W marcu tego roku spółka zło-
żyła wniosek dotyczący budowy ko-
lejnego budynku, tym razem z 36 
mieszkaniami. Jeszcze w tym roku 

chcemy rozpocząć prace. W czerwcu 
ogłosiliśmy przetarg na budowę, wy-
brana została najkorzystniejsza oferta. 
Wyłonionym wykonawcą jest ta sama 
firma, co w przypadku powstającego 
obecnie bloku. Tę inwestycję planuje-
my zresztą po sąsiedzku, także na ul. 
Szwanke. Tu również staramy się o 
kredyt w BGK. Zasady oczywiście są 
te same – budowa przy partycypacji w 
kosztach przez przyszłych najemców. 
Najemcy oczywiście mają spore pole 
manewru jeśli chodzi o metraż i ocze-
kiwania względem mieszkań. 
A jak wygląda kwestia remontów i utrzy-
mania budynków, lokali, przestrzeni któ-
rych jesteście jako TBS właścicielami lub 
administratorami? 

W tym roku o 14 miejsc powięk-
szyliśmy parking przy ul. Witosa. W 
najbliższych miesiącach planujemy 
w budynkach własnych spółki wy-
mianę stolarki okiennej i drzwiowej, 
remonty elewacji, balkonów i ma-
lowanie klatek schodowych. Warto 
podkreślić, że w zeszłym roku po-
większyliśmy liczbę wspólnot, któ-
rymi administrujemy i tam remonty 
wykonujemy zgodnie z uchwałami 
podjętymi przez wspólnoty. Zazna-
czyć trzeba, że TBS prowadzi również 
roboty remontowe w komunalnych 

zasobach mieszkaniowych, na pod-
stawie umowy zawartej z miastem. W 
budżecie miasta na 2019 rok na robo-
ty remontowe tych zasobów zapisano 
1,5 mln zł. Pracy jest bardzo dużo, 
staramy się systematycznie prowadzić 
działania, biorąc pod uwagę pilność 
zadań. Zdajemy sobie sprawę jak wie-
le jest do zrobienia i krok po kroku 
to robimy.
Na czym TBS skupi się w najbliższej przy-
szłości?

Wśród naszych planów jest m.in. 
budowa trzeciego budynku wieloro-
dzinnego. Tym razem na około 80-
90 mieszkań. Będzie to inwestycja w 
okolicach ul. Powstańców Wielkopol-
skich – po uzyskaniu aportem dział-
ki z Urzędu Miasta. Jak już wspo-
minałem, jest duże zainteresowanie 
mieszkańców, więc tym się kierujemy 
i zgodnie z tym ustalamy priorytety. 
Przed nami oczywiście następne bie-
żące remonty, modernizacje, roboty 
doraźne. Spółka ma mnóstwo zadań, 

a ja ze swojej strony staram się tak nią 
zarządzać, by działała prężnie i dyna-
micznie. Z pracownikami tworzymy 
zgrany zespół, bardzo cenię sobie ich 
zaangażowanie. Jesteśmy otwarci na 
sprawy mieszkańców i robimy wszyst-
ko co w naszej mocy by sprostać ich 
oczekiwaniom, pomagać rozwiązywać 
problemy, reagować. 
A czy kandydowanie do Sejmu to też od-
powiedź na oczekiwania mieszkańców?

Na pewno tak, bo podczas pracy 
w TBS jestem blisko zwykłych ludzi, 
osób z przyziemnymi problemami, 
które dla wielu oderwanych od rze-
czywistości parlamentarzystów mogą 
być obce. Działam także aktywnie w 
samorządzie jako radny powiatowy 
i to też daje mi szersze spojrzenie. 
Uważam, że rola samorządu powin-
na zostać wzmocniona, a można o to 
zadbać będąc w parlamencie. Coraz 
częściej na samorządy przerzucane 
są koszty odgórnych pomysłów, co 
z pewnością nie służy mieszkańcom, 
gdyż ogranicza możliwości inwestycji 
i działań w miastach i gminach. Ro-
zumiem problemy z jakimi borykają 
się mieszkańcy miast, ale też miesz-
kańcy wsi. Sam jestem producentem 
rolnym, więc doskonale znane są mi 
bolączki rolników. Mam nadzieję, że 
zostanę obdarzony zaufaniem, które 
umożliwi mi reprezentowanie naszej 
lokalnej społeczności w sejmie. Star-
tuję z list PSL, gdyż uważam że jest to 
racjonalna oraz oparta na solidnych 
tradycjach i fundamentach alterna-
tywa.
Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z Łukaszem Lewandowskim – prezesem Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego w Ciechanowie

Budujemy markę TBS
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Na początku sierpnia w siedzibie Mazowieckiej Izby 
Gospodarczej w Ciechanowie odbyło się kolejne, co-
miesięczne spotkanie z cyklu „Wspólnie łatwiej i MI-
Giem”. Tym razem prelegentem był ekspert z zakresu 
wykorzystania fotowoltaiki do użytku prywatnego jak 
i biznesowego. 

Ekspert tłumaczył zebranym na czym polega 
odpowiednie dobranie paneli fotowoltaicznych do 
zapotrzebowania w energię. Można było się dowie-
dzieć jakie są różnice w wykorzystaniu tego systemu 
dla potrzeb gospodarstw domowych oraz przedsię-
biorstw. Kolejne spotkanie, które odbędzie się 4 
września o godz. 18.00 poświęcone będzie edukacji 
muzycznej dzieci, młodzieży i dorosłych w szkole 
muzycznej Akademia Dźwięku w Ciechanowie. 

Nowi członkowie MIG 

W sierpniu w struktury Mazowieckiej Izby 
Gospodarczej wstąpiły nowe firmy: JARZYŃSKI - 
AUTO SERWIS sp. z o.o. (Ciechanów, ul. Kasprzaka 
5), AGRO-TRANS Zbigniew Zbrzezny (Nieradowo 
7, 06-420 Gołymin), AUTO-Łukasik Karol Łukasik 
Mechanika Pojazdowa (Morawy-Wicherki 4, 06-420 

Gołymin) oraz KANCELARIA ADWOKACKA To-
masz Ślesicki (Ciechanów, ul. Płońska 4). 

Członkowie MIG w sierpniu wzięli rów-
nież udział w integracyjnym spływie kajakowym 
po rzece Łydynia. Fotorelację z tego wydarzenia 
oraz wiele innych przedsięwzięć można śledzić na 
profilu Facebook MIGu. Zapraszamy również na 
stronę internetową: www.migciechanow.pl

MAZOWIECKA IZBA GOSPODARCZA
06-400 CIECHANÓW, UL. SIENKIEWICZA 28A

TEL. +48 502 277 787
E-MAIL: DYREKCJA.MIG@WP.PL 

Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie 

Tajniki fotowoltaiki 
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O studiach magisterskich uruchamianych w Państwo-
wej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie mówi już 
nie tylko miasto Ciechanów ale i jego okolice. Jeden z 
nowo uruchomionych kierunków tych studiów będzie 
funkcjonował od nowego roku akademickiego również 
na kierowanym przez Panią Wydziale. 

Rzeczywiście, studia magisterskie to nowy 
etap w życiu Uczelni.  Dzisiaj już możemy 
śmiało powiedzieć że odnieśliśmy mały sukces. 
Już od dwóch-trzech lat nasi absolwenci stu-
diów licencjackich i inżynierskich zgłaszali po-
trzebę dalszego kształcenia na naszej Uczelni. 
Dość długo zastanawialiśmy się na Wydziale 
jaki kierunek warto byłoby uruchomić, tak by 
nasi absolwenci mogli z tej oferty skorzystać. 
Po wielu dyskusjach z naszą kadrą, studenta-
mi, ale i przedstawicielami lokalnego rynku 
pracy postawiliśmy na kierunek Zarządzanie. 
Złożyliśmy więc wniosek do Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego i po kilku mie-
siącach przyszła pozytywna opinia, również 
Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Reasumując 
od 1 października ciechanowianie oraz miesz-
kańcy pobliskich terenów mają okazję rozpo-
cząć kształcenie na bezpłatnych studiach ma-
gisterskich dziennych oraz zaocznych, za które 
pobierane będzie czesne. 
To rzeczywiście wielka sprawa. Czy o przyjęcie na stu-
dia magisterskie mogą ubiegać się absolwenci wszyst-
kich kierunków studiów pierwszego stopnia, czy tylko 
niektórych?

Nasza oferta skonstruowana jest w taki 
sposób, żeby móc przyjąć absolwentów 

wszystkich kierunków, za-
równo z puli licencjackich, 
jak i inżynierskich. W po-
szczególnych przypadkach 
komisja rekrutacyjna i wła-
dze Wydziału mogą podjąć 
decyzję o konieczności uzu-
pełnienia pewnych treści w 
pierwszym roku nauki. 
Praktyczne kształcenie stu-
dentów, nowoczesne Centrum 
Edukacji Technicznej, studia 
magisterskie – to niewątpliwe 
osiągnięcia Wydziału Inżynierii 
i Ekonomii. Jest się czym po-
chwalić.

Tak, to nieustannie cięż-
ka praca wszystkich naszych 
pracowników, z kierownikami 
Zakładów na czele. Za to im wszystkim bardzo 
dziękuję.

Ale mnie najbardziej cieszy to że zaczynamy 
być postrzegani jako bardzo nowoczesna Uczelnia, 
ściśle współpracująca z rynkiem pracy, kształcąca 
kadry których ani Uczelnia, ani pracodawcy nie 
mogą się powstydzić. 

Ostatnio rozmawiałam z jednym z człon-
ków zarządu polskiej, bardzo silnej korpora-
cji. I to on powiedział mi że „poszukują do 
pracy absolwentów PWSZ-tek, bo w nich się 
kształci praktycznie”. Nic dodać, nic ująć. 
Pracowaliśmy na to, również - a może nawet 
głównie studenci, przez wiele lat.

Rozpoczęła się już rekrutacja na 
kolejny rok akademicki. Jakie 
kierunki, prócz wspomnianego 
Zarządzania, Wydział Inżynierii 
i Ekonomii oferuje swoim przy-
szłym studentom?

Mamy w swojej ofercie 
pięć kierunków studiów: Eko-
nomię (studia licencjackie), 
Informatykę, Inżynierię Śro-
dowiska, Mechanikę i Budowę 
Maszyn oraz Rolnictwo (stu-
dia inżynierskie). 
Czego zatem można życzyć Wy-
działowi Inżynierii i Ekonomii w 
nadchodzącym roku akademic-
kim?

Prócz rzeszy kandy-
datów na nasze kierunki, 

dalszej integracji środowiska studenckiego z 
lokalną przedsiębiorczością. To jest właśnie 
nowoczesne, innowacyjne podejście do współ-
czesnego szkolnictwa wyższego: szybko odpo-
wiadać na potrzeby rynku pracy. Dlatego też 
nie kształcimy bezrobotnych, a dostarczamy na 
rynek pracy nowoczesnych, dobrze wyszkolo-
nych specjalistów.

Wszystkich maturzystów, którzy chcą mieć 
zapewniony dobry start w dorosłe życie zawodowe 
zapraszamy do studiowania na Wydziale Inżynierii 
i Ekonomii w Państwowej Wyższej Szkole Zawo-
dowej w Ciechanowie przy ulicy Narutowicza 9.
Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z doc. dr Elżbietą Gąsiorowską - Dziekanem Wydziału Inżynierii i Ekonomii 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Studia magisterskie to nowy etap w życiu Uczelni
Dobiegł końca pierwszy etap rekrutacji na studia w Państwowej 
Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie. Warto podkreślić, że 
wypadł on bardzo dobrze.

Jak dotychczas największym zainteresowaniem kandy-
datów cieszą się kierunki licencjackie: pielęgniarstwo, eko-
nomia i logistyka. Z powodu wyczerpania limitu miejsc za-
kończono rekrutację na studia stacjonarne i niestacjonarne II 
stopnia na kierunku Pielęgniarstwo.

Dobrze przebiega też rekrutacja na nowo uruchomio-
nych studiach II stopnia na kierunku Zarządzanie, gdzie 
zostaną uruchomione dwie specjalności: Zarządzanie przed-
siębiorstwem oraz Zarządzanie finansami. Absolwent zyska 
umiejętności menedżerskie niezbędne do kierowania przed-
siębiorstwem produkcyjnym, usługowym małej lub średniej 
wielkości oraz jednostkami administracji państwowej róż-
nych szczebli. Równocześnie uzyska w czasie studiów wiedzę 
pozwalającą samodzielnie ocenić sytuację finansową firmy. 
Na studia drugiego stopnia będą rekrutowani absolwenci 
studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magi-
sterskich.

Od nowego roku akademickiego Uczelnia wprowa-
dziła jednolite stacjonarne studia magisterskie o profilu 
praktycznym na kierunku Pedagogika przedszkolna i 
wczesnoszkolna dla absolwentów legitymujących się świa-
dectwem dojrzałości. Studia stacjonarne są bezpłatne, 
a bardzo dobrze rozwinięty system stypendialny pozwa-
la studentom utrzymać się w trakcie studiów. Uczelnia 
wspiera także najlepszych studentów poprzez stypendia 
za wyniki w nauce. Studenci niepełnosprawni mogą liczyć 
na stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. 
Mieszkańcy Domu Studenta otrzymują dodatek do sty-
pendium na pokrycie kosztów zamieszkania. 

- Są jeszcze wolne miejsca na kierunkach inżynierskich. 
Znając zapotrzebowanie rynku pracy na pracowników z ty-
tułem inżyniera szczególnie na te kierunki zapraszamy. Dru-
gi etap rekrutacji potrwa do 21 września – mówi Wiesław 
Wernik z Działu Kształcenia i Spraw Studenckich PWSZ.

TM

Rekrutacja w PWSZ na półmetku
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Ciechanowscy policjanci celebrowali swoje 
święto. Tegoroczne obchody były wyjątko-
we, ponieważ powiązane były z 100. roczni-
cą powstania Policji Państwowej. 

Na uroczystość przybyli przedsta-
wiciele władz rządowych,  parlamentu 
RP, samorządów lokalnych oraz służb 
mundurowych. 

Obchody Święta Policji rozpoczę-
ły się uroczystym złożeniem kwiatów 
przed Krzyżem Katyńskim przy Ko-
ściele Farnym. 

Następnie celebrowana była Msza 
Święta w intencji policjantów i ich ro-
dzin w kościele parafii Św. Tekli. Po 
nabożeństwie odbyła się uroczystość w 
auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawo-
dowej. Odśpiewano Hymn Państwowy 
przy akompaniamencie Orkiestry Dętej 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciecha-
nowie, po czym wszystkich uczestników 
powitał insp. Grzegorz Grabowski, Ko-
mendant Powiatowy Policji.

Podczas uroczystości wręczono 
akty mianowania na wyższe stopnie 
policyjne, wyróżnienia oraz nagrody 
rzeczowe ufundowane przez władze 
samorządowe dla policjantów i pra-
cowników cywilnych ciechanowskiej 
komendy.

Na wyższe stopnie Policji zostało 
mianowanych 46 funkcjonariuszy.

W uznaniu szczególnych zasług dla 
rozwoju miasta Kapituła Medalu „ZA 
ZASŁUGI DLA CIECHANOWA” 
przyznała go podinspektorowi Piotro-
wi Mitterowi. 

Komendant Główny Policji w 100. 
rocznicę powstania Policji Państwowej 

przyznał nagrody dla 11 funkcjonariu-
szy naszej Komendy.

Komendant Wojewódzki Policji z 
siedzibą w Radomiu wyróżnił dwóch  
pracowników komendy natomiast Ko-
mendant Powiatowy Policji wyróżnił 
16 pracowników.

Anna Cicholska, Poseł na Sejm 
RP, wyróżniła dwóch funkcjonariuszy 
policji.

Joanna Potocka-Rak - Starosta 
Ciechanowski, Krzysztof Kosiński - 
Prezydent Miasta Ciechanów, Łukasz 
Kapczyński - Burmistrz Miasta i Gmi-
ny Glinojeck oraz Marek Kiwit - Wójt 
Gminy Ciechanów wyróżnili kolejnych 
16 pracowników oraz policjantów KPP.

Prezydent RP wydał postanowienie 
o nadaniu odznaczeń: 

- za długoletnią służbę, złotym me-
dalem odznaczeni zostali: Maria Pikus i 
Jan Rogulski. 

- za długoletnią służbę, srebrnym 
medalem odznaczeni zostali: podkom. 
Artur Jażdżyk oraz asp. szt. Grzegorz 
Przybysz.

Minister Spraw Wewnętrznych 
i Administracji nadał: srebrną od-
znakę „Zasłużony Policjant” - kom. 
Wiesławowi Blekickiemu, brązową 
odznakę „Zasłużony Policjant”: po-
dinsp. Robertowi Stawiskiemu i mł. 
asp. Tomaszowi Leszczyńskiemu. 

Wszystkim policjantom życzymy 
owocnej służby. 

TJ / KPP W CIECHANOWIE

Obchody Święta Policji w Ciechanowie 

Policjanci otrzymali awanse i odznaczenia

Policjanci świętowali 100. rocznicę powstania Policji Państwowej. 
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W Komendzie Powiatowej Policji w Ciecha-
nowie odbyła się uroczysta prezentacja 
tablic pamięci oraz książki pt. „Byśmy pa-
miętali. Przedwojenni Policjanci powiatu 
ciechanowskiego 1919-1939”. 

Podczas uroczystości głos zabrali: 
Joanna Potocka-Rak - Starosta Ciecha-
nowski, Adrianna Saganek - Sekretarz 
Miasta Ciechanów, podinsp. Piotr 
Mitter - Naczelnik Wydziału Prewen-
cji KPP w Ciechanowie, ks. infułat 
Ludomir Kokosiński oraz insp. Grze-
gorz Grabowski - Komendant Powia-
towy Policji w Ciechanowie. Wszyscy 
wspominali o tym, jak ważna jest praca 
Policji oraz o zmianach jakie w niej za-
chodziły w ciągu 100 lat. 

Tablice upamiętniające 100-lecie 
powstania Policji Państwowej znaj-
dują się przed wejściem do budynku 
komendy. Każdy może zapoznać się z 
ekspozycją, na której są przedstawione 
losy przedwojennych ciechanowskich 
policjantów. 

Temu wydarzeniu towarzyszyło 
uroczyste wręczenie nagród laureatom 
konkursu literackiego „100-lecie po-
wołania Policji Państwowej”. Konkurs 
literacki był skierowany do uczniów 
z klas V – VIII szkół podstawowych. 
Uczestnicy mieli za zadanie przygoto-
wać prace w formie wiersza lub fraszki. 
Wpłynęło 70 prac z czego komisja kon-

kursowa wyłoniła 3 laureatów: I miej-
sce zajęła - Monika Chmura ze Szkoły 
Podstawowej w Gołyminie Ośrodku, II 
- Fabiana Zaffagnini ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Ciechanowie i III - Julia 
Krajewska ze Szkoły Podstawowej nr 
4 w Ciechanowie. Ponadto komisja 
konkursowa wyróżniła 3 osoby: Julię 
Bonisławską z SP nr 4 w Ciechanowie, 
Paulinę Michalak z SP nr 4 w Ciecha-
nowie i Adrianę Kowalskiego z SP w 
Gołyminie Ośrodku. 

Za zaangażowanie w przygo-
towanie uczniów do konkursu li-
terackiego komisja  podziękowała: 
Beacie Śmiecińskiej - dyrektor SP 
w Gołyminie-Ośrodku oraz Helenie 
Balcerzak – nauczycielce SP i Barba-
rze Kamińskiej  - dyrektor SP nr 4 
Ciechanowie.

Wszystkim laureatom konkursu 
literackiego gratulujemy. 

TOMASZ JURCZAK

100. rocznica powstania Policji Państwowej

Tablice pamięci i konkurs literacki

Zwyciężczynie konkursu literackiego.
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Grupa policjantów zrzeszonych w Między-
narodowym Stowarzyszeniu Policji IPA 
gościła niedawno w Płońsku i Ciechano-
wie. Odwiedziny związane były z obcho-
dami 10. rocznicy utworzenia płońskiego 
Regionu IPA. 

Płoński Region w tym roku obcho-
dzi dekadę funkcjonowania. Z tej oka-
zji w Państwowej Szkole Muzycznej II 
st. w Płońsku zorganizowano uroczystą 
galę z udziałem członków stowarzysze-
nia, przedstawicieli samorządu lokalne-
go oraz zaproszonych gości. 

- Do stowarzyszenia należą osoby, 
które są czynnymi lub emerytowany-
mi policjantami oraz czynnymi straż-
nikami granicznymi lub emerytami 
tej służby. Do IPA mogą przynależeć 
osoby cywilne na zasadzie honorowego 
członkostwa. W tegorocznych obcho-
dach uczestniczyli nasi przyjaciele z 
Litwy, Łotwy, Estonii, Czech i Ukra-
iny. Odwiedziliśmy również ziemię 

ciechanowską. Lubimy tu przyjeżdżać 
dzięki takim wspaniałym ludziom ja-
kim jest m.in. Mirosław Miączyński, 
który potrafi poprzez przyjaźń i zaan-
gażowanie pokazać co Ciechanów ma 
najlepszego, czyli zabytki, ale przede 
wszystkim wielkie serca mieszkańców. 
Dodam że działalność IPA opiera się 
przede wszystkim na przyjaźni. Nie ma 
tu granic pieniężnych, poglądów po-
litycznych, czy też wyznania – powie-
dział nam komisarz Jarosław Lasecki 
- przewodniczący Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji IPA Region w 
Płońsku. 

Międzynarodowa delegacja odwie-
dziła Muzeum Pozytywizmu w Gołot-
czyźnie, wieżę ciśnień w Ciechanowie. 
Następnie gości przyjął  Mirosław Mią-
czyński w swoim pensjonacie przy ul. 
Wojska Polskiego, zapewniając obiad 
oraz rozrywki takie jak strzelanie do 
celu oraz grę na symulatorze golfa. 

PP

Policjanci z IPA 
odwiedzili Ciechanów 
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Pod koniec lipca oficjalnie otwarto Posteru-
nek Policji w Ojrzeniu. Służbę będzie w nim 
pełniło ośmioro funkcjonariuszy. Swoim 
zasięgiem będzie obejmował gminy Ojrzeń 
i Sońsk. Modernizację budynku udało się 
sfinansować dzięki wsparciu samorządu 
gminy Ojrzeń.

- Posterunek Policji w Ojrzeniu 
został reaktywowany po likwidacji we 
wrześniu 2012 roku. Pomieszczenia 
które zajmuje są własnością Gminy 
Ojrzeń, a zostały udostępnione Policji 
na podstawie umowy użyczenia. Są to 
trzy pomieszczenia służbowe. Do dys-
pozycji policjantów jest również garaż. 
Takie rozwiązanie spowoduje uspraw-
nienie organizacji służby dzielnicowego 
i poprawi efektywność realizacji zadań. 
Pozwoli również na bliższy kontakt z 
mieszkańcami gmin, jak też wpłynie 
pozytywnie na szybkość podejmowa-
nych interwencji oraz reakcji na zgło-
szenie – powiedziała kom. Jolanta Bym 
– rzecznik prasowy KPP w Ciechano-
wie. 

- Otwarcie posterunku jest odpo-
wiedzią na oczekiwania mieszkańców, 
samorządów, ale jest też wynikiem po-
licyjnych analiz. Nie udałoby się to bez 
wsparcia samorządów. Ogromne słowa 
podziękowania należą się Zdzisławowi 

Mierzejewskiemu 
- wójtowi gminy 
Ojrzeń - powie-
dział insp. Grze-
gorz Grabowski 
– Komendant Po-
wiatowy Policji w 
Ciechanowie. 

Kierownikiem 
posterunku jest 
asp. szt. Jarosław 
Krzykowski, który podczas uroczystości 
otrzymał z rąk Komendanta Wojewódz-
kiego Policji z siedzibą w Radomiu mł. 
insp. dr. hab. Zbigniewa Mikołajczyka 
symboliczny klucz do Posterunku. Na-
stępnie ksiądz Infułat Ludomir Koko-
siński poświęcił budynek. 

Wśród gości obecni byli przedsta-
wiciele parlamentarzystów, władz woje-
wódzkich i samorządowych, kierownic-
twa Policji oraz służb mundurowych.

PP

Otwarcie Posterunku 
Policji w Ojrzeniu
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Wojna to nie 
bohaterstwo?

1 sierpnia 1944 r. to data, którą znają nawet 
najmłodsi Polacy. Powstanie Warszawskie 
to ostatni zryw, który miał przynieść oca-
lenie i dać nadzieję. Na początku sierpnia 
w mediach toczy się mnóstwo dyskusji na 
temat tego, czy powstanie miało sens, bo 
przecież z góry skazane było na niepowo-
dzenie, biorąc pod uwagę fakt, że jedynie 
co dziesiąty powstaniec posiadał jakąkol-
wiek broń.

Mnie jednak najbardziej poru-
szył przekaz krążący w ostatnim cza-
sie po Facebooku, który mówił, żeby 
przestać uczyć dzieci, że wojna ozna-
cza chwałę i bohaterstwo, a uczyć je, 

że prawdziwą chwałą jest zapobie-
ganie wojnie, a bohaterami należy 
nazywać tych, którzy potrafią tego 
dokonać. Pacyfizm w czystym wyda-
niu. Tyle, że to zdanie w zespoleniu 
z symbolami graficznymi Powstania 
Warszawskiego jest tak płytkie, że 
ociera się o mieliznę. Na mieliźnie 
tej osadza się niebezpieczeństwo 
zapomnienia, że patriotyzm minio-
nych pokoleń buduje kulturę i świa-
domość narodową. Może doprowa-

dzić do tego, że miłość do Ojczyzny 
stanie się synonimem wstydu, bo 
wojnie przecież tak łatwo zapobiec, 
a iść na wojnę, w której nie ma szans 
na wygraną, to wręcz głupota. 

Kto dziś pamięta i oddaje cześć 
„bohaterom” zapobiegającym woj-
nie, którzy stosując politykę karmie-
nia krokodyla próbowali ratować 
świat? Wierzyli głęboko, że dając 
Hitlerowi to czego chce, utrzymają 
pokój, czy w międzyczasie pozry-
wali sojusze i oddali coś, co do nich 
nie należało, czyli Czechosłowację, 
mając nadzieję, że to ostudzi zapał 
„krokodyla”? Zresztą na konferencję 
w Monachium, podczas której zapa-
dały te decyzje zapomnieli w ogóle 
Czechosłowację zaprosić, mimo, że 
to o jej suwerenności i terytorium 
była mowa.

Powstańcy Warszawscy również 
znaleźli się w pułapce. Polska znosi-
ła trudy i okrucieństwa wojny przez 
„pięć ostrych zim i pięć skwarnych 
lat”. Polacy zrozumieli, że sami mu-
szą spróbować odzyskać wolność i 
poczucie sprawiedliwości. Liczyli 
na szybszą ofensywę zbliżającej się 
do stolicy Armii Czerwonej. Liczyli 
zapewne również na nieco większe 
zaangażowanie Aliantów podczas 
zrzutów amunicji i żywności. 

Kiedy weźmiemy pod uwagę 
choćby te przykładowe, pojedyncze 
fakty i decyzje, widać, że wojna to 
coś nieprzewidywalnego. Nigdy nie 
wiadomo, jak zachowają się nie tylko 
przeciwnicy, ale również potencjalni 
sojusznicy. Dziś, z perspektywy cza-
su, znając dokładnie te wydarzenia, 
łatwo oceniać, wydawać opinie, kal-

kulować i krytykować. Szczególnie 
wydarzenie z sierpnia 1944r., bo 
konsekwencje zrywu były okrutne 
nie tylko ze względu na liczbę ofiar 
i zburzenie stolicy, ale również dla-
tego, że w te działania włączane były 
dzieci. Bardzo trafnie sens podjęcia 
walki wyjaśnia Roman Mańka - so-
cjolog, dziennikarz i publicysta: „Nie 
chce mi się już więcej tłumaczyć tym 
różnym mądralom, że Powstanie 
Warszawskie miało sens. Wyjaśnijmy 
sobie jedną kardynalną rzecz: walka 
za Ojczyznę zawsze ma sens, bo tu 
chodzi o świadectwo i dorobek sym-
boliczny dla przyszłych pokoleń, a 
więc to co stanowi o tożsamości oraz 
trwałości narodu (…) podczas woj-
ny, gdy kraj znajduje się w niewoli, 
kiedy nie ma szans na zwycięstwo, 
trzeba dać świadectwo moralne”.

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA

Na wstępie pytanie - dla kogo szkoła poli-
cealna?

Szkoła policealna jest świadomym 
wyborem dającym zawód w krótkim 
czasie, umożliwiającym samozatrud-
nienie. Ponadto, dla każdego kto jest 
gotowy na nowe wyzwania, chce zdo-
być nowe umiejętności, poszerzyć wie-
dzę, myśli o przekwalifikowaniu, marzy 
o własnym gabinecie kosmetycznym 
lub masażu.
Jak zachęciłaby Pani do podjęcia decyzji o 
nauce w szkole policealnej? 

Jesteśmy szkołą bezpłatną, zapew-
niamy wysoki poziom nauczania i 
doskonałą zdawalność egzaminów za-
wodowych, z doskonałą lokalizacja tuż 
przy dworcu PKP i PKS. Naszym prio-
rytetem jest rozwój osobisty ucznia, 
dbamy o pozytywne nastawienie, mo-
tywację do nauki. Organizujemy do-
datkowe kursy i certyfikowane szkole-
nia podnoszące kwalifikacje zawodowe. 
Wyraźnie określamy zasady współpracy 
uczeń – nauczyciel. Nasi absolwenci 
otrzymują europejski certyfikat umie-
jętności, pośredniczymy w zatrudnie-
niu w kraju i za granicą. Uczymy języka 
migowego i zawodowego angielskiego.
Czy kolejny rok szkolny przynosi nowe pro-
pozycje? 

Tak. Nowością są płatne staże 
unijne. Jesteśmy w projekcie Agencji 
Rozwoju Mazowsza i Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego, który daje 
uczniom możliwość odbycia stażu za-
wodowego w wybranym przez niego 
ośrodku, także za granicą. My pokry-
wamy koszty dojazdu, zakwaterowania, 
ubioru. Ponadto stażysta otrzymuje 
wynagrodzenie 2 tys. zł. za 150 godz. 
stażu.
Jakie trzeba spełnić warunki, żeby móc pod-
jąć naukę w Waszej szkole?

Najważniejsze są oczywiście chęci. 
Nie wymagamy matury, nie ograni-
czamy wieku kandydata. Nauka jest 
dostępna dla każdego, również dla 
osób dorosłych. Liczymy na kandyda-
tów, którzy myślą o usamodzielnieniu, 
prowadzeniu gabinetu kosmetycznego, 
masażu, chcących objąć opieką oso-

by niesamodzielne. Jesteśmy dla osób 
dostosowujących się do zmieniającego 
rynku pracy oraz dla osób, które chcą 
podjąć pracę poza granicami kraju. 
Myślę, że każdy chętny, również oso-
ba pracująca może skorzystać z naszej 
oferty. U nas można łączyć naukę z 
pracą zawodową i życiem prywatnym.
Co oferuje uczniom ciechanowska Szkoła 
Policealna?

Szansę na ciekawą pracę, na którą 
jest zapotrzebowanie. Z nami uczeń na-
pełnia się energią niezbędną do podej-
mowania odważnych działań. Dajemy 
możliwość zdobycia zawodu zupełnie 
za darmo. Nasza szkoła uczy praktycz-
nie – absolwent w momencie ukończe-
nia szkoły jest gotowy do podjęcia pracy 
w wyuczonym zawodzie. Zajęcia prak-
tyczne są konfrontacją teorii z rzeczy-
wistością, stymulują do samodzielności 
i twórczego myślenia przez działanie. 
Jeśli uczeń poszukuje szkoły opartej na 
praktycznych umiejętnościach zawodo-
wych zamiast teoretycznych wykładów 
to my jesteśmy dla niego. Zapewniamy 
bezpłatną, skuteczną i kompleksową 
edukację. Gwarantujemy, że każdy 
odnajdzie tu profesjonalizm i jakość 
kształcenia, doświadczonych nauczy-
cieli, klimat sprzyjający uczeniu się w 
nowoczesnych pracowniach. Jesteśmy 
szkołą Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego kształcącą kompetentnych 
pracowników poszukiwanych na euro-
pejskim rynku pracy. 
Dlaczego warto podjąć naukę w Waszej 
szkole ?

Jesteśmy szkołą XXI wieku. U nas 
można zdobyć zawód: masażysty z ele-
mentami odnowy biologicznej i fizjote-
rapii, kosmetyczki z elementami wizażu 
i podologii, higienistki stomatologicz-
nej z elementami ortodoncji i steryli-
zacji, opiekuna medycznego, opiekuna 
w domu pomocy społecznej, asystenta 
osoby niepełnosprawnej. Część osób 
uczęszczających do szkoły pracuje lub 
ma inne obowiązki dlatego lekcje od-
bywają się w piątki po południu i w 
soboty z zachowaniem wolnej niedzie-
li. Taki system nauki sprzyja osobom, 

które pracują i jednocześnie chcą uzu-
pełnić wykształcenie i podnieść kwalifi-
kacje. Uczymy wyłącznie przedmiotów 
powiązanych z przyszłym zawodem. U 
nas nie ma matematyki, fizyki czy języ-
ka polskiego.
Jakie są perspektywy zawodowe po ukoń-
czeniu szkoły?

W naszej szkole kształcimy w za-
wodach, w których jest praca. W tym 
momencie największe zapotrzebowanie 
jest na wykwalifikowaną kadrę zawo-
dową.

Wybierając kierunek „technik 
masażysta” uczeń pozna masaż czeko-
ladą, gorącymi kamieniami, misami 
kokosowymi, kosmetyczny, sportowy, 
relaksacyjny. Kończąc naszą szkołę 
uzyska szansę na zatrudnienie w: gabi-
netach masażu i odnowy biologicznej, 
klubach sportowych, przychodniach 
rehabilitacyjnych, hotelowych SPA, 
gabinetach fizjoterapeutycznych. 
Może prowadzić własny gabinet ma-
sażu - pozyskując środki finansowe z 
Urzędu Pracy lub UE.

Zdobywając zawód „technik usług 
kosmetycznych”, nauczy się wykony-
wania zabiegów pielęgnacyjnych twa-
rzy, szyi, dekoltu, dłoni, stóp, biustu, 
depilacji, pozna tajniki makijażu, me-
dycyny estetycznej, podologii. Będąc 
kosmetyczką można pracować w salo-
nach kosmetycznych, gabinetach od-
nowy biologicznej, firmach kosmetycz-
nych krajowych i zagranicznych.

Na kierunku „higienistki stoma-
tologicznej” nauczymy każdego wy-
konywania podstawowych zabiegów 
stomatologicznych: zdjęcia kamienia, 

lakowania, wybielania zębów, pia-
skowania, użytkowania aparatu orto-
dontycznego. Można podjąć pracę w 
prywatnych i publicznych gabinetach 
stomatologicznych, poradniach i kli-
nikach dentystycznych, w przedszkol-
nych i szkolnych punktach stomatolo-
gicznych, które powracają do szkół.

Podejmując naukę na kierunku 
opiekuna medycznego lub asystenta 
osoby niepełnosprawnej nauczy się 
nawiązania i podtrzymania kontaktu 
z podopiecznym i jego rodziną, udzie-
lania pierwszej pomocy w stanach 

zagrożenia zdrowotnego, stosowania 
pomocy w wykonywaniu codzien-
nych czynności, zapewni bezpieczeń-
stwo podczas wykonywania czynności 
związanych przemieszczaniem się, ko-
rzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego. 
Będzie mógł pracować w domach po-
mocy społecznej, dziennych domach 
seniora, warsztatach terapii zajęciowej, 
prowadzić prywatną opiekę nad osoba-
mi starszymi lub niepełnosprawnymi. 
Być asystentem rodziny w projektach 
ośrodków pomocy społecznej.
Dziękujemy za rozmowę. 

Rozmowa z Izabelą Kierską - dyrektorem Zespołu Medycznych Szkół 
Policealnych w Ciechanowie

Jesteśmy szkołą XXI wieku
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W połowie lipca na ciecha-
nowskim stadionie dwie 
drużyny (Zieloni i Czerwo-
ni) zmierzyły się w test-
-meczu MKS Ciechanów.

Test-mecz był prze-
znaczony dla wszystkich 
zawodników powyżej 
16-go roku życia, którzy 
chcieliby reprezento-
wać barwy MKS Cie-
chanów. - Tego typu 
eventy są ostatnio coraz 
częściej spotykanym 
trendem wśród klubów 
na różnych szczeblach 
rozgrywkowych.  Wszy-
scy zawodnicy, którzy 
zgłoszą się na taki mecz, 
otrzymują okazję do zaprezentowania 
swoich umiejętności sztabowi szkole-
niowemu danego klubu. Jest to rów-
nież doskonała okazja do zintegrowania 
całego lokalnego środowiska piłkarskie-
go, wymiany spostrzeżeń i sugestii. W 
przypadku test-meczu MKS Ciecha-
nów chęć gry wyraziło aż 20 zawodni-
ków, którzy mieli okazję pokazać swoje 
umiejętności na tle zespołu seniorów 
– powiedział nam Marek Łebkowski – 
prezes MKS Ciechanów. 

Kibice, którzy przybyli na mecz 
mogli liczyć nie tylko na sportowe 
emocje, ale także na spotkanie przy 
kiełbaskach z grilla.

Gratulacje dla Zarządu MKS Cie-
chanów za zorganizowanie tego sympa-
tycznego wydarzenia.

TM
Fot. TM

Miejski Klub Sportowy Ciechanów

Test-mecz w MKS
Po bardzo udanych dla zawodników Mazovii 
ProActiv Ciechanów Mistrzostwach Polski 
Juniorów, gdzie złoto w biegu na 800 me-
trów zdobyła Zuzanna Bronowska, a srebro 
na „setkę” Sebastian Charzyński, przyszedł 
czas na start w Mistrzostwach Europy Junio-
rów w szwedzkim Boras.

Zawodnicy ciechanowskiego klu-
bu wypadli bardzo dobrze, ponieważ 
zdecydowanie powyżej wcześniejszych 
przypuszczeń i notowań rankingowych.

Zuzanna Bronowska na swoim ko-
ronnym dystansie, czyli 800 metrów 
zajęła 9-te miejsce. Do finału zabrakło 
ledwie 0,5 sekundy. Być może decydu-
jące było to, że Zuzia miała przed mi-
strzostwami 16-ty wynik w rankingu i 
w eliminacjach trafiła na najsilniejszy 
bieg, który zabrał sporo energii. Trzeba 
podkreślić, że Bronowska jest roczni-
kiem młodszym w tej kategorii i za rok 
nadal pozostanie juniorką.

- No cóż, miałam pierwszy czas, 
który nie kwalifikuje się do finału. 
Miejsce pechowe, ale i nie pechowe, 
krok do spełnienia marzenia, a z dru-
giej strony przeskoczyłam przecież z 
szesnastej pozycji w rankingu do top 10 
najlepszych w Europie – a to już brzmi 
całkiem nieźle! Jest trochę niedosytu, 
ale może to i dobrze, będzie więcej 
motywacji do pracy na następny sezon. 
Teraz nareszcie czas zacząć upragnione 
wakacje! – komentuje swój wynik Zu-
zanna Bronowska.

Drugi reprezentant Mazovii Pro-
Activ – Sebastian Charzyński, został 
powołany do sztafety 4 x 100 metrów. 
Nieoczekiwane rozstrzygnięcia pod-
czas Mistrzostw Polski, spowodowały, 
że skład sztafety był odmieniony ale i 
jednocześnie mało zgrany. Trudno było 
przewidzieć, czego można się spodzie-

wać po naszym zespole. Okazało się, 
że chłopcy radzili sobie świetnie i po 
pewnym awansie w kwalifikacjach, w 
finałowym biegu zajęli 4-te miejsce, 
tracąc do trzecich na mecie Holendrów 
ledwie 6 setnych sekundy.

Po powrocie ze Szwecji poprosi-
liśmy o komentarz Roberta Adam-
skiego – trenera Zuzi i Sebastiana. 
- Za nami bardzo trudny sezon, na 
szczęście zakończony sukcesami, co 
w sporcie nie jest takie oczywiste. 
Mazovia ProActiv Ciechanów to bar-
dzo młoda organizacja. Nie mamy 
jeszcze dużych możliwości finanso-
wych, dlatego nasze przygotowania, 

poza jednym obozem klimatycznym, 
odbywały się można powiedzieć me-
todą chałupniczą, jednak maksymal-
nie profesjonalnie jak tylko się dało. 
Kolejny sezon będzie dla nas jeszcze 
większym wyzwaniem. Chcę po-
dziękować władzom Klubu za ciągłe 
wsparcie i szukanie najlepszych dla 
nas rozwiązań. Podziękowania za 
wspieranie Mazovii ProActiv kieruję 
także w stronę władz miasta z prezy-
dentem Krzysztofem Kosińskim na 
czele oraz Zarządu Zakładu Wodo-
ciągów i Kanalizacji w Ciechanowie 
– powiedział nam trener Adamski.

TM

Mistrzostwach Europy Juniorów w Boras

Szwedzkie starty Zuzi i Sebastiana

Od lewej: Sebastian Charzyński, trener Robert Adamski oraz Zuzanna Bronowska w 
szwedzkim Boras.
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W pierwszą niedzielę sierpnia, na zbiorniku 
wodnym „Kanały”, odbyły się towarzyskie 
zawody wędkarskie o Puchar Prezydenta 
Miasta Ciechanów, które zaliczane są do 
Grand-Prix o tytuł najlepszego wędkarza 
2019 roku.

W zawodach wzięło udział 33 węd-
karzy, w tym czterech juniorów. Fre-
kwencja i pogoda dopisały. Zawodnicy 
złowili łącznie 31 kg 550 gram ryb, 
które po zważeniu wróciły do wody. 
W kilku przypadkach ryba zwyciężyła 
z wędkarzami. Zmiana warunków po-
godowych (ciśnienia) sprawiła, że kilku 
wędkarzy nie złowiło żadnej ryby. 

Nagrody i puchary zastały wrę-
czone wędkarzom przez Eugeniusza 
Nowaka - prezesa Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego Ciecha-
nów-Miasto. Wszyscy uczestnicy w 

kategorii junior otrzymali nagrody 
rzeczowe. Największą rybę złowił 
Sławomir Kurzęcki. Zawody zakoń-
czono kiełbaską z grilla.

Zwycięzcami zostali:
- w kategorii junior: I miejsce - Pa-

trycja Purzycka, II - Karol Mikłowski, 
III - Bartosz Daszczyński

- w kategorii senior: I miejsce - Ro-
bert Krakowski, II - Andrzej Piwnicki, 
III -Andrzej Wysocki

Do Grand-Prix będą jeszcze zali-
czone zawody spinningowe o Puchar 
Miasta Ciechanowa w dniu 22 wrze-
śnia. - Zwycięzcom gratulujemy, a 
wszystkim uczestnikom dziękujemy za 
sportową rywalizację. Do zobaczenia 
na następnych zawodach – mówi pre-
zes Eugeniusz Nowak.

TM

Polski Związek Wędkarski

Wędkowali o Puchar Prezydenta 

Organizatorzy i uczestnicy zawodów wędkarskich o Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów.
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Miejski Klub Sportowy Ciechanów zorganizował test-mecz 
połaczony ze spotkaniem integracyjnym przy kiełbaskach z 
grilla. Pierwszy z prawej – prezes Marek Łebkowski.

Sędziowie i piłkarze wychodzą na boisko.
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Wielu ciechanowian oddało hołd Powstań-
com Warszawskim biorąc udział w 29. edy-
cji Biegu Powstania Warszawskiego, który 
odbył się 27 lipca w stolicy. Najliczniejszą 
zorganizowaną grupę reprezentantów na-
szego miasta stanowili biegacze skupieni 
wokół Stowarzyszenia Mazovia ProActiv 
Ciechanów.

Wśród przedstawicieli naszego 
miasta byli też, m.in.: Robert Adamiak 
– asystent społeczny posła Roberta Ko-
łakowskiego, grupa żołnierzy z 5 Mazo-
wieckiej Brygady Obrony Terytorialnej 
im. st. sierż. Mieczysława Dziemiesz-
kiewicza ps. „Rój”, zawodnicy z Klubu 

Biegacza TKKF Promyk Ciechanów 
oraz osoby, które wybrały się na Bieg 
indywidualnie.

Sam Bieg, jak i jego oprawa są po 
prostu niesamowite. W wielu miej-
scach wzdłuż trasy kibice ustawiali 
białe i czerwone znicze. W tle można 
było usłyszeć powstańcze pieśni oraz 
odgłosy strzelaniny czy bombardowa-
nia. Łącznie do mety dotarło 11.436   
biegaczy, którzy oddali w ten sposób 
hołd Powstańcom.

Z danych podanych przez or-
ganizatora Biegu wynika, że wzięło 
w nim udział 51 osób, które pod-

czas rejestracji wskazały Ciecha-
nów jako swoje miasto. 41 osób 
pobiegło na dystansie 10 km, zaś 
11 na dystansie 5 km. Warto za-
uważyć, że  w statystyce tej nie są 
uwzględnione osoby zrzeszone w 
ciechanowskich klubach, a miesz-
kające np. w miejscowościach pod-
miejskich.

Na dystansie 5 km do mety dotarło 
4.466 zawodników. W kategorii open 
najlepszy wynik spośród reprezentan-
tów Ciechanowa uzyskał Sławomir Ku-
biński (Klub Biegacza TKKF Promyk 
Ciechanów) - 253 miejsce z czasem 
00:22:12. 

Z kolei na dystansie 10 km linię 
mety przekroczyło 6.962 zawodników. 
W kategorii open najlepszy spośród 
reprezentantów naszego miasta był Mi-
chał Makowski (2 Ośrodek Radioelek-
troniczny Przasnysz / Mazovia ProActiv 
Ciechanów) – zajął 9 miejsce z czasem 
00:33:55.

Bieg Powstania Warszawskiego to 
drugi (po Biegu Konstytucji 3 Maja) 
z tegorocznych biegów zaliczanych do 
Warszawskiej Triady Biegowej. Ostat-
nim będzie Bieg Niepodległości – 11 
listopada.

TM

XXVIII Bieg Powstania Warszawskiego

Ciechanowianie pobiegli w stolicy oddając hołd Powstańcom

Zawodnicy skupieni wokół Stowarzyszenia Mazovia ProActiv oraz zaprzyjaźnieni biega-
cze z 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysława Dziemiesz-
kiewicza ps. „Rój”.
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W drugą niedzielę lipca, w Lesie Śmiecińskim, 
odbył się pierwszy bieg z tegorocznego cyklu 
Grand Prix Ziemi Ciechanowskiej.

Zawody są tradycyjnie organi-
zowane przez Klub Biegacza TKKF 
„Promyk” Ciechanów. Kolejne biegi 
odbywać się będą przez trzy najbliższe 
miesiące w gminach: Grudusk, Ciecha-
nów i Glinojeck. Ich patronem są: Pre-
zydent Miasta Ciechanów, Burmistrz 
Miasta i Gminy Glinojeck, Wójt Gmi-
ny Ciechanów i Wójt Gminy Grudusk.

Bieg inaugurujący Grand Prix w 
Lesie Śmiecińskim odbył się na dwóch 
dystansach – 4 i 10 km. Najwięcej za-
wodników wystawiły kluby biegaczy: 
Mazovia ProActiv Ciechanów, TKKF 
„Promyk” Ciechanów oraz „Jednorożec 
robi co może”.

W kategorii open pierwsze trzy 
miejsca zajęli:

- dystans 10 km: Daniel Mikielski 
(Olsztynek), Marek Dzięgielewski (KB 
im. Piotra Sękowskiego), Michał Kawa 
(Leny i Przyjaciele Sulejówek)

- dystans 4 km: Tomasz Budniak 
(KB TKKF „Promyk” Ciechanów), 
Bartosz Kupa (KB JYSK), Marcin 
Tomczak (Ciechanów).

Wśród kobiet trzy pierwsze miejsca 
zajęły:

- dystans 10 km: Ewelina Jabłoń-
ska (Mazovia ProActiv Ciechanów), 
Katarzyna Kossakowska (Warszawa), 
Michalina Wojciechowska (Legionowo 
Osada)

- dystans 4 km: Marlena Szejn 
(Mazovia ProActiv Ciechanów), Iwona 
Mosiej (Mazovia ProActiv Ciechanów), 
Mariola Wiktorska (Jednorożec robi co 
może).

Były też Biegi dla dzieci i młodzie-
ży. Bardzo dobrze się w nich spisali 
młodzi podopieczni trenera Tomasza 
Pajewskiego z Klubu Lekkoatletyczne-
go Mazovia ProActiv Ciechanów.

Były to pierwsze zawody w Lesie 
Śmiecińskim, kiedy to uczestnicy i ki-
bice mieli okazję skorzystać z ławek i 
stołów, które zostały tam ustawione 
dzięki inicjatywie radnej Edyty Rze-
plińskiej-Filipowicz oraz przychylno-
ści ze strony nadleśniczego Tomasza 
Dróżdża.

Drugie zawody z cyklu Grand Prix 
Ziemi Ciechanowskiej odbędą się 25 
sierpnia na terenie gminy Grudusk 
(Dworek Polanka).

TM

XXXIV Grand Prix Ziemi Ciechanowskiej 2019

Inauguracja biegowego Grand Prix 

Zwyciężczynie na dystansie 10 km: I miejsce - Ewelina Jabłońska (Mazovia ProActiv 
Ciechanów), II - Katarzyna Kossakowska (Warszawa) – z lewej, III - Michalina Wojcie-
chowska (Legionowo Osada) – z prawej, wraz ze Sławomirem Kubińskim - skarbnikiem 
Zarządu TKKF „Promyk” Ciechanów (z lewej) i Waldemarem Podgórskim – dyrektorem 
Biura TKKF „Promyk” Ciechanów (z prawej).

Jednym z patronów Grand Prix Ziemi Ciechanowskiej jest Prezydent Miasta Ciechanów, 
dlatego warto odnotować, że podczas inauguracyjnego biegu wśród pracowników Ratu-
sza najlepsi okazali się: Krystyna Hausman-Manista oraz Maciej Kowaliński (obydwoje są 
zawodnikami Stowarzyszenia Mazovia ProActiv Ciechanów).

I miejsce w biegu dziewcząt na 400 m zajęła Łucja Kochmańska (Klub Lekkoatletyczny 
Mazovia ProActiv Ciechanów).

Reprezentacja grupy „Jednorożec robi co może”.

Pamiątkowa fotografia organizatorów i uczestników pierwszego biegu z tegorocznego cyklu Grand Prix Ziemi Ciechanowskiej.

Trener Tomasz Pajewski i jego młodzi podopieczni z Klubu Lekkoatletycznego Mazovia 
ProActiv Ciechanów.

Reprezentacja Stowarzyszenia Mazovia ProActiv Ciechanów.
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Zwyciężczynie na dystansie 4 km: I miejsce - Marlena Szejn (Mazovia ProActiv Ciechanów), II - Iwona 
Mosiej (Mazovia ProActiv Ciechanów) – z lewej, III - Mariola Wiktorska (Jednorożec robi co może) – 
z prawej, wraz ze Sławomirem Kubińskim - skarbnikiem Zarządu TKKF „Promyk” Ciechanów.
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W drugim odcinku naszego cyklu poświę-
conego włodarzom Ciechanowa od Wyzwo-
lenia w styczniu 1945 roku po czasy współ-
czesne, przedstawiamy postać Henryka 
Szymańskiego – któremu przypadło być 
ostatnim burmistrzem w kilkusetletniej 
historii grodu, a po zmianie nazewnictwa 
funkcji – pierwszym przewodniczącym 
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w 
Ciechanowie.

Genealogiczne spojrzenie na 
Henryka Szymańskiego

– Najstarszym ustalonym w postę-
powaniu genealogicznym przodkiem 
Henryka Szymańskiego był gospodarz 
Jan urodzony w 1792 roku, gospodaru-
jący w Czarnocinie. Pojął za żonę Ma-
ryannę Jankowską i z tego małżeństwa 
w 1822 przyszedł na świat syn Woj-
ciech, po czym rodzina zamieszkała w 
Rumoce. Ów Wojciech w 1843 ożenił 
się z Franciszką Wachowicz z Drogisz-
ki, a ich syn Józef urodził się w 1844 
w Woli Kanigowskiej. W 1864 Józef 
ożenił się z Weroniką Bramorską, z 
którą zamieszkał w Gumowie. Z tego 
małżeństwa w 1865 w Chotumiu naro-
dził się syn Antoni, który w roku 1895 
ożenił się z Franciszką Jakubowską z 
Bud Rumockich. Zaś ich syn - przyszły 
burmistrz Ciechanowa Henryk Antoni 
Szymański, urodził się w 1909 w Gar-
warzu Nowym i w 1933 ożenił z Cze-
sławą Achcińską, rodzinnie związaną z 
ulicą Płońską w Ciechanowie – podaje 
Maciej Szymański, prawnuk Bohatera 
Artykułu, który  wiele czasu poświęcił 
na badania genealogiczne rodziny Szy-
mańskich.

– Młody Henryk Szymański jako 
adept rzemiosła piekarskiego trzy lata 
praktykował u ciechanowskiego pieka-
rza Aleksandra Dzbańskiego i w grud-
niu 1927 otrzymał cechowy dyplom 
czeladniczy, podpisany przez patrona 
oraz m.in. Antoniego Kozakiewicza. 
U mistrza Dzbańskiego pracował jesz-
cze do roku 1931. Następnie kierował 
piekarnią w Pokrzywnicy, należącą do 
majątku rodziny Wylazłowskich. Po 
wyrobieniu tytułu mistrza zawodu, 
otworzył własną piekarnię w Pułtusku 
i zamieszkał z rodziną przy ulicy Ko-
tlarskiej 5. W domu podczas okupacji 
udostępniał lokal na tajne nauczanie 
oraz przechowywał mundury żołnierzy 
podziemia. Po zajęciu przez okupanta 
majątku piekarni ukrywał się, a potem 
pracował w Giserni w Pułtusku. Pod 
koniec okupacji z pomocą brata Fran-
ciszka wrócił do Ciechanowa i znalazł 
schronienie w zabudowaniach rodzin 

Kamińskich oraz Roszków przy uli-
cy Płońskiej. Całość strat wojennych 
Henryka Szymańskiego w Pułtusku wg 
powojennego zaświadczenia wyniosła 
24.130 złotych w złocie – wspomina 
Pan Maciej.

– Po Wyzwoleniu dzięki wsparciu 
ciechanowskiej rodziny Szwanke, Hen-
ryk uruchomił byłą piekarnię Dzbań-
skich, mieszczącą się w nieistniejących 
już zabudowaniach przy Banku Spół-
dzielczym, gdzie dziś jest Muzeum. 
Dokonało się to także za sprawą córki 
piekarza Dzbańskiego, która Henryko-
wi udostępniła ten obiekt w centrum 
miasta – dzieli się ustaleniami prawnuk 
Maciej.

Ciekawostki, których nie sposób 
ominąć

W regionalistycznej dygresji war-
to zatrzymać się przy wspomnianej 
piekarni u wylotu Warszawskiej. Wła-
ściciel prowadził ją do roku 1948, do 
czasu wybrania na burmistrza. Wtedy 
zakład przejął jego współpracownik z 
czasów pułtuskich Kazimierz Siemiąt-
kowski (ojciec naukowca i polityka dr. 
hab. Zbigniewa Siemiątkowskiego). 
Jako wspólnicy firmę z nim popro-
wadzili – Kazimierz Wysocki (ojciec 
ciechanowskiej nauczycielki Teresy 
Karczmarz), a potem Jan Więckiewicz 
(dziadek m.in. nauczycielki-anglistki 
Anny Więckiewicz-Iniarskiej, warszaw-
skiej adwokatki Aleksandry Więckie-
wicz oraz właścicielki poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej – logopedy 
Katarzyny Michalskiej).

Działacz narodowy i spółdzielczy

Inną ciekawostką jest aktywność 
Henryka Szymańskiego na niwie 
narodowej, gdy działał w reaktywo-
wanym w 1944 roku przedwojen-
nym Polskim Związku Zachodnim 
i piastował funkcję prezesa Okręgu 
Powiatowego PZZ w Ciechanowie. 
Tu warto również się zatrzymać i 
przybliżyć zapomnianą organizację 
narodową. Jej misją był rozwój Ziem 
Zachodnich oraz starania na rzecz 
powszechnego uznania granicy na 
Odrze i Nysie Łużyckiej, ze Szcze-
cinem po polskiej stronie. Wobec 
wyczekiwania niektórych kręgów na 
wybuch III wojny światowej oraz w 
obliczu odmowy hierarchów usta-
nowienia na Ziemiach Odzyskanych 
stałych narodowych polskich diecezji 
i powołania polskich biskupów-or-
dynariuszy (polska administracja ko-
ścielna miała być tam tymczasowa), 
działania PZZ wychodziły naprzeciw 
jak najbardziej palącym wyzwaniom 
narodowej racji stanu. Ciekawie dzi-
siaj może zabrzmieć, że PZZ postu-
lował ponowne włączenie Zaolzia do 
Polski oraz promował suwerenność 
Serbołużyczan – Słowian zamieszku-
jących tereny NRD. W trakcie przy-
gotowań do Układu Zgorzeleckiego 
w sprawie uznania przez Niemcy 
naszej granicy zachodniej oraz wo-
bec zaniechania przyłączenia Zaol-
zia, Związek zrobił się niewygodny, 
wobec czego wcielono go do Ligi 
Morskiej, którą w 1953 roku zlikwi-

dowano. Po reaktywacji PZZ w roku 
1989, organizacja wprowadziła do 
Sejmu czterech posłów, startujących 
ze wspólnych list z Konfederacją 
Polski Niepodległej Leszka Moczul-
skiego.

Po wojnie Henryk Szymański 
udzielał się także m.in. w spółdzielczo-
ści – działał w Powszechnej Spółdzielni 
Spożywców oraz Spółdzielni Ogrodni-
czej.

Miejski pejzaż na starcie 
burmistrzowania 

Gdy w okresie niedługo powo-
jennym Henryk Szymański obejmo-
wał funkcję burmistrza Ciechanowa, 
głównym wyzwaniem urbanistycznym 
było scalenie dwóch cywilizacyjnie od-
miennych połówek miasta w funkcjo-
nalnie jednolitą całość. Granicą między 
dwoma różnymi Ciechanowami była 
dolina Łydyni. Doskwierał niedostatek 
miejskich mostów oraz publicznej ko-
munikacji pomiędzy starym Ciechano-
wem a Blokami i dworcem kolejowym. 
Wtedy też vis-a-vis Ratusza, rozciągało 
się targowisko ze straganami, często 
nawiedzane przez konne wozy z pło-
dami rolnymi oraz świniami i kurami 
na sprzedaż. Zaś na Blokach brako-
wało na ulicach asfaltu i wiele jezdni 
było żwirowych. Z głównych obiektów 
urbanistycznych przyzwoicie wyglądał 
Plac Spółdzielczy, Sienkiewicza oraz 
kwartały nowej poniemieckiej zabudo-
wy. Reszta w wymiarze cywilizacyjnym 
w większości sprawiała wrażenie mize-
rii i chaosu, łącznie z Warszawską, na 
której po deszczu były kałuże wody z 
błotem. Ogólnie w Ciechanowie w 
wielu miejscach trwał wiek XIX, w 
wyjątkowo dziadowskim wydaniu, jak 
chociażby skupiska ruder i chlewików. 
Nasze miasto było wówczas jedną z kil-
kuset w kraju zaniedbanych mieścin, 
nie generujących własnych środków na 
rozwój, które musiały być pozyskiwane 
z zewnątrz. To w warunkach powojen-
nego ubóstwa materialnego i finanso-
wego było trudne, często niemożliwe. 
A pieniędzy europejskich jeszcze wtedy 
nie rozdawano.

Gospodarz grodu

W 13-letnim okresie zarządzania 
rozwojem miejskim pod kierownic-
twem Henryka Szymańskiego, sku-
piono się na podnoszeniu stanu cy-
wilizacyjnego grodu. Wg wspomnień 
starszych ciechanowian, posłużyło 
temu m.in.:

z formalne włączenie w granice 
miasta dzielnicy „Bloki”, co pozwoliło 
realizować tam inwestycje komunalne,

z odbudowa mostu w ciągu ulicy 
17-Stycznia, wraz z jej modernizacją,

z przebudowa ulicy Warszawskiej, 
asfaltownie ulic na Blokach,

z przeniesienie targowicy sprzed 
Ratusza na ulicę Płońską,

z utworzenie „dzielnicy komunal-
nej” na Gostkowie, z wyznaczeniem 
nowego cmentarza, budową obiektu 
Wodociągów (z istotną rolą dyrektora 
firmy Zygmunta Blankiewicza) oraz 
innych obiektów gospodarki komunal-
nej,

z budowa Chłodni (z istotnym 
wsparciem ludowca Michała Gwiazdo-
wicza),

z utworzenie parków nad Łydynią 
i w Rynku oraz bulwaru nad stawem 
wzdłuż Gostkowskiej, budowa pierw-
szej w mieście fontanny (przed dwor-
cem PKP),

z budowa ośrodka zdrowia z łaźnią 
na Strażackiej, zakończenie lokaliza-
cji nowego szpitala na Sienkiewicza (z 
likwidacją starego szpitalika na Płoń-
skiej),

z stałe inwestowanie na miarę 
skromnych środków w rozwój stadionu 
miejskiego (swoiście zainaugurowane-
go z tłumnym udziałem mieszkańców 
miasta i okolic w 1960 roku podczas 
spotkania ze złotym medalistą olimpij-
skim Ireneuszem Palińskim) i utworze-
nie przystani wodnej z wypożyczalnią 
sprzętu,

z nasadzenia zieleni w przestrzeni 
publicznej, rozwój oświetlenia uliczne-
go,

z budowa m.in. bloków mieszkal-
nych za Halą Pułtuską, przy 17 Stycz-
nia i Nadfosnej, budynku ZURiT-u 
oraz porządkowanie południowej pie-
rzei Rynku wraz z lokalizacją Spółdziel-
czego Domu Handlowego, etc.

z wybudowanie gmachu Studium 
Nauczycielskiego i Domu Nauczyciela 
oraz rozwój bazy lokalowej dla szkół 
średnich.

(W przypadku stwierdzenia roz-
bieżności, prosimy Czytelników o ko-
rektę).

Niech ludzie chodzą własnymi 
ścieżkami

Anegdotycznie brzmi wspomnie-
nie z czasu wyprowadzki targowicy z 
Rynku, gdy Henryk Szymański skory-
gował zaproponowany przez planistów 
wymyślny schemat alejek w nowo pro-
jektowanym tam parku. Patrząc z okna 
Ratusza na zasypany śniegiem plac 
(było to zimową porą) narysował na 
projekcie ścieżki, tak jak wydeptali je 
na śniegu mieszkańcy. I taki bieg alejek 
wykonano. 

Po kadencjach w Ratuszu

Po zakończeniu w 1961 roku misji 
w służbie samorządu miejskiego, Hen-
ryk Szymański krótki czas pracował 
jako personalny w lokalnej Spółdzielni 
Ogrodniczej, a w 1962 roku objął sta-
nowisko dyrektora Miejskiego Przed-
siębiorstwa Gospodarki Komunalnej w 
Ciechanowie.

Odszedł do wieczności w roku 
1969 w wieku sześćdziesięciu lat i spo-
czął na ciechanowskim Cmentarzu Ko-
munalnym.

Nie odrywać człowieka od jego epoki

Można zadać pytanie, po co 
w tym artykule różne dygresje 
niby nie na temat. Otóż należycie 
przybliżając postacie z przeszło-
ści, należy uwzględniać wymiar 
jedności czasu, miejsca i sytuacji, 
w których wtedy przyszło im żyć 
i pracować. Aby zrozumieć mo-
tywacje ludzi chcących działać 

pozytywistycznie, nie można ich 
odrywać od tego, co wówczas 
obiektywnie warunkowało życio-
we wybory. Jeśli rozerwie się ową 
jedność, łatwo podążyć na ugory 
ludzkiego intelektu.

Specjalna dygresja 
regionalistyczna na zakończenie

Oprócz powojennej biedy, w 
epoce Henryka Szymańskiego nie 
pomagał zarządzać rozwojem lo-
kalnym także typ mentalnościowy 
niektórych tutejszych „elit”, dosko-
nale widoczny w relacjach „Głosu 
Ciechanowa” Nr 12/47 (1956): 
– Obserwując przebieg długich i 
gorących zebrań Frontu Narodo-
wego w Ciechanowie, ze smutkiem 
trzeba stwierdzić, że walka toczy się 
nie o polską drogę do socjalizmu, 
lecz głównie o stołki, na których się 
zasiada, lub które chciałoby się za-
jąć. Zdecydowanie ujemną stroną 
zebrania były hałasy powstałe – co 
tu dużą mówić – na tle rozgrywek 
osobistych pomiędzy niektórymi 
ludźmi z miasta. Atakowano ostro 
ob. Szymańskiego, przewodniczą-
cego PMRN… Przemówił i sam 
ob. Szymański: Miał jak najlep-
sze chęci, łatwiej krytykować jak 
robić… Najogniściej występował 
przeciw ob. Szymańskiemu ob. 
Bartczak, ale i jemu się dostało. 
Niesympatyczną rolę odegrali ci 
uczestnicy zebrania, którzy nie za-
bierając głosu w dyskusji przez po-
hukiwania i „cwiszenrufy”, starali 
się wywołać taki czy owaki nastrój. 
W ten sposób powstawał chaos (ze 
str. 1, 6 i 7).

Notabene „ogniści” bywali 
także politycznie aktywni miesz-
kańcy terenów wiejskich powiatu. 
W „Głosie Ciechanowa” Nr 11/46 
(1956) czytamy: – ...w Sońsku Jan 
Ostaszewski, członek PZPR, pobił 
Karola Pawlaka, funkcjonariusza 
MO, oraz: – ...w Pałukach wywoła-
li chuligańską awanturę: Kazimierz 
Wiśniewski, strażnik PKP, członek 
PZPR, oraz Tadeusz Żmijewski, 
obaj z Wróblewka (str. 3). Źródło: 
zasoby Ciechanowskiej Biblioteki 
Cyfrowej.

Ciekawe co za sześćdziesiąt kil-
ka lat pomyślą przyszłe pokolenia, 
czytając relacje o ludziach aktyw-
nych politycznie na ciechanowsz-
czyźnie w naszej epoce. Co pomyślą 
np. o dzisiejszych walkach o stołki, 
„cwiszenrufach”, itp... 

Podziękowanie

Redakcja dziękuje Paniom – Ali-
cji Szymańskiej, Annie Więckiewicz-
-Iniarskiej i Małgorzacie Michalskiej, 
oraz Panom – Maciejowi Szymańskie-
mu, Bolesławowi Prusowi, Zbigniewo-
wi Siemiątkowskiemu, Waldemarowi 
Nicmanowi, Andrzejowi Piotrowskie-
mu i Mieczysławowi Moledzie, a także 
rozmówcom tu nie wymienionym, za 
udostępnienie materiałów lub podzie-
lenie się informacjami przydatnymi dla 
powstania artykułu.

KAROL PODGÓRNY

Powojenni włodarze miasta

Henryk Szymański – ostatni burmistrz Ciechanowa

Henryk Szymański – włodarz Ciechanowa 
w epoce scalania miasta.
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historia

Ciechanów na starych fotografiach 

Pracownicy Rejonowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie (lata 30-te)
Prezentowaną fotografię otrzymaliśmy od Andrzeja Piotrowskiego. Zdjęcie zostało wykonane najprawdopodobniej w roku 1935. Na fo-
tografii widzimy obsadę personalną Rejonowej Komendy Uzupełnień w Ciechanowie, która wówczas mieściła się w 11-tym Pułku Ułanów 
Legionowych. W drugim rzędzie, drugi z prawej strony to komendant RKU, natomiast piąty – Edmund Zawadzki. W trzecim rzędzie, pierw-
szy z prawej to Julian Naworski, czwarty – Stanisław Piotrowski (referent ewidencyjny, odpowiedzialny za węzeł łączności), siódmy – Jan 
Kozakiewicz, obok którego stoi Stanisław Wroński. W ostatnim rzędzie, siódmy z prawej to Igancy Kukowski.

JEŚLI ROZPOZNAJECIE PAŃSTWO INNE OSOBY BĘDĄCE NA ZDJĘCIU, PROSIMY O TAKĄ INFORMACJĘ DLA CELÓW KRONIKARSKICH: 
E-MAIL: PULSCIECHANOWA@GMAIL.COM LUB W KOMENTARZU DO ZDJĘCIA NA WWW.PULSCIECHANOWA.PL

1 sierpnia w wielu miejscowościach w kraju i za 
granicą został zorganizowany Wirtualny Bieg 
Pamięci Powstańców Warszawskich. Ciechanów 
przyłączył się do tej akcji.

„Wirtualny Bieg Pamięci Powstań-
ców Warszawskich” w Ciechanowie miał 
charakter swoistego treningu marszobie-
gowego. Był przeznaczony dla tych, którzy 
stale trenują oraz dla osób nie biegających 
na co dzień. Wzięło w nim udział około 40 
osób. Trzeba było pokonać 1944 metry, by 
marszobieg był uznany za prawidłowo wy-
konany. Ciechanowianie pokonali dystans 
około 5 km.

Bieg poprzedziło wystąpienie inicja-
tora wydarzenia Przemysława Traczyka, 
po czym w godzinę „W”, przy odgłosach 
syren, minutą ciszy oddano hołd  Powstań-
com. 

Następnie uczestnicy pobiegli: ul. 
Pułtuską do ronda Żołnierzy Wyklętych, 
ul. Armii Krajowej do pomnika poświę-
conego „Ciechanowianom – Żołnierzom 
Wojska Polskiego i Armii Krajowej” na 
skrzyżowaniu z ul. Sikorskiego (gdzie jeden 
z biegaczy przypomniał sylwetkę Włodzi-
mierza Kozakiewicza ps. „Barry” – ciecha-
nowianina walczącego w Powstaniu), dalej 
ulicami Sikorskiego i Mikołajczyka, War-
szawską, pl. Kościuszki, Zieloną Ścieżką, 
Strażacką, parkiem im. Jarosława Dąbrow-
skiego do Mostu 3 Maja, ul. Sienkiewicza, 
Powstańców Warszawskich (przy tablicy 
poświęconej ciechanowianom poległym w 
Powstaniu zostały złożone kwiaty i zapalo-
ne znicze), ul. Narutowicza i 17 Stycznia, 
by powrócić na Pl. Jana Pawła II. 

Biegacze zatrzymywali się na trasie 
w kilku miejscach poświęconych pamięci 
poległych i pomordowanych w trakcie II 
Wojny Światowej. Zapalali tam znicze i 
oddawali ofiarom wojny hołd minutą ciszy.

Uczestnicy „Wirtualnego Biegu”, 
którzy dokonali stosownej rejestracji w 
centralnym systemie, otrzymają piękny 
okolicznościowy medal. Część opłaty za 
pakiet startowy zasili Związek Powstańców 
Warszawskich - organizację pomagającą ży-
jącym Powstańcom w sprawach socjalnych. 

Inicjatorem i koordynatorem biegu w 
naszym mieście był Przemysław Traczyk 
ze Stowarzyszenia Mazovia ProActiv Cie-
chanów. - W imieniu pomysłodawców, 
jak i swoim, pragnę gorąco podziękować 
wszystkim uczestnikom I-go Wirtualnego 
Biegu Pamięci Powstańców Warszawskich 
za poświęcony czas i wytrwałość. Zwłasz-
cza osobom na co dzień nie biegającym. 
Dziękuję i mam nadzieję, że widzimy się w 
przyszłym roku – powiedział nam Przemy-
sław Traczyk.

„PULS” objął „Wirtualny Bieg Pa-
mięci Powstańców Warszawskich” w Cie-
chanowie patronatem medialnym, a trójka 
członków naszej Redakcji pobiegła w nim 
pokonując całą trasę.

TOMASZ JURCZAK

Ciechanowianie uczcili pamięć Powstańców Warszawskich

Wirtualny Bieg w Ciechanowie

Pamiątkowe zdjęcie przy pomniku poświęconym „Ciechanowianom – Żołnierzom Wojska 
Polskiego i Armii Krajowej”.

Delegacja uczestników Biegu przed tabli-
cą poświęconą ciechanowianom poległym 
w Powstaniu Warszawskim. Po bokach: 
Przemysław Traczyk (z lewej) i Artur Ba-
łabas (z prawej) ze Stowarzyszenia Mazo-
via ProActiv Ciechanów. W środku młodzi 
biegacze: Łucja Kochmańska i Mateusz 
Peszczyński z Klubu Lekkoatletycznego 
Mazovia ProActiv Ciechanów.
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Sprostowanie
W lipcowym wydaniu „Pulsu Ciechanowa” - w artykule pt.: „Światowa sława z ciecha-

nowskich „Bloków” wkradł się bardzo istotny błąd.
Otóż podano, że wydany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej album 

„Waldemar Wołk-Karaczewski. Nasz Danceur Noble” nie był udostępniony uczestnikom 
spotkania w Opinogórze ponieważ wydano tylko 800 egzemplarzy. Autor artykułu pomylił 
przekazane przeze mnie informacje. Podczas spotkania podałem, że w w/w ilości egzempla-
rzy TMZC wydało album Pana Marka Zalewskiego „Owoce nocy i dni” i album ten będzie 
wręczony każdemu uczestniczącemu w otwarciu wystawy poświęconej Jego twórczości. 

Album o Waldemarze Wołk-Karaczewskim został wydany w nakładzie 250 egzem-
plarzy. Z czego 120 egz. otrzymał Pan Waldemar, 50 egz. - współautorka albumu Pani 
Zofia Humięcka, 40 egz. - Prezydent Miasta Ciechanów oraz 40 egz. - Towarzystwo Mi-
łośników Ziemi Ciechanowskiej. Przy tak małym nakładzie (z uwagi na wysokie koszty 
wydawnictwa) - wyjątkowo odstąpiliśmy od tradycyjnego przekazania albumu uczest-
nikom spotkania. Pierwsze 10 egz. na prośbę Pana Waldemara przekazaliśmy do szkół 
baletowych i bibliotek przez Niego wskazanych. Wyślemy również do szeregu bibliotek 
egzemplarze obowiązkowe. 

W związku z powyższym proszę o sprostowanie - wprowadzającej w błąd czytelników 
informacji - która również niezbyt pozytywnie świadczy o Zarządzie TMZC. Sprostowanie 
proszę opublikować w najbliższym wydaniu „Pulsu Ciechanowa”.

Za Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej
Prezes - Eugeniusz Sadowski

Zgodnie z zapisami prawa prasowego odpowiedź autora tekstu, do którego odnosi się spro-
stowanie, opublikujemy w kolejnym wydaniu PULSU.
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Nakładem
Wydawnictwa

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

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

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

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

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

Historie wyjątkowych
Polaków

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

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

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

Co zawdzięczamy
Polakom?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O Polakach,
którzy zmienili
świat
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W połowie lipca mieszkańcy gminy Sońsk 
mieli okazję bawić się na wakacyjnym fe-
stynie zorganizowanym przez wójta Jaro-
sława Muchowskiego.

Spokojny w wakacyjny czas teren 
przy Zespole Szkół Rolniczych w Go-
łotczyźnie tętnił tego dnia życiem. Ze 
sceny dobiegały dyskotekowe rytmy, 
powodzeniem cieszyły się kulinarne 
specjały przygotowane przez panie z 
Kół Gospodyń Wiejskich. Choć pogo-
da była kapryśna nie pokrzyżowała pla-
nów organizatorów i festyn przebiegł 
bez zakłóceń.

Wspaniałą zabawę taneczną gwa-
rantowały zespoły Jorrgus, Claudi, 
Respect, Number One oraz Sonata. 
Zespół Jorggus, najbardziej oczekiwany 
przez publiczność, przyciągnął pod sce-
nę całą rzeszę swoich fanów, wśród któ-
rych większość stanowiły panie. Męska 
część publiczności zdecydowanie bar-
dziej żywiołowo zareagowała na występ 
zespołu Claudi, który tworzą piękne, 
utalentowane kobiety. Miłą niespo-
dziankę zaserwował zespół Respect wy-
konując premierowy utwór „Powiedz 
proszę”. Nie zabrakło również żywio-
łowej muzyki cygańskiej oraz trady-
cyjnych polskich piosenek, takich jak 
„Kukułeczka” w wykonaniu pań z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Sońsku. Stra-
cone w tańcu kalorie można było uzu-
pełnić na stoiskach gastronomicznych 
z domowymi potrawami przygotowa-
nymi przez mieszkanki gminy. Dużą 
popularnością wśród dzieci cieszyły się 

trampoliny i dmuchana zjeżdżalnia. 
Dla najmłodszych przygotowano kon-
kursy. 

Festyn stał się dobrą okazją do 
rozmów mieszkańców z zaproszonymi 
przez Urząd Gminy gośćmi. Na pikni-
ku pojawili się m.in. Rafał Romanow-
ski - wiceminister rolnictwa i rozwoju 
wsi, Robert Kołakowski - poseł na 
Sejm RP, Joanna Potocka-Rak - staro-

sta ciechanowski oraz Andrzej Berent 
- kierownik Placówki Terenowej KRUS 
w Ciechanowie. Wypowiedzi gości ob-
fitowały w korzystne dla gminy obiet-
nice, m.in. wyposażenie Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Sarnowej Górze w 
nowy wóz strażacki, realizację projek-
tu budowy ścieżki rowerowej na trasie 
Ciechanów-Sońsk, a także budowę 
parku rekreacyjno-poznawczego w są-

siedztwie Muzeum Pozytywizmu w 
Gołotczyźnie.

Zaskoczeniem dla wszystkich była 
nieplanowana wizyta polityków Koalicji 
Obywatelskiej, którzy na początku lipca 
rozpoczęli przedwyborczy objazd po kra-
ju. Z byłym ministrem zdrowia Barto-
szem Arłukowiczem, Barbarą Nowacką 
i Małgorzatą Kidawą-Błońską chętnie 
dyskutowano i robiono sobie zdjęcia.

Zadowolenie zarówno dzieci jak i 
dorosłych malowało się na twarzach. 
Mały Jaś zapytany o to, czy się dobrze 
bawi, odpowiedział: „Nie. Nie bawię 
się dobrze. Bawię się tu świetnie!”.

Kiedy następny wakacyjny fe-
styn? Według zapewnień wójta za rok. 
Gdzie? W parku rekreacyjno-poznaw-
czym!

OLGA MARUSZEWSKA-TUPACZ

Gmina Sońsk 

Wakacyjny festyn w Gołotczyźnie 
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Ciechanów upamiętnił 105. 
rocznicę wymarszu I Kompanii 
Kadrowej z Krakowskich Olean-
drów do Królestwa Polskiego. Ta 
niespełna 200-osobowa grupa 
żołnierzy była zalążkiem przy-
szłego Wojska Polskiego. 

Z tej okazji odprawiona 
została Msza Św. w kościele 
farnym. Następnie uczestnicy 
pomaszerowali przed obelisk 
poświęcony gen. Kmicic-
-Skrzyńskiemu na skwerku 
przy ul. 11. Pułku Ułanów 
Legionowych – obok Zakładu 
Optycznego Andrzej Bayera. 

Rozkaz sformowania Pierwszej 
Kompanii Kadrowej wydał 3 sierpnia 
1914 Józef Piłsudski. Tworzyli ją człon-
kowie Związku Strzeleckiego i Polskich 
Drużyn Strzeleckich. Po bezskutecznej 
próbie wywołania powstania w Króle-
stwie Polskim, kompania wróciła do 
Krakowa. Wkrótce z jej żołnierzy utwo-
rzono Legiony Polskie. 

Spotkanie było okazją do wręczenia 
Czesławowi Kąckiemu, Stefanowi Kon-
werskiemu, Stefanowi Rzeczkowskiemu 

i Krzysztofowi Ostromeckiemu „Złotych 
Krzyży Honorowych Związku Piłsudczy-
ków Rzeczpospolitej Polskiej”. Decyzję 
podpisał generał związku Stanisław Wła-
dysław Śliwa - prezes zarządu krajowego 
ZPRP. 

Organizatorami obchodów był Zwią-
zek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej 
- Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskie-
go okręg Ciechanów, Starosta Ciechanow-
ski oraz Prezydent Miasta Ciechanów.

PP

Szlakiem I Kompanii Kadrowej

105 lat temu wyruszyli z Krakowa 
do Królestwa Polskiego 

Odznaczeni „Złotym Krzyżem Honorowym Związku Pił-
sudczyków Rzeczpospolitej Polskiej”. 
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Pod koniec lipca, z okazji 75. rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego w Kawiarni 
Artystycznej PCKiSz, aktorzy ciechanowskiego 
Teatru „Rozmyty Kontrast” przedstawili swoją 
interpretację fragmentów książki Irmy Leoka-
dii Zembrzuskiej-Wysockiej pt. „Z Warszawą w 
sercu”.

Autorka posługiwała się pseudoni-
mem „Irma”, żyła w latach 1925-2019, 
była polską działaczką podziemia niepod-
ległościowego w czasie II wojny światowej, 
uczestniczką Powstania Warszawskiego, 
podporucznikiem Wojska Polskiego w sta-
nie spoczynku oraz spikerką Radia Wolna 
Europa w Monachium. Napisała pamięt-
nik i wiersze prezentujące swoje spostrze-
żenia na temat tła historycznego i konse-
kwencji Powstania Warszawskiego. 

Spotkanie rozpoczęło się muzycznym 
akcentem. Pianista - Wojciech Pyrć zagrał 
„Poloneza As-dur op.53” Fryderyka Cho-
pina, następnie akompaniował Karolinie 
Baryga, która zaśpiewała arię „Ha, dzieciąt-
ko nam umiera” z opery „Halka” Stanisła-
wa Moniuszki (w tej roli zadebiutowała na 

deskach Teatru Wielkiego – Opery Naro-
dowej w Warszawie). 

W kolejnej części dr Teresa Kaczorow-
ska - dyrektor PCKiSz mówiła o tragicz-
nych chwilach z Powstania Warszawskiego. 
Opowiadała również o autorce książki Ir-
mie Zembrzuskiej, która zmarła w Mona-
chium 17 lutego 2019 r. w wieku 94 lat.

Na zakończenie aktorzy z ciechanow-
skiego Teatru „Rozmyty Kontrast”  przed-
stawili swoją interpretację wierszy i wspo-
mnień z książki „Z Warszawą w sercu”. 

Zaśpiewali kilka piosenek powstańczych. 
W programie wystąpili: Natalia Bor-

kowska, Ala Kozera, Karolina Lipka, 
Małgorzata Klimczak, Jakub Ostrowski, 
Bartosz Czarnomski, Szymon Pogorzelski 
i Bartłomiej Praczukowski. Reżyseria: An-
drzej Liszewski.

Organizatorem Artystycznej środy tra-
dycyjnie było Powiatowe Centrum Kultury 
i Sztuki w Ciechanowie.

TOMASZ JURCZAK

75. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego 

Rocznica z Teatrem 
„Rozmyty Kontrast”

Aktorzy Teatru „Rozmyty Kontrast” z PC-
KiSz w Ciechanowie.

Wojciech Pyrć i Karolina Baryga podczas 
wspólnego występu. 
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książki

Dziś, prawie ¾ wieku po zakończeniu II 
światowego Armagedonu nikt nie może 
już mieć wątpliwości, że Polska została w 
jej wyniku okrutnie zdradzona i obrzydli-
wie oszukana przez zachodnich aliantów, 
po czym przekazana sowieckiemu impe-
rium zła. Zainstalowało ono w kraju nad 
Wisłą rząd komunistycznych pachołków, 
złożony z niewielkiej grupki zdrajców i za-
przańców. 

Żołnierze wygenerowani z polskie-
go Narodu przez prawie sześć długich 
lat walczyli z okupantami w zniewo-
lonym kraju, jak również na wszyst-
kich możliwych frontach II wojny 
światowej. Było ich z pewnością grubo 
ponad milion. Siły zbrojne Polskiego 
Państwa Podziemnego. Armie na Za-
chodzie i Wschodzie, a także służba 
w formacjach wielu innych państw 
koalicji antyhitlerowskiej. Polacy sta-
nowili w niej czwartą, znaczącą siłę. 
Ponieśli ogromne straty i przelali mo-
rze biało-czerwonej krwi. W zamian 
nie dostąpili nawet zaszczytu udziału 
w paradzie zwycięstwa w Londynie, w 
której to brali udział przedstawiciele 
blisko 30 krajów. Nawet tych całkowi-
cie egzotycznych i groteskowych, które 
to wystawiły oddziały liczące … kilku-
set żołnierzy. Stojący na obrzeżach de-
filady wojskowi z napisem POLAND 
przeżywali chwile niezasłużonej pogar-
dy. Wielu miało w oczach łzy złości 
i żalu. Walczyli ze wszystkich sił, nie 
żałowali krwi i swego życia walcząc u 
boku aliantów o Wolną Ojczyznę. W 
zamian otrzymali zdradę i nieludzkie 
traktowanie. Zostali ludźmi bez Oj-
czyzny, skazani na wieczną, emigranc-
ką tułaczkę, albo powrót do kraju po 
tortury i śmierć w kazamatach UB.

I o tym jest właśnie książka amba-
sadora USA w Polsce w latach 1945 
– 1947 Arthura Bliss Lane’a pt. „Wi-
działem zdradzoną Polskę”. Ukazała 
się ona na rynku księgarskim stara-
niem Wydawnictwa FRONDA. Po-
zycja jest dość obszerna bo liczy 432 
strony. Mimo tego czyta się dobrze i 
szybko. Jest bowiem bardzo ciekawa i 
rzetelnie napisana. Brak zdjęć i mięk-
ka oprawa nie obniżają jej walorów 
poznawczych i jakościowych. Oko 
przyciąga sugestywna okładka. Na jej 
pierwszym planie autor, a w tle jeden z 
wysokich dowódców alianckich i zruj-
nowany dom. Cena detaliczna 39,90 
zł zachęca do kupienia. 

Pamiętniki ambasadora ukaza-
ły się drukiem w 1948 r.. Fakt ten z 
punktu widzenia współczesnego czy-
telnika ma podwójne znaczenie. Z 
jednej strony Lane dawał świadectwo 
faktom dobrze utrwalonym we wła-
snej pamięci, dzielił się swymi wraże-
niami prawie „na gorąco”, co podnosi 
wartość poznawczą jego wspomnień. 
Z drugiej jednak strony od opisywa-
nych wydarzeń minęło już blisko 75 
lat, w trakcie których to nasza wiedza 

znacznie wzrosła. To co wtedy było re-
welacją, teraz jest oczywistością. Autor 
dysponował wtedy mocno ograniczo-
ną wiedzą z przyczyn oczywistych, ale 
był też naocznym świadkiem tragicz-
nych zdarzeń tamtego czasu. I to jest 
wielka wartość książki. Dlatego też 
gorąco ją polecam. Zwłaszcza polskim 
patriotom i młodzieży zainteresowanej 
najnowszą historią Polski.

Ze wstępu polskiego nieco
Słowo wstępne do książki am-

basadora napisał prof. dr hab. Ma-
rek Kazimierz Kamiński z Instytutu 
Historii PAN, a w nim między in-
nymi: Arthur Bliss Lane, absolwent 
University of Yale, rozpoczął karierę 
zawodowego dyplomaty tuż po za-
kończeniu pierwszej wojny świa-
towej, zaś jej szczyt 
przypadł na lata 
sprawowania przezeń 
funkcji ambasadora 
Stanów Zjednoczo-
nych w Polsce. W 
zrujnowanej Warsza-
wie znalazł się w lipcu 
1945 roku, po utwo-
rzeniu Tymczasowe-
go Rządu Jedności 
Narodowej, opuścił 
zaś nasz kraj w lutym 
roku 1947, a więc w 
miesiąc po ordynar-
nym sfałszowaniu 
przez komunistów wyborów do sej-
mu ustawodawczego. Zaraz po po-
wrocie do USA wystąpił ze służby 
dyplomatycznej, by poświęcić się w 
pełni sprawie poinformowania spo-
łeczeństwa amerykańskiego o rze-
czywistym przebiegu wypadków w 
zajętej przez Armię Czerwoną Pol-
sce. (…) Przy wszystkich zastrzeże-
niach do wspomnień Lane’a, o któ-
rych było wcześniej nie straciły one 
nic ze swej atrakcyjności dla Czytel-
nika polskiego oraz swego unikal-
nego charakteru. Stało się tak dzięki 
osobowości i postawie ambasadora. 
Bliss Lane należał do nielicznego 
w tamtym czasie grona dyploma-
tów zachodnich, którzy nie mieli 
wątpliwości, że Polską faktycznie 
rządzą komuniści, ukrywający swój 
monopol władzy za parawanem 
dobrze brzmiącej nazwy Tymcza-
sowy Rząd Jedności Narodowej i że 
nie reprezentują oni społeczeństwa 
polskiego, a jedynie wolę moskiew-
skiego protektora i decydenta. Am-
basador amerykański przemawiał 
więc do swych komunistycznych 
rozmówców twardym i zdecydowa-
nym językiem. Obnażał na każdym 
kroku ich brak dobrej woli, pogardę 
dla przyjętych zobowiązań i bezgra-
niczny cynizm. Szybko więc zyskał 
sobie w tym środowisku zdeklaro-
waną niechęć, aby nie powiedzieć 
nienawiść, widoczną gołym okiem 
np. u „prezydenta” Bieruta, który 
po pewnym czasie posunął się do 
jawnego okazywania amerykań-
skiemu dyplomacie swej wrogości. 
Niestety, Lane nie posiadał większe-
go wpływu na linię amerykańskiej 
polityki wobec Polski. Decyzje za-
padały bowiem w Departamencie 
Stanu i Białym Domu. Jednak nie-

ustannie i przy każdej okazji wystę-
pował wobec swych zwierzchników 
w roli obrońcy interesów polskiego 
społeczeństwa zniewolonego przez 
panujący reżim. (…)

Trochę wiadomości o autorze
Arthur Bliss Lane (1894 – 1956). 

We wrześniu 1944 roku został miano-
wany przez prezydenta Franklina De-
lano Roosevelta ambasadorem USA 
przy rządzie polskim na emigracji w 
Londynie. Nigdy jednak nie pojechał 
do Anglii, aby objąć tę placówkę. Lane 
alarmował waszyngtońską admi-
nistrację, że niepodległość Polski 
jest mocno zagrożona i w jej obronie 
Stany Zjednoczone powinny czynnie 
przeciwstawić się Sowietom. Roose-
velt odpowiedział mu jednak, że ma 

pełne zaufanie do Stalina 
i nie chce konfrontacji 
z Moskwą. Stanowisko 
ambasadora nie zostało 
uwzględnione podczas 
obrad Wielkiej Trójki w 
Jałcie i Poczdamie. Nowy 
prezydent Harry Truman 
potwierdził nominację 
Lane’a, który w sierp-
niu 1945 przyjechał do 
Warszawy. Przebywając 
w Polsce do lutego 1947 
roku dokumentował po-
stępującą sowietyzację 
kraju. Pisał o kulisach 

antyżydowskiego pogromu w Kiel-
cach, który nazwał komunistyczną 
prowokacją. Wysyłał do Waszyngtonu 
raporty dowodzące, że wybory do sej-
mu w styczniu 1947 r. zostały perfid-
nie sfałszowane. Rozczarowany moc-
no amerykańską polityką w Europie 
Środkowo – Wschodniej po powrocie 
do USA poprosił o dymisję. Odszedł z 
dyplomacji i zajął się publicystyką. Aż 
do śmierci pozostawał wielkim przyja-
cielem Polski, publikując wiele artyku-
łów na jej temat.

Dlaczego tak szybko się poddał ?
„Natychmiast po wyborach w Pol-

sce, które odbyły się na początku roku 
1947, podjąłem decyzję o rezygnacji 
ze stanowiska ambasadora Stanów 
Zjednoczonych  w tym kraju. Moja 
misja – zagwarantowanie, iż będą one 
„wolne i nieskrępowane” zakończyła 
się całkowitym fiaskiem. Pozostanie w 
Warszawie mogło zostać zinterpreto-
wane jako milcząca zgoda na zastoso-
wane w wyborach oszukańcze metody 
i terror. Czułem ponadto coraz silniej, 
iż wydarzenia, które doprowadziły do 
tragicznej sytuacji Polski powinny być 
opisane dokładnie i przedstawione 
szerokiej opinii publicznej. Nie można 
tego było uczynić, dopóki pozostawa-
łem w służbie rządu Stanów Zjedno-
czonych: fakty dowodziły bowiem 
nie tylko nieuczciwość zwykłą rządu 
sowieckiego i polskiego, lecz także 
poważnych błędów popełnionych 
przez nasz własny rząd, prowadzący 
w stosunkach ze Stalinem politykę 
ciągłych ustępstw. Moja rezygnacja 
została przyjęta 31 marca 1947 roku, 
z tym zapewnieniem prezydenta mego 
kraju Trumana i pełniącego obowiązki 
sekretarza stanu Deana Achesona, że 
mogę tę historię opowiedzieć tak, jak 
ją widziałem na własne oczy.”

Warto przeczytać: „Widziałem Polskę zdradzoną” – Arthur Bliss Lane

Amerykanin o polskim sercu i wrażliwości

WALDEMAR NICMAN

Jeśli jesteście fanami Śródziemia to książka „J.R.R. 
Tolkien. Pisarz stulecia” jest pozycją dla Was obowiąz-
kową. Autor książki Tom Shippey, wybitny mediewi-
sta i badacz literatury fantasy, daje nam fascynujący 
przewodnik po dziełach Tolkiena, koncentrując się 
szczególnie na „Hobbicie”, „Władcy Pierścieni” i „Sil-
marillionie”. Najnowsze wydanie z 2019 roku ukazało 
się na rynku dzięki Wydawnictwo Zysk i S-ka.

Najbardziej wpływowy pisarz stulecia
Twórca książki - profesor Shippey - 

postawił tę tezę w tytule utworu i stara się 
przedstawić argumenty na poparcie tego 
ambitnego stwierdzenia. Jako pierwszy 
podaje wyniki plebiscytów, sondaży czy-
telniczych i danych ze sprzedaży. Drugi 
to genologia – heroic fantasy jest obecnie 
najlepiej sprzedającym się gatunkiem. 
Każda księgarnia w anglojęzycznym świe-
cie ma sekcję poświęconą wyłącznie fan-
tasy, gdzie znalazłoby się niewiele książek 
pozbawionych jakiegokolwiek Tolkie-
nowskiego piętna. Trzeci z argumentów 
- jakościowy - dotyczy odpowiedzi na 
pytanie „co Tolkien miał do powiedzenia 
swoim odbiorcom” (m.in.: poprzez alego-
rię - ukazanie odwiecznej walki dobra ze 
złem, wykorzystanie struktury języka sta-
ronordyckiego i staroangielskiego do two-
rzenia nazw i miejsc, odtworzenie podań, 
legend i baśni oraz stworzenie między 
nimi a współczesnością łączności, mostu). 
Oczywiście powyższe argumenty są wni-
kliwie omawiane i podparte solidnymi 
danymi oraz logicznymi przesłankami.

Fascynujący przewodnik
Książka oferuje czytelnikom 

głębsze zrozumienie zarówno samego 
Tolkiena, jak i jego najważniejszych 
utworów. Funkcjonuje także jako za-
razem uczony i zajmujący przewodnik 
wprowadzający czytelników w jedne z 
najlepszych i najbardziej wpływowych 
utworów fantasy, jakie kiedykolwiek 
napisano. Wydawca w opisie książki 
na tylnej stronie okładki informuje, 
że główną część książki stanowią trzy 
rozdziały poświęcone analizie „Wład-
cy Pierścieni” jako językowej i kultu-
rowej mapie, jako skomplikowanej 
sieci opowieści i jako odpowiedzi na 
znaczenie mitu. Profesor Shippey 
analizuje naturę zła we „Władcy Pier-
ścieni”, omawia także skomplikowane 
przeplatanie się wielu wątków, gdy 
narracja koncentruje się na losach 
kolejnych postaci, które tworzą bo-
gatą i złożoną opowieść, świadczącą 
o talencie twórcy. Pozostałe rozdziały 
omawiają anachroniczną naturę hob-
bitów w heroicznym świecie Śródzie-
mia w „Hobbicie”, wagę „Silmarillio-
nu” dla kanonu utworów Tolkiena, a 
także związek pomniejszych utworów, 
takich jak „Rudy Dżil i jego pies” 
czy „Liść, dzieło Niggle’a” z życiem 

pisarza. Książka wyjaśnia, co czyni 
wszystkie te utwory ponadczasowy-
mi. Nie zgadzając się z krytykami, 
którzy często bywają uprzedzeni do 
Tolkiena i fantastyki w ogóle, profesor 
Shippey proponuje nowe podejście do 
Tolkiena i fantasy, ujawnia wagę języ-
ka w literaturze, a także pokazuje jak 
„Hobbit”, „Władca Pierścieni” i „Sil-
marillion” stały się częścią żywej tra-
dycji snucia opowieści, której korzenie 
sięgają poprzez baśnie braci Grimm aż 
do Eddy Starszej i Beowulfa.

Pisarz swojego stulecia
Autor książki stwierdził, że literatura 

dwudziestego wieku zdominowana jest 
przez fantastykę, a najbardziej reprezen-
tatywne dla tego stulecia utwory takie 
jak: „Władca Pierścieni” Tolkiena, „Rok 
1984” i „Folwark zwierzęcy” Orwella, 
„Władca much” i „Spadkobierca” Gol-
dinga itd. z jakiegoś powodu niosą ze 
sobą przesłanie za pośrednictwem fantasy 
(sama fantastyka obejmuje wiele innych 
gatunków: alegorię, przypowieść, baśń, 
horror, science fiction). Shippey znajdu-
je odpowiedź: to „eskapizm” – czytelni-
cy i pisarze uciekają od rzeczywistości i 
traumatycznych wydarzeń stulecia. Nie 
odwrócili się do owych wydarzeń pleca-
mi, lecz musieli znaleźć inny sposób, by 
je przekazać i skomentować. W wielu wy-
padkach narzędziem komentarza był nie 
realizm ale fantastyka.

Tolkien w swoich utworach doty-
ka odwiecznego problemu pochodzenia 
dobra i zła i robi to w niepowtarzalny 
sposób - „pragnął, by go usłyszano”. Nie 
przejmował się krytyką, która próbowała 
nakłonić go do spisywania przemyśleń w 
akademickich rozprawach, a nie w po-
wieściach fantasy. Posiadał fenomenalną 
wyobraźnię, wiedzę, mądrość oraz pisar-
ski talent. W powieściach wielu współcze-
snych pisarzy szeroko pojętej fantastyki 
czuć jego wpływ, wielu czerpało (i wciąż 
czerpie) inspirację z jego dzieł. Często nie-
doceniany przez krytyków literackich ale 
czytelnicy zadecydowali co chcą czytać i 
oglądać (ekranizacje powieści Tolkiena 
okazały się niebywałym sukcesem).

Niewątpliwie „J.R.R. Tolkien. Pisarz 
stulecia” jest zarówno książką dla tych co 
dopiero zaczynają się interesować światem 
Tolkiena, jak i znawców tematyki. Liczy 
432 strony, a jej cena to 49 zł.

DOROTA SMOSARSKA

Tom Shippey - „J.R.R. Tolkien. Pisarz stulecia”

O Tolkienie i jego dziełach

DOROTA SMOSARSKA
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