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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
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13 października odbędą się wybory parlamentarne, w 
których w naszym okręgu wyborczym wybierzemy dzie-
sięciu posłów i jednego senatora.

O mandat posła w płocko-ciechanowskim 
okręgu wyborczym ubiega się łącznie 120 osób. 
Listy kandydatów do Sejmu RP wystawiło 
sześć komitetów wyborczych (numery list zo-
stały przyznane w drodze losowania przez Pań-
stwową Komisję Wyborczą / podajemy nazwy 
komitetów wyborczych w formie zarejestrowa-
nej przez PKW – w takiej też będą znajdować 
się na kartach do głosowania):

1 – Polskie Stronnictwo Ludowe
2 – Prawo i Sprawiedliwość
3 – Sojusz Lewicy Demokratycznej
4 – Konfederacja Wolność i Niepodległość
5 – Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI
8 – Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy
Z kolei o mandat Senatora RP ubiega się trzech 

kandydatów (kolejność alfabetyczna):
- Jan Maria Jackowski (Prawo i Sprawiedliwość)
- Andrzej Juliusz Kamasa (Koalicja Obywatelska 

PO .N IPL ZIELONI)
- Piotr Daniel Mierzwa (Koalicja Bezpartyjni i 

Samorządowcy)
Lokale wyborcze czynne będą w godz. 7:00 – 

21:00. TM

Wybory do Sejmu i Senatu RP

Wybory parlamentarne

ogłoszenie własne wydawcy
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Właśnie teraz w październiku 2020 roku 
komisja rewizyjna rady miasta Ciecha-
nów opublikowała raport w sprawie wy-
ników hodowli pszczół na dachu urzędu 
miasta. Treść raportu stała się sensacją 
wśród samorządowców całego powiatu. 

Oto garść danych z raportu, 
które najbardziej zainteresowały 
radnych gminnych i powiatowych. 
Otóż w okresie od początku projek-
tu do końca września 2020, nastąpił 
wzrost o 29 % ogólnego współczyn-
nika praktycznej nektarobiorności 
i spadziobiorności z metra kwadra-
towego obszaru aktywności popu-
lacji miodotwórczej, co zmniejszyło 
ogólny parametr niewykorzystania 
dostępnego potencjału miododaj-
nego lokalnej biocenozy o ca 22,5 
punktu procentowego. We wskaza-
nym habitacie nastąpił wzrost zapy-
lalności flory owadopylnej o ca 37,7 
punktu procentowego, co sprzyja 
rozwojowi miejscowego ekosyste-
mu. W okresie sprawozdawczym 
pszczela kolonia na dachu Ratusza 
wyprodukowała łącznie 579 jedno-
stek pomiarowych miodu, 179 jp 
wosku, 73 jp propolisu oraz 19 jp 
mleczka pszczelego. Wobec staran-
nej pielęgnacji, w krótkim okresie 
wyodrębnił się na dachu Ratusza 
podgatunek niszowy gatunku Apis 
Mellifera, któremu we wrześniu na-
dano nazwę „Apis mellifera cristos 
cosinus ciehanovianus” i wpisano 
do europejskiego rejestru pszczół 
miejskich. Jak zwrócono uwagę w 
załączniku do sprawozdania, na 
wyodrębnienie nowego ciechanow-
skiego podgatunku (notabene o 
zwiększonej miodoprodukcyjności 
na poziomie 153 % średniej krajo-

wej), wpływ miał także charakter 
habitatu wolnego od biocenozy 
uprawowej, typowej dla obszarów 
wiejskich, której pielęgnacja wiąże 
się z wylewaniem na pola tysięcy ton 
trujących oprysków. (Jak wiadomo 
odmiany roślin genetycznie modyfi-
kowanych celem nadania naturalnej 
odporności na zagrożenia chorobo-
we i szkodnicze, które nie wymaga-
ją trucia środowiska – z powodów 
magicznych i okultystycznych są u 
nas zakazane. Więc leje się toksyny i 
leje, truje się pszczoły i truje). 

Jak widać na załączonej do ra-
portu mapce, nasze pszczoły samo-
rządowe operują na terenie miej-
skim, dookólnie wokół bazy, gdzie 
nie pryska się pestycydami. Tj. w 
okolicy browaru i błonia zamko-
wego, w tym na łące pana Dziury. 
Także na łąkach i w parkach nad Ły-
dynią i w ogrodach na ulicy Zam-
kowej i Rycerskiej oraz w ogrodzie 
pana Geryka. Pszczoły krążą wokół 
Domu Kultury na Strażackiej i na 
Farskiej Górze koło Dzwonnicy. 
Oraz w pasie ulicy Warszawskiej, 
gdzie dzięki brakowi ruchu samo-
chodowego powietrze jest bardzo 
czyste. Dostatek nektaru i spadzi 
wolnych od trucizn z pestycydów 
sprawia, że pszczoły zdrowo napeł-
niają się do syta i nie żądlą miesz-
kańców, nawet tych kąśliwych 
wobec władz miejskich (w tym nie-
których pań z Warszawskiej). Na 
podkreślenie zasługuje, że pszczoły 
nie użądliły żadnego miejskiego 
radnego z opozycji. Dwa przypadki 
rzekomego użądlenia przez milutkie 
owady z Ratusza zostały wyjaśnione 
i okazało się, że to sprawa szerszeni 

operujących z ogrodu jednych pań-
stwa na Nadrzecznej.

Wobec ogólnego zaintereso-
wania środowisk samorządowych 
hodowlą pszczół typu ciechanow-
skiego, uzgodniono serię pokazów 
podczas kolejnych sesji rad gmin 
i rady powiatu. Pierwsza taka pre-
zentacja dla radnych i urzędników 
samorządowych odbędzie się w Sali 
Konferencyjnej w Starostwie Po-
wiatowym. Do Sali na sesję Rady 
Powiatu przyniesiony zostanie ul 
wraz z pszczołami, który na ten czas 
zabrany zostanie z dachu Ratusza. 
Podczas sesji radni powiatowi zo-
baczą jak pszczoły wychodzą z ula, 
zapoznają się z demontażem ula, zo-
baczą co ul ma w środku, osobiście 
będą mogli pobrać miód i wosk. A 
na koniec obejrzą jak pszczoły wra-
cają do ula. Osobiście będą mogli 
przy pomocy gruszki zadymiać 
pszczoły, celem stymulowania za-
chowań wymaganych. Przewiduje 
się, że wszyscy radni powiatowi 
będą mogli zachować dla siebie po 
trzy pszczoły, dla samodzielnego 
rozmnożenia we własnym zakresie.

Następne prezentacje odbędą 
się w salach konferencyjnych na se-
sjach rad gmin w Regiminie, Goły-
minie-Ośrodku, Opinogórze-Gór-
nej, Sońsku, Grudusku, Ojrzeniu 
i podczas sesji rad gminy wiejskiej 
Ciechanów oraz miasta i gminy Gli-
nojeck. Na koniec cyklu specjalna 
prezentacja na życzenie samorządu 
sołeckiego przeprowadzona zostanie 
w sali gimnastycznej w Gumowie.

A teraz sprawy redakcyjne. 
Przedwczoraj odwiedziły nas trzy 
miłe mieszkanki Ciechanowa, któ-
re poinformowały kogo widziały 
na mieście, z prośbą o podanie do 
wiadomości Czytelników. – Ja wi-
działam na mieście pana Kosińskie-
go i panią Kowalczuk oraz panią 
Potocką-Rak i pana Kęsika. Widzia-
łam też pana Brzozowskiego, panią 
Kaczorowską i pana Borkowskiego 
oraz pana Kołakowskiego – komu-
nikowała pierwsza z Pań. – Ja też 
widziałam pana Kołakowskiego, ale 
nie tego, tylko drugiego. Oraz panią 
Rybacką i panią Kowalską, a także 
panią Drzewiecką i panią Żywiec-
ką. Oraz pana Siemiątkowskiego, 
pana Męzińskiego i panią Męzińską 
i panią Ptaszkiewicz – powiedziała 
druga Pani. – A ja widziałam pana 
Talarka i pana Adamiaka oraz pana 
Marciniaka z Krubina, a także panią 
Żebrowską i pana Kiwita. I panią 
Sokołowską, panią Sitek-Wyrem-
bek i panią Janakakos-Szymańską 

oraz panią Kaczorek. A także pana 
Szeskiego z panem Tybuchowskim 
i panią Tybuchowską. I widziałam 
też panią Agatę, ale nie wiem jak 
się nazywa, może Czytelnicy pod-
powiedzą – mówiła trzecia z Pań. – 
Jeszcze nie wszystkich wymieniłam. 
A widziałam także pana Niesiobędz-
kiego, pana Krzemińskiego, pana 
Rzeplińskiego i panią Rzeplińską 
oraz pana Lewandowskiego i panią 
Lewandowską z Krubina – dopo-
wiedziała pierwsza z miłych Pań.

I tu mamy problem. Do chwili 
zamknięcia tego numeru, nie pod-
jęliśmy decyzji czy już teraz podać 

nazwiska wymienione przez naszych 
Gości. Bo jeśli podamy, zaraz mogą 
przyjść kolejni mieszkańcy, by opo-
wiedzieć kogo widzieli, też z wnio-
skiem o podanie na łamach. Znając 
życie, mogą do nas napływać także 
długie pisma z wykazem osób, które 
widziano na mieście. A miejsca w 
gazecie mało, więc to czy przedsta-
wimy nazwiska wymienione przez 
trzy miłe obywatelki, zadecydujemy 
dopiero na najbliższym kolegium 
redakcyjnym w przyszłym tygo-
dniu. Jaka będzie decyzja trudno 
przewidzieć.

IWO GAWLICA
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Sprzedam atrakcyjny 

dom w Ciechanowie.

Powierzchnia - 250 m2 

tel. 604 513 071

 lub 606 251 393

Wspomnienia z przyszłości

Rój unosi się nad miastem 
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Ciechanów zajął drugie miejsce, na 
267 miast powiatowych, w rankingu 
„Wykorzystanie środków z fundu-
szy UE – inwestycje transportowe” 
Pisma Samorządu Terytorialnego 
„Wspólnota”. 

Ranking został opracowany 
przez prof. dr. hab. Pawła Swia-
niewicza z Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Podstawę jego opracowania 
stanowiła analiza wydatkowania 
przez samorządy dotacji unijnych 
w głównej mierze przeznaczonych 
na inwestycje transportowe. Ze-
stawienie dotyczy lat 2014-2018. 
Przed Ciechanowem w zestawie-
niu uplasował się tylko Biłgoraj. 
Za nami, w pierwszej dziesiątce, 
znalazły się, m.in.: Legionowo, 
Nowy Dwór Mazowiecki, Koło-
brzeg, Stalowa Wola i Starogard 
Gdański. 

Wyróżnienie podczas uroczy-
stej Gali Inwestorów Samorządo-
wych, zorganizowanej w ramach 
XVII Samorządowego Forum 
Kapitału i Finansów w Katowi-
cach, odebrał prezydent Krzysztof 
Kosiński. – Inwestycje i działania 
podejmowane dzięki pozyskaniu 
środków unijnych to wizytów-
ka Ciechanowa. Wyróżniamy się 
wśród innych i kolejny raz zosta-
liśmy docenieni. Wyniki obiek-
tywnego zestawienia potwierdzają 
naszą skuteczność i prężny rozwój 
miasta. Przypomnę, że dzięki środ-
kom unijnym mieszkańcy mogą 

cieszyć się m.in. zagospodarowa-
nym na nowo otoczeniem dworca 
kolejowego, korzystać z obwodni-
cy wschodniej Ciechanowa, czyli 
alei Unii Europejskiej, ze zmo-
dernizowanych ulic Sienkiewicza, 
Mazowieckiej i Niechodzkiej, 
jeździć pierwszym elektrycznym 
autobusem. Poza inwestycjami w 
drogi czy ścieżki rowerowe, mamy 
szereg innych inwestycji za pozy-
skane przez miasto unijne fundu-
sze, jak chociażby zrewitalizowane 
wieża ciśnień i kamienica Pianki 
czy będąca na ukończeniu rewita-
lizacja Krzywej Hali – mówi pre-
zydent Kosiński.

UM/TM

Ranking „Wspólnoty”

Kolejny sukces Ciechanowa

Prezydent Krzysztof Kosiński podczas 
Gali Inwestorów Samorządowych w Ka-
towicach.

Fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 U
M

 Ci
ec

ha
nó

w



MAGAZYN OPINII

ZIEMI CIECHANOWSKIEJ
5

wybory parlamentarne

MA
TE

RI
AŁ

 W
YB

OR
CZ

Y K
W

 PO
LS

KI
E S

TR
ON

NI
CT

W
O 

LU
DO

W
E

MA
TE

RI
AŁ

 W
YB

OR
CZ

Y K
W

 PO
LS

KI
E S

TR
ON

NI
CT

W
O 

LU
DO

W
E

MA
TE

RI
AŁ

 W
YB

OR
CZ

Y K
W

 SO
JU

SZ
 LE

W
ICY

 D
EM

OK
RA

TY
CZ

NE
J



6
www.pulsciechanowa.plwybory parlamentarne :: reklama

ogłoszenie

reklama

reklama

MA
TE

RI
AŁ

 W
YB

OR
CZ

Y K
W

 SO
JU

SZ
 LE

W
ICY

 D
EM

OK
RA

TY
CZ

NE
J

MA
TE

RI
AŁ

 W
YB

OR
CZ

Y K
W

 PR
AW

O 
I S

PR
AW

IED
LIW

OŚ
Ć



MAGAZYN OPINII

ZIEMI CIECHANOWSKIEJ wybory parlamentarne
7

MA
TE

RI
AŁ

 W
YB

OR
CZ

Y K
KW

 KO
AL

ICJ
A O

BY
W

AT
EL

SK
A P

O 
.N

 IP
L Z

IEL
ON

I
MA

TE
RI

AŁ
 W

YB
OR

CZ
Y K

W
 PO

LS
KI

E S
TR

ON
NI

CT
W

O 
LU

DO
W

E



8
www.pulsciechanowa.plna tapecie :: wybory

MA
TE

RI
AŁ

 W
YB

OR
CZ

Y K
W

 KO
NF

ED
ER

AC
JA

 W
OL

NO
ŚĆ

 I N
IEP

OD
LE

GŁ
OŚ

Ć

MA
TE

RI
AŁ

 W
YB

OR
CZ

Y K
W

 KO
NF

ED
ER

AC
JA

 W
OL

NO
ŚĆ

 I N
IEP

OD
LE

GŁ
OŚ

Ć

Z inicjatywy Komitetu 
Społecznego „Wolonta-
riat Pamięci” na ciecha-
nowskich cmentarzach, 
wzorem warszawskich 
Powązek, już po raz trzeci 
zostanie przeprowadzona 
kwesta na rzecz renowa-
cji zabytkowych grobów 
kapłanów, zakonnic i osób 
świeckich szczególnie za-
służonych dla miasta.

W inicjatywę, tak 
jak i w poprzednich la-
tach, włączył się osobi-
ście prezydent Krzysz-
tof Kosiński, który 
objął nad nią patronat 
oraz będzie jednym ze zbierających 
datki do puszek. Kwestować będą tak-
że, m.in.: samorządowcy, dziennikarze, 
działacze organizacji religijnych, spo-
łecznych i kulturalnych.

Kwesta będzie prowadzona na 
Cmentarzu Komunalnym przy ul. 
Gostkowskiej oraz na Cmentarzu Para-
fialnym przy ul. Płońskiej, w następu-
jących dniach:

- 31 października (czwartek) – w 
godz. 14 – 17

- 1 listopada (piątek) – w godz. 8 
– 17

- 2 listopada (sobota) – w godz. 
10 – 17

Kwestę przeprowadza Komi-
tet Społeczny Zbiórki Publicznej 
„Wolontariat Pamięci” zarejestro-
wany w Ministerstwie Spraw We-
wnętrznych i Administracji. Jego 
przewodniczącym jest Roman Nie-
siobędzki. Wszyscy wolontariusze 
będą posiadali stosowne identyfi-
katory oraz puszki kwestarskie.

Redakcja PULSU sprawuje nad 
kwestą patronat medialny, a jed-
nym z kwestujących będzie Piotr 
Pszczółkowski – wydawca i redak-
tor naczelny naszego Magazynu.

TM

Komitet Społeczny „Wolontariat Pamięci”

W Ciechanowie jak na 
Powązkach – już po raz trzeci

Puszki kwestarskie, do których będą zbierane datki na reno-
wację zabytkowych grobów kapłanów, zakonnic i osób świec-
kich szczególnie zasłużonych dla miasta.
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W drugiej połowie września w ciechanowskim 
szpitalu wykonano dwa zabiegi, które niewąt-
pliwie podniosą standardy leczenia w placów-
ce. Są to: prostatektomia laparoskopowa oraz 
wszczepienie panewki stawu biodrowego wyko-
nanej z tantalu. Drugi z zabiegów został wyko-
nany po raz pierwszy w naszym kraju. 

PROSTATEKTOMIA LAPAROSKOPOWA

- Stało się! 20 września w Oddziale 
Urologii Specjalistycznego Szpitala Woje-
wódzkiego w Ciechanowie wprowadziliśmy 
nowy standard – laparoskopowe leczenie 
raka gruczołu krokowego. Zabieg został 
wykonany przez doświadczony zespół spe-
cjalistów pracujących na co dzień w pod-
warszawskiej Klinice Urologii w składzie: dr 
Mariusz Ciemerych, dr Szymon Kawecki, 
dr Artur Pakuszewski – informuje Agniesz-
ka Woźniak – rzecznik prasowy ciechanow-
skiego szpitala. 

Operacja polegała na laparoskopowym 
wycięciu gruczołu krokowego u chorego 
na nowotwór. Poprzez niewielkie pięcio-
milimetrowe nacięcia w skórze do jamy 
brzusznej pacjenta wprowadzono cienkie 
instrumenty, za pomocą których lekarze 
przeprowadzili zabieg z zewnątrz, obserwu-
jąc jego przebieg na ekranie monitora.

Prostatektomia laparoskopowa to jed-
nak nie wszystko. Standardowymi procedu-
rami w szpitalu staną się również: cystek-
tomia laparoskopowa (wycięcie pęcherza 
moczowego z rekonstrukcją dróg moczo-
wych) u pacjentów z rakiem pęcherza. W 

dalszym ciągu kontynuowane będą operacje 
laparoskopowe górnych jak i dolnych dróg 
moczowych (nefrektomia, nefroureterekto-
mia, operacje naprawcze moczowodów itp.)

Pierwszy taki zabieg w Polsce 

Pod koniec września, w ciechanowskim 
szpitalu, odbył się zabieg z użyciem nowego 
rodzaju panewki stawu biodrowego. 

Był to pierwszy w Polsce zabieg 
wykonany przy wykorzystaniu tego 
system. Panewka zbudowana jest z 
porowatego tantalu. Implanty z tan-
talu mają właściwości mechaniczne w 
większym stopniu zbliżone do tkanki 
kostnej niż implanty z tytanu. Znacz-
nie lepiej integrują się z kością, pory 

tantalowej endoprotezy łatwiej przera-
stają tkanką kostną.

- Do tej pory używaliśmy tej technolo-
gii (podobnie jak niektóre inne szpitale w 
Polsce) tylko przy operacjach endoprotezo-
plastyki bezcementowej stawu kolanowego, 
ramiennego i skokowego, a w odniesieniu 
do stawu biodrowego tylko w przypadku 
zabiegów rewizyjnych (związanych z ko-
niecznością wymiany endoprotezy). Nie-
stety systemy przeznaczone do zabiegów 
rewizyjnych są zbyt kosztowne, żeby stoso-
wać je powszechnie w zabiegach pierwotnej 
aloplastyki. Teraz jako pierwsi w Polsce, 
wprowadzamy taki system przeznaczony do 
pierwotnej aloplastyki stawu biodrowego  - 
informuje Agnieszka Woźniak. 

PP 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie 

Dwa nowe zabiegi w ciechanowskim szpitalu

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie 
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W ostatnią sobotę września dokonano uro-
czystego otwarcia Centrum Handlowego 
MOYE. Powstało ono na osiedlu „Aleksan-
drówka” w całkowicie odnowionym pawilo-
nie po sklepie „Renata”.

Na otwarciu pojawiły się tłumy 
klientów. W ofercie handlowej znajdu-
ją się, m.in.: odzież, obuwie, bielizna, 
torby, czapki, piżamy, pościel, zabawki, 
AGD oraz artykuły szkolne, kuchenne i 
przemysłowe.

W tym samym obiekcie znajdują 
się także Delikatesy Mięsne „GET-
MOR – Chrzanowskie Przysmaki”. 
Warto podkreślić, że poza pyszny-

mi wędlinami i świeżym mięsem, na 
miejscu można w nich rozkoszować 
się hamburgerami z grilla ze 100% 
wołowiny! W zestawie również z fryt-
kami oraz pysznymi hot-dogami... 
o czym przekonało się tego dnia na 
otwarciu wielu ciechanowian!

Jeszcze w październiku do obecnych 
placówek handlowych dołączy Żabka. 

Przy odmłodzonej „Renacie” na par-
kingu został zamontowany paczkomat 
Inpostu. Z kolei w zewnętrznej ścianie 
Centrum Handlowego MOYE znajduje się 
bankomat sieci Euronet.

Centrum Handlowe MOYE zaprasza 
wszystkich na udane zakupy!

Centrum Handlowe MOYE 
w „nowej” Renacie!
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ogłoszenie

ogłoszenie

ogłoszenie własne wydawcy

ogłoszenie

Dożynki Województwa Mazowieckiego 
2019 w Ciechanowie zorganizowali – Mar-
szałek Województwa Mazowieckiego, Sta-
rosta Ciechanowski oraz Prezydent Miasta 
Ciechanów, a ich miejscem było błonie vis-
-a-vis Zamku Książąt Mazowieckich. 

– Aleksander Świętochowski po-
wiedział, że są czasy które wymagają 
żołnierzy, ale też są czasy, które wyma-
gają dobrych obywateli. I teraz mamy 
właśnie taki czas – słowami „Posła 
Prawdy”, które wprost wybrzmiały jak 
motto Dożynek, powitała zebranych 
starosta ciechanowska Joanna Potoc-
ka-Rak. 

Słowo od Starosty

– Jesteśmy niesamowicie dumni, 
że możemy dzisiaj gościć u siebie Ma-
zowsze, że dzisiaj stolicą Mazowsza… 
stolicą rolnictwa Mazowsza jest Ciecha-
nów. Drodzy Rolnicy, rzeczywistość się 
zmienia, zmieniają się realia. Dwadzie-
ścia, trzydzieści lat temu gospodarstwa 
wyglądały zdecydowanie inaczej, dzisiaj 
do rolnictwa wkraczają najnowocze-
śniejsze technologie, ale jedno pozostaje 
niezmienne: przywiązanie do tradycji – 
m.in. wskazywała nasza Pani Starosta.

Słowo od Prezydenta
– To wielki zaszczyt, wielka odpo-

wiedzialność i też wielka satysfakcja, 
że miasto Ciechanów może być gospo-
darzem tegorocznych Dożynek Woje-
wództwa Mazowieckiego… Dziś po-
chylamy się bardzo nisko, kłaniamy się, 
oddajemy cześć Rolnikom, wszystkim 
którzy bardzo ciężko pracują na roli. To 
dzięki nim mamy to bez czego ludzkość 
nie mogłaby żyć i funkcjonować, czyli 
pokarm. Jesteśmy im wdzięczni za trud 
codziennej pracy. Dziś jest ich święto 
i dziś oni są bohaterami tej uroczysto-
ści – m.in. mówił prezydent Krzysztof 
Kosiński.

Słowo od Marszałka

– W naszej kulturze chrześcijańskiej 
ludowej jest taki obyczaj, że najpierw 
dziękujemy Panu Bogu. Dzisiaj podzię-
kowaliśmy Panu Bogu za dary ziemi. 
Dziękujemy też za ten deszcz (na Do-
żynkach dżdżyło – przyp. red.), bo prze-
cież od wielu tygodni wielu z nas rolni-
ków, ale też ogrodników, sadowników, 
prosiło o deszcz. Włosi mówią, że deszcz 
jest błogosławieństwem nieba. Dziękuję 
Księże Dziekanie i Szanowni Księża za 
odprawioną Mszę Świętą, za bardzo głę-

boką homilię, która mówiła o związku 
Boga z naturą, i właściwie stanowiła dla 
nas taki element do przemyślenia jak 
traktujemy naszą Matkę-Ziemię. Jak 
traktujemy istoty żywe, jak traktujemy 
to dziedzictwo, którym nas Pan obdarzył 
– przekazał na początku cyklu wystąpień 
marszałek Adam Struzik.

Naprawdę było fajnie

Dożynki na błoniu przebiegły jako 
długa i bogata w wydarzenia impreza. 
Był korowód dożynkowy, uczestnicy 
tradycyjnie podzielili się chlebem, a ze 
sceny nieraz szczegółowo mówiono o 
rozwoju Mazowsza w wielu wymiarach. 
Imponująco wyglądała kolekcja Do-
żynkowych Wieńców z całego regionu. 
Rząd straganów z atrakcjami ciągnął się 
wzdłuż drewnianej ścieżki niemal od 
Zamku, aż hen ku stawowi. Występy 
artystyczne cieszyły oko i ucho. A że 
deszcz polał rzęsiście, jak ocenił marsza-
łek Struzik, było naprawdę z korzyścią 
dla rolnictwa.

Za piękną organizację Dożynek 
gospodarzom ziemi ciechanowskiej – 
staroście Joannie Potockiej-Rak i pre-
zydentowi Krzysztofowi Kosińskiemu 
– należą się słowa uznania.

KAROL PODGÓRNY

Wojewódzkie Święto Plonów w Ciechanowie

Słowa Posła Prawdy 
najlepszym mottem Dożynek

Delegacje ze wszystkich stron wojewódz-
twa przywiozły do Ciechanowa przepiękne 
wieńce dożynkowe.

Marszałek Adam Struzik, starosta Joanna Potocka-Rak i prezydent Krzysztof Kosiński 
dzielą Dożynkowy Bochen Chleba.
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reklama

reklama
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Waldemar Nicman, były szef struktur 
„Solidarności” w nieistniejącym już woje-
wództwie ciechanowskim i nasz redakcyjny 
Kolega (publikujący na łamach PULSU od 
jego pierwszego numeru), otrzymał kolejne 
- prestiżowe wyróżnienie.

Tym razem został nagrodzony sta-
tuetką z brązu jako „Przyjaciel Festi-
walu Niepokorni – Niezłomni – Wy-
klęci”. Wyróżnienie zostało przyznane 
przez Kapitułę, na czele której stoi 
twórca i dyrektor Festiwalu – Arka-
diusz Gołębiewski.

Obaj panowie znają się od przeszło 
25 lat i wiele ze sobą współpracowali na 
różnych polach. Od przełomu wieków 
zajmowali się przywracaniem i kulty-
wowaniem pamięci o Żołnierzach Wy-
klętych/Niezłomnych, a także bohate-
rów drugiego i trzeciego planu NSZZ 
„Solidarność”. Waldemar Nicman po-
magał Arkadiuszowi Gołębiewskiemu 
w niezbyt niestety udanych (głównie ze 
względu na brak zainteresowania lokal-
nych włodarzy i nikłe mieszkańców), 
początkowych edycjach Festiwalu w 

Ciechanowie i Płońsku. Od kiedy im-
preza znalazła wdzięczny i bezpieczny 
„port” w Gdyni, to Waldemar Nicman 
był tam gościem honorowym dwu-
krotnie. Był tam m.in. ze swą wnuczką 
Julią, która jako ośmiolatka otrzymała 
wyróżnienie za swój filmik o Dziadku. 

Nie bez znaczenia przy przyznawa-
niu okolicznościowej statuetki, przed-
stawiającej biegnącego z biało-czerwo-

nym sztandarem w ręku żołnierza, był 
fakt, że nasz Kolega przez przeszło de-
kadę napisał ponad pół tysiąca tekstów 
o bohaterskich uczestnikach zbrojnego 
Powstania Antykomunistycznego w la-
tach 1945 – 1956. 

Waldemar Nicman miał odebrać 
swe wyróżnienie już w lutym br., pod-
czas ciechanowskiej retrospektywy X 
edycji Festiwalu zorganizowanej w Po-
wiatowym Centrum Kultury i Sztuki. 
Wtedy niestety na przeszkodzie stanę-
ła jego choroba. Z tego też powodu 
wręczenie statuetki laureatowi przez 
Arkadiusza Gołębiewskiego nastąpi-
ło 18 sierpnia, podczas uroczystych 
obchodów rocznicy bitwy z bolszewi-
kami roku 1920 pod Sarnową Górą. 
Obaj odbierali tamże z rąk ministra 
i posła Macieja Wąsika przyznane im 
przez Prezesa Rady Ministrów „Medale 
100-lecia Odzyskania Niepodległości”.

Naszemu redakcyjnemu Koledze 
serdecznie gratulujemy kolejnego wy-
róźnienia!

TM 

Festiwal Niepokorni – Niezłomni – Wyklęci

Kolejne wyróżnienie dla Waldemara Nicmana

Arkadiusz Gołębiewski (z prawej) wręcza 
Waldemarowi Nicmanowi statuetkę z brą-
zu jako „Przyjacielowi Festiwalu Niepokor-
ni – Niezłomni – Wyklęci”.

We wrześniu odbyły się towarzyskie zawody 
spinningowe zaliczane do Grand-Prix. Wzięło w 
nich udział 15 wytrwałych wędkarzy.

Puchary i dyplomy wręczył wędka-
rzom Prezes Koła PZW Ciechanów-Mia-
sto Eugeniusz Nowak. - Pogoda była 
słoneczna lecz ryby słabo współpracowa-
ły z wędkarzami. Największą rybę złowił 
i zwyciężył w dniu dzisiejszym kol. Piotr 
Żebrowski (szczupak 58 cm). Drugie 
miejsce zdobył kol. Bartoszuk Łukasz 
(szczupak 55 cm), a trzecie miejsce kol. 
Jadwiga Łaszczewska (szczupak 54cm) – 
poinformował nas prezes Nowak.

Po podsumowaniu Grand-Prix ogło-
szono, że najlepszym wędkarzem 2019 
roku Koła Polskiego Związku Wędkar-
skiego Ciechanów-Miasto został Janusz 
Chwaszczewski. Drugie miejsce zajął Piotr 
Żebrowski, a trzecie - Kamil Woźniak. 

Zawody zakończono kiełbasą z gril-
la. - Dziękuję wszystkim uczestnikom za 
wędkarską rywalizację i do zobaczenia na 
następnych zawodach – powiedział na za-
kończenie prezes Eugeniusz Nowak. 

TM

Polski Związek Wędkarski

Najlepszy wędkarz 2019 roku 

Janusz Chwaszczewski - najlepszy wędkarz 2019 roku Koła Polskiego Związku Wędkar-
skiego Ciechanów-Miasto wraz z prezesem Koła Eugeniuszem Nowakiem (z prawej) i pre-
zesem Zarządu Okręgu PZW Henrykiem Grzesiem.

Organizatorzy i uczestnicy wrześniowych towarzyskich zawodów spinningowych.
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Romanowski w Sońsku

Wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Romanowski 
spotkał się z mieszkańcami gminy Sońsk. 

Kandydujący do sejmu z naszego okręgu wyborczego Rafał 
Romanowski w swym wystąpieniu podsumował kończącą się 
kadencję. Przedstawił osiągnięcia rządu Prawa i Sprawiedliwo-
ści, a także zapowiedział kolejne programy i reformy, które par-
tia ta chciałaby wprowadzić w następnej kadencji. Romanowski 
wymienił także korzyści dla Polski związane z kandydaturą Janu-
sza Wojciechowskiego na stanowisko Komisarza ds. Rolnictwa. 
Zapowiedział wyrównanie dopłat dla polskich rolników w no-
wej unijnej perspektywie finansowej. 

W czasie spotkania poruszona została sprawa wydzielenia 
Warszawy i utworzenie nowego województwa, aby pozostałe 
subregiony Mazowsza mogły otrzymywać więcej pieniędzy i 
miały większe możliwości rozwojowe niż jest to obecnie. Rafał 
Romanowski przedstawiał korzyści finansowe wynikające z tego 
zapowiadanego przez Jarosława Kaczyńskiego rozwiązania.

Podczas spotkania mieszkańcy zadawali liczne pytania 
związane z tematami lokalnymi, a także krajowymi. Minister 
zapowiedział, że jako poseł będzie aktywnie pracował na rzecz 
rozwoju lokalnych wspólnot z terenu powiatu ciechanowskiego. 
Zapowiedział, że będzie pomagał mieszkańcom Gminy Sońsk w 
działaniach zmierzających do przywrócenia posterunku Policji 
na terenie tej gminy. Będzie też wspierał funkcjonowanie Kół 
Gospodyń Wiejskich.

Spotkanie, które odbyło się w serdecznej atmosferze wza-
jemnego szacunku i zrozumienia, zakończyło się osobistymi roz-
mowami mieszkańców z kandydatem.

Radni wspierają Smolińską

Anna Smolińska, kandydująca do sejmu z listy PSL, w swej kampanii 
stawia głównie na bezpośredni kontakt z wyborcami. Spotkaliśmy ją 
przy Hali Targowej „Bloki”, gdzie wspólnie z grupą radnych miejskich 
rozdawała ulotki i rozmawiała z mieszkańcami.

- Cieszę się bardzo z dużego wsparcia w kampanii, które okazują mi 
koleżanki i koledzy z Rady Miasta Ciechanów. Wyborcy reagują bar-
dzo życzliwie. Wielu mówi, że głosowało na mnie w ubiegłorocznych 
wyborach samorządowych i śledzą moją pracę w radzie. W rozmowach 
poruszają bardzo różne kwestie. Od ogólnych, związanych chociażby ze 
służbą zdrowia, po indywidualne problemy. Zdaję sobie sprawę, że te 
sympatyczne reakcje mieszkańców wynikają po części z tego, że Polskie 
Stronnictwo Ludowe, z którego listy kandyduję, jest partią centrum i 
pewnego złotego środka. Nasi politycy nie awanturują się w mediach ale 
rzeczowo przedstawiają merytoryczne argumenty programowe. A ludzie 
mają dość kłótni. Oczekują współpracy na rzecz rozwoju naszego kraju. 
A to właśnie gwarantuje PSL i ja osobiście. Po prostu łączymy Polaków 
– powiedziała nam Anna Smolińska.

KONFEDERACJA przedstawiła kandydatów i program

Na pl. Jana Pawła II odbyła się konferencja prasowa 
przedstawicieli Komitetu Wyborczego „KONFEDERACJA 
Wolność i Niepodległość”, w trakcie której zaprezentowano 
kandydatów i program tego ugrupowania.

Konferencję poprowadził lider sejmowej listy KONFE-
DERACJI w naszym okręgu wyborczym Paweł Usiądek. Ten 
pochodzący z Ciechanowa analityk finansowy, wraz z pozo-
stałymi kandydatami, przedstawili główne postulaty progra-
mowe zawarte w tzw. „Piątce KONFEDERACJI”. – Chcemy 
zwrócić obywatelom wolność gospodarczą. Proponujemy ob-
niżenie podatku dochodowego od osób fizycznych do zera. 
Ten podatek jest zbędny, bo koszt jego ściągania jest rów-
ny temu, co z jego tytułu wpływa do budżetu. Kolejny nasz 
postulat to dobrowolny ZUS. Obecnie system emerytalny w 
Polsce funkcjonuje niemalże jak piramida finansowa, i prę-
dzej czy później ulegnie załamaniu. Chcemy też obniżyć ceny 
benzyny do 3 zł za litr. Jest to realne do wykonania, ponieważ 
obecnie paliwa są obłożone zbyt wysokimi podatkami i opła-
tami akcyzowymi – mówił Paweł Usiądek.

Dziennikarz Marek Makara, reprezentujący na liście 
KONFEDERACJI środowiska osób poszkodowanych przez 
polskie sądy, mówił o konieczności reformy wymiaru spra-
wiedliwości. – Będziemy dążyć do przyspieszenia postępowań 
sądowych. Nikt nie zdaje sobie sprawy, że w naszym kraju 
jest rocznie ponad 60 tys. rozwodów, co sprawia że wokół 
tego zjawiska rozwinął się swoisty „biznes okołorozwodowy” 
generujący dochody na poziomie ok. 17 miliardów złotych – 
powiedział Makara.

Z kolei Paweł Rzeczkowski, rolnik z miejscowości Miesz-
ki-Bardony, mówił m.in. o problemach z jakimi zmagają się 
producenci trzody chlewnej. – Na naszym terenie jest obec-
nie strefa ASF. Powoduje to wiele utrudnień. W związku z 
tym wielu rolników zaprzestaje hodowli. KONFEDERACJA 
jest jedynym ugrupowaniem, które pochyla się nad naszymi 
problemami, dlatego postanowiłem kandydować z jej list – 
stwierdził Rzeczkowski.

Do poruszonych przez Pawła Rzeczkowskiego proble-
mów nawiązał też kolejny z kandydatów – lekarz wetery-

narii Jerzy Wałkuski. – Polska swego czasu była dużym 
producentem trzody chlewnej i eksporterem wieprzowiny 
na rynki zagraniczne. Od pewno czasu, w wyniku błędów 
popełnianych przez kolejne ekipy rządzące, jest przede 
wszystkim importerem. Na nasze stoły trafia w dużych 
ilościach mięso, które leżakuje w chłodniach zachodnich. 
Głównie niemieckich i duńskich. Jest ono gorszej jakości. 
Natomiast w kontekście ASF, w ramach walki z tym pro-
blemem, powinien być wprowadzony odstrzał dzików. W 
Niemczech ten odstrzał prowadzi się profilaktycznie już 
teraz – mówił Jerzy Wałkuski.

Joanna Grotkowska-Puścikowska, zgodnie ze swym profi-
lem wykształcenia, przedstawiła program KONFEDERACJI 
w zakresie ochrony środowiska. – Chcemy skupić się na wal-
ce z zanieczyszczeniami wody, gleby i powietrza, co wiąże się 
także z wspominaną przez moich przedmówców produkcją 
rolną. Ważnym zagadaniem jest odpowiednie zabezpieczenie 
ujęć wody i oczyszczalni ścieków. To obiekty strategiczne, a 
jak widzimy na przykładzie sytuacji w Warszawie nie są one 
w należyty sposób kontrolowane - powiedziała Joanna Grot-
kowska-Puścikowska.

Konwencja Wyborcza PiS w Płocku

W wypełnionym po brzegi Teatrze Dramatycznym w 
Płocku odbyła się Konwencja Wyborcza Prawa i Sprawie-
dliwości z udziałem prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego. 
Zaprezentowano na niej pogram oraz kandydatów, których 
PiS wystawił w okręgu płocko-ciechanowskim do sejmu i 
senatu.

W swoim wystąpieniu prezes Kaczyński stwierdził, że naj-
ważniejszą rzeczą w polityce jest wiarygodność, bo bez niej nie 
ma demokracji. - Wypełniliśmy nie tylko to, co zapowiedzie-
liśmy w trakcie kampanii wyborczej, ale zrobiliśmy więcej, niż 
było zapowiadane. Kiedy coś zapowiadaliśmy, to wiedzieli-
śmy, że można to wykonać. Kiedy można było zrobić wię-
cej, zrobiliśmy więcej. Tak postępuje odpowiedzialna władza i 
każdy odpowiedzialny człowiek. Musimy myśleć o przyszłości 
i kolejnych czterech latach. Chcemy stworzyć polską wersję 
państwa dobrobytu, gdzie Polacy będą żyli nie gorzej niż nasi 
zachodni sąsiedzi. Stawiamy na płace, emerytury i na to, aby 
polskie rodziny za cztery lata były bogatsze. To konkretne 
zapowiedzi. Nasze działania są racjonalne i odpowiedzialne. 
Mamy dobry plan dla Polski i dobry plan dla przedsiębiorstw. 
Wszystko co robimy, robimy dla Polski. 13 października musi 
zwyciężyć Polska – powiedział Jarosław Kaczyński.

W Konwencji brał udział nasz ciechanowski poseł Ro-
bert Kołakowski, który w rozmowie z nami przedstawił ar-
gumenty, dlaczego jego zdaniem Polacy powinni w nadcho-
dzących wyborach zagłosować na PiS. - W ciągu ostatniej 
kadencji udowodniliśmy, że jako formacja jesteśmy wiary-
godni i potrafimy rządzić. Pokazaliśmy, że obietnice wybor-
cze to nie są słowa rzucane na wiatr, a twarde zobowiązania 
wobec społeczeństwa, które konsekwentnie trzeba realizo-
wać. Prawo i Sprawiedliwość jest dzisiaj jedynym gwaran-
tem tego, że Polska będzie się rozwijać, a owoce wzrostu 
gospodarczego będą trafiać do obywateli, a nie uprzywilejo-
wanych grup - powiedział poseł Kołakowski.

BARWY KAMPANII WYBORCZEJ



MAGAZYN OPINII

ZIEMI CIECHANOWSKIEJ
13

wybory parlamentarne

Lewandowski w terenie

Łukasz Lewandowski, kandydujący do sejmu z listy PSL, w 
ramach swej kampanii wyborczej, oprócz spotkań z mieszkańcami 
północnomazowieckich miast, bardzo dużo czasu poświęca na od-
wiedzanie terenów wiejskich.

Powiedział nam, że sam będąc producentem rolnym bardzo 
dobrze zna i rozumie problemy trapiące rolników i mieszkańców 
wsi. – Ludzie są bardzo otwarci na rozmowę. Wielu z nich zna mnie 
jako doradcę rolniczego i radnego Rady Powiatu Ciechanowskiego. 
Moja rodzina pochodzi z naszego terenu, dlatego często słyszę pyta-
nia o dziadków i rodziców. To bardzo miłe. Ludzie zgłaszają różne 
problemy. Rolników trapią skutki suszy, zagrożenia związane z ASF, 
czy niskie ceny skupu płodów rolnych. Z kolei mieszkańcy wsi pra-
cujący poza rolnictwem narzekają na stan dróg czy problemy wyni-
kające z likwidacji PKS. Narzekają też na dostęp do służby zdrowia 
i szalejącą drożyznę. Mówią, że brakuje kompleksowego programu 
dla polskiej wsi. Po chwilowym zachłyśnięciu się PiS-em wracają 
do popierania Polskiego Stronnictwa Ludowego, które jako jedyne 
zawsze reprezentowało interesy rolników i mieszkańców wsi – pod-
kreśla Łukasz Lewandowski.

LEWICA o mieszkaniach i ekologii

LEWICA zorganizowała w Ciechanowie konferencję prasową, w 
trakcie której przedstawiono program wyborczy w obszarze polityki 
mieszkaniowej oraz ochrony środowiska.

Konferencję poprowadził lider listy w okręgu płocko-ciechanowskim 
Arkadiusz Iwaniak. Towarzyszyli mu kandydaci ciechanowskiego SLD – 
Marek Kiwit, Eugeniusz Nowak i Sebastian Andrzejczak. W konferencji 
wzięli też udział kandydaci: Adrian Brudnicki z partii WIOSNA oraz 
Wioletta Kujawa – reprezentująca powiat mławski.

Arkadiusz Iwaniak powiedział, że Polska jest na ostatnim miejscu 
wśród krajów OECD jeśli chodzi o wskaźniki związane z komfortem 
mieszkaniowym. – Dlatego należy pilnie wdrożyć program zwiększający 
dostępność mieszkań. Proponujemy powołanie publicznego dewelopera, 
który przejmie państwowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe. Bę-
dzie też współpracował z samorządami i budował obiekty na gruntach 
komunalnych. Podchodzimy do sprawy realnie, chcemy by w ten sposób 
powstało milion mieszkań w ciągu 10 lat. Koszt wynajmu za jeden metr 
kwadratowy nie byłby wyższy niż 20 zł. Dodatkowo mieszkanie można 
by było wykupić po cenie jego wybudowania – mówił Iwaniak.

Z kolei Adrian Brudnicki przedstawił program LEWICY w zakresie 
ochrony środowiska. – Nowoczesna Lewica to pewna świadomość eko-

logiczna. Powinniśmy wiedzieć co jemy, co pijemy i czym oddychamy. 
Chcemy zastąpienia węgla innymi paliwami i szerszego wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, chociażby rozwoju fotowoltaiki. Będziemy 
chronić lasy przed nadmierną wycinką. Powołamy też Rzecznika Praw 
Zwierząt – zapowiadał Brudnicki.

Głos zabrali także ciechanowscy kandydaci do Sejmu RP.
Wójt Marek Kiwit podkreślił, że obecny rząd wprowadza rozwiązania 

podatkowe, które uderzają w samorządy. – Na terenie gminy Ciechanów 
mam ponad 300 mieszkańców do 26 roku życia, którzy zostali zwolnieni 
z podatku PIT. Tym samym w ciągu pół roku do kasy gminy wpłynie 628 
tys. zł mniej z tytułu naszego udziału w podatku dochodowym od osób 
fizycznych. Z kolei zmniejszenie stawki PIT z 18 do 17% sprawi zmniej-
szenie półrocznych wpływów o 440 tys. zł. Daje to ponad milion złotych 
za pół roku. Rząd podniósł wynagrodzenia nauczycielom ale subwencję 
zwiększył tylko o kilkadziesiąt tysięcy złotych, a my i tak dokładamy do na-
uczycielskich pensji prawie 700 tys. zł. Jeśli chodzi o ochronę środowiska, 
to ważna jest walka ze smogiem. Należy w tym celu wspierać rozwój sie-
ci ciepłowniczych. Dostarczane przez PEC ciepło systemowe to najlepsze 
rozwiązanie – mówił Marek Kiwit. Powiedział też, że oprócz mieszkań na 
wynajem należy budować mieszkania komunalne i socjalne.

Eugeniusz Nowak w swej wypowiedzi odniósł się do lokalnych uwa-
runkowań mieszkaniowych. – W Ciechanowie na mieszkanie komunalne 
oczekuje ponad 500 osób. Ponad 100 mieszkań potrzebnych jest jak naj-
szybciej celem wykonania orzeczeń sądowych. Z kolei 22 osoby powinny 
otrzymać bardzo pilnie mieszkanie ze względu na swoją sytuację zdrowot-
ną. Tymczasem ostatnie mieszkania komunalne wybudowano w naszym 
mieście w 2008 roku – mówił Nowak.

Z kolei Sebastian Andrzejczak, który jest związany z branżą motoryza-
cyjną, zwrócił uwagę na problem dotyczący utylizacji używanych opon. – Co 
roku na Polski rynek trafia 180 tys. ton opon. Te, które są zużywane trzeba 
utylizować. Świetnym rozwiązaniem jest wykorzystanie ich do budowy dróg. 
Z 1.200 przetworzonych na gumę opon można wybudować 1 km drogi. Ta-
kie rozwiązanie jest z powodzeniem stosowane w USA, Szwecji i Hiszpanii. 
Tymczasem w Polsce powstało tylko 100 km tego typu dróg, a jest to prze-
cież metoda tańsza i proekologiczna – powiedział Andrzejczak.

Senator i minister spotkali się z ciechanowianami

W naszym mieście odbyło się spotkanie ze starającymi się o reelekcję 
parlamentarzystami Prawa i Sprawiedliwości, m.in. z senatorem Janem 
Marią Jackowskim oraz posłem Maciejem Wąsikiem - który jest także 
sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Minister Maciej Wąsik w swym wystąpieniu podkreślił, że łatwiej 
było wprowadzić program 500+, niż znaleźć na niego pieniądze. – Ale 
je znaleźliśmy, chociaż minister Rostowski swego czasu mówił, że pienię-
dzy nie ma i nie będzie. Uszczelniliśmy luki VAT-owskie i skończyliśmy 
z sytuacją, że do naszego kraju każdego dnia wjeżdżało 600 cystern z 
paliwem, od którego nie były odprowadzane podatki i akcyza – wyliczał 
sukcesy rządu PiS poseł Wąsik.

Senator Jan Maria Jackowski powiedział, że dziś parlamenta-
rzyści PiS mogą z podniesioną głową ponownie prosić wyborców o 
poparcie. – Cztery lata temu przedstawiliśmy państwu pewien pro-
gram polityczny, gospodarczy i społeczny. Dzięki waszym głosom 
mogliśmy ten program realizować. W przeciwieństwie do Platformy 
Obywatelskiej, której politycy jedno mówili a drugie robili, my je-
steśmy wiarygodni. Oni likwidowali szkoły, posterunki Policji i urzę-
dy pocztowe. My staramy się je odtwarzać. Dlatego dziś ponownie 
prosimy państwa o głos, byśmy mogli kontynuować dobre zmiany w 
Polsce – mówił senator Jackowski.

W trakcie dyskusji zapytaliśmy naszych parlamentarzystów o po-

mysł na rozwój wyższego szkolnictwa zawodowego oraz dalsze przy-
wracanie posterunków Policji (udało się to ostatnio m.in. w Regimi-
nie i Ojrzeniu).

Senator Jan Maria Jackowski zadeklarował że będzie wspierał roz-
wój wyższego szkolnictwa zawodowego – szczególnie w ośrodkach 
powiatowych, takich jak chociażby nasze miasto. – Mamy w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie wspaniały 
wydział kształcący w zakresie pielęgniarstwa. Jego absolwentki i 
absolwenci bez problemów znajdują pracę, a co ważne - mają ją w 
kraju i nie muszą już wyjeżdżać za granicę. Na dodatek ci młodzi 
ludzie mogą studiować tu na miejscu, blisko domu, co niewątpli-
wie wpływa korzystnie na zmniejszenie kosztów nauki. W temacie 
wspierania rozwoju takiego modelu szkolnictwa rozmawiałem już 
nawet z ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim – powiedział 
senator Jackowski.

Minister Maciej Wąsik poinformował, że miał tego same-
go dnia spotkanie z mieszkańcami gminy Sońsk. – Zadeklaro-
wałem na nim, że będę robił co w mojej mocy, by na terenie 
tej gminy przywrócić zlikwidowany za poprzednich rządów 
posterunek Policji. Oczywiście będziemy się starać to robić 
także w innych gminach. Obywatele naszego państwa mają 
prawo czuć się bezpiecznie – odpowiedział na nasze pytanie 
poseł Wąsik.

W trakcie spotkania głos zabrał także Artur Czapliński 
– radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który za-
deklarował, że choć jest z Płońska, to stawia się do dyspozy-
cji ciechanowian i zachęca do kontaktu w sprawach, które 
wymagałyby jego interwencji lub złożenia interpelacji do 
Zarządu Województwa. Zaapelował też o oddanie głosu na 
senatora Jana Marię Jackowskiego oraz posła Macieja Wąsi-
ka, na co uczestnicy spotkania odpowiedzieli brawami.

Ryziński na Warszawskiej

Jacka Ryzińskiego, kandydującego do sejmu z listy PSL, spo-
tkaliśmy na ul. Warszawskiej podczas rozdawania ulotek i rozmów 
z wyborcami.

- Chociaż widać już pewne zmęczenie ludzi kampanią wybor-
czą, to gdy patrząc na ulotkę widzą że jestem kandydatem PSL, 
to w zdecydowanej większości reagują przychylnie. Część zatrzy-
muje się by porozmawiać. Seniorzy dopytują o szczegóły nasze-
go postulatu programowego zakładającego zwolnienie emerytur 
z podatku dochodowego. Z kolei osoby prowadzące działalność 
gospodarczą chwalą pomysł dobrowolnego ZUS-u dla małych 
przedsiębiorców. W rozmowach z mieszkańcami spotyka mnie 
też często miłe zaskoczenie. Gdy czytają na ulotce moje nazwisko, 
to pytają się czy jestem synem Jerzego Ryzińskiego. Gdy potwier-
dzam, to mówią o Tacie w samych superlatywach. Jak się okazu-
je wiele osób dobrze wspomina go z czasów, gdy był prezesem 
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Ciechanowie. Pytają co u 
niego słychać i proszą o przekazanie pozdrowień. To bardzo miłe 
– powiedział nam Jacek Ryziński.

Dokończenie na str. 14 >>>
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Premier Morawiecki w Ciechanowie

W ramach trwającej kampanii wyborczej premier Mateusz Mo-
rawiecki odwiedził Ciechanów. 

W spotkaniu z mieszkańcami miasta, oprócz premiera 
Morawieckiego, wzięli udział starający się o reelekcję parla-
mentarzyści PiS, m.in. poseł Waldemar Olejniczak oraz nasz 
ciechanowski senator Jan Maria Jackowski. Byli także kandy-
daci tej partii do sejmu, m.in. wiceminister rolnictwa i roz-
woju wsi Rafał Romanowski i starosta przasnyski Krzysztof 
Bieńkowski.

W swym wystąpieniu Prezes Rady Ministrów kilkakrotnie na-
wiązywał do naszego miasta. – Macie takie piękne hasło promocyjne 
– „Otwórz się na Ciechanów”. Bardzo bym chciał żeby tak było w 
całym kraju – by ludzie „otworzyli się na Polskę” – powiedział pre-
mier Morawiecki. Przypomniał też postać lokalnego bohatera Ro-
mana Konwerskiego, którego niemieccy okupanci chcieli przymusić 
do pełnienia roli kata w egzekucji polskich patriotów na Zamku 
Książąt Mazowieckich w 1942 roku. Za odmowę Roman Konwer-
ski został stracony obozie koncentracyjnym Mauthausen.

W dalszej części swego przemówienia premier odniósł się do 
czteroletnich rządów Prawa i Sprawiedliwości. – To był i jest dobry 
czas dla Polski. Odbudowujemy sprawiedliwość społeczną. Zwolni-
liśmy młodych ludzi z podatku dochodowego, a pozostałym obni-
żyliśmy jego stawkę. Odzyskaliśmy prawdę historyczną i w końcu 
zło jest nazywane złem, a dobro – dobrem. Jesteśmy sprawni i wia-
rygodni. Liczę, że dzięki Państwa głosom będziemy mogli tę dobrą 
zmianę kontynuować – powiedział Mateusz Morawiecki.

Premier zadeklarował, że po wyborach przyjedzie do Ciechano-
wa z dłuższą wizytą.

Koalicja Obywatelska o służbie zdrowia

Koalicja Obywatelska zorganizowała przed ciechanowskim 
Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym konferencję prasową, w trak-
cie której przedstawiono ocenę aktualnego stanu służby zdrowia i 
propozycje programowe KO w tym obszarze.

Konferencję poprowadził lider listy w okręgu płocko-ciecha-
nowskim poseł Marcin Kierwiński. Towarzyszyli mu kandydaci 
Koalicji Obywatelskiej do sejmu: Adam Krzemiński, Wiesław Ra-
boszuk i Rafał Woźnowski, a także Andrzej Kamasa – kandydat na 
senatora, a zarazem dyrektor Specjalistycznego Szpitala Wojewódz-
kiego w Ciechanowie. Była też Elżbieta Lanc – Członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego.

Poseł Marcin Kierwiński stwierdził, że obecny stan służby zdro-
wia jest katastrofalny. – Prawdziwą zmorą, zwłaszcza w mniejszych 
miejscowościach, jest zadłużanie się szpitali i generowanie straty. Już 

teraz szacuje się, że w połowie roku strata wszystkich szpitali powiato-
wych przekroczyła kwotę straty, która była za cały 2018 rok. Mamy do 
czynienia z lawiną długów i sytuacją, w której polska służba zdrowia 
znajduje się już na OIOM-ie. Pytanie tyko, czy rządzący to rozumieją? 
Czy potrafią właściwie zdiagnozować sytuację? I czy potrafią przedsię-
wziąć właściwe leczenie? Wydaje się, że nie – mówił Kierwiński.

Podobną diagnozę stanu finansowego służby zdrowia 
przedstawił dyrektor ciechanowskiego szpitala Andrzej Ka-
masa – kandydat do Senatu RP. – W naszym szpitalu mamy 
problemy z lawinowo rosnącymi kosztami, szczególnie tymi, 
na które jako dyrekcja nie mamy wpływu. To przecież Mini-
ster Zdrowia i NFZ w głównej mierze decydują o wysoko-
ści wynagrodzeń dwóch najważniejszych grup zawodowych, 
czyli lekarzy i pielęgniarek. Oczywiście to bardzo dobrze, że 
mamy wzrost wynagrodzeń, ale to bardzo źle że te podwyżki 
nie są w pełni przez MZ i NFZ finansowane. Borykamy się 
też ze wzrostem innych kosztów, chociażby energii, za którą 
w przyszłym roku zapłacimy o 30 proc. więcej. W tym roku 
płacimy już o 30 proc. więcej za gaz. NFZ tego nie uwzględ-
nia. Staramy się odpowiadać na tę sytuację niskiej wyceny 
świadczeń podnosząc efektywność naszej pracy, ale mamy za-
raz do czynienia z kolejnym ograniczeniem systemu. Nie mo-
żemy udzielić więcej świadczeń niż wynosi przyznany nam 
ryczałt. Na dziś przekroczyliśmy go o 4 mln zł. Liczyliśmy, 
że zostanie nam to zrekompensowane, tymczasem właśnie 
otrzymaliśmy informację, że możemy liczyć na 80 tys. zł – 
mówił Andrzej Kamasa.

Poseł Marcin Kierwiński zapowiedział, że jeśli Koalicja Obywa-
telska wygra wybory to zwiększy nakłady na służbę zdrowia. - Środ-
ki na ten cel będą pochodzić z ograniczenia zbędnych wydatków. 
Zmniejszymy koszty funkcjonowania kancelarii sejmu, senatu, 
premiera i prezydenta. Nie będzie też dwumilionowych dotacji dla 
TVP – mówił Kierwiński.

Zgorzelski w Opinogórze

Poseł Piotr Zgorzelski, lider płocko-ciechanowskiej listy komi-
tetu Polskie Stronnictwo Ludowe – Koalicja Polska, wziął udział w 
spotkaniu wyborczym w Opinogórze.

W trakcie swego wystąpienia poseł Zgorzelski omówił sytuację 
polityczną przed wyborami parlamentarnymi oraz program, z któ-
rym idzie do nich PSL. Zachęcał obecnych na spotkaniu członków 
i sympatyków tej partii do aktywności w kampanii wyborczej. Kry-
tykował pomysł PiS na podział Województwa Mazowieckiego na 
Warszawę i pozostałą część. 

Podczas spotkania zaprezentowali się kandydaci do sejmu: Anna 
Smolińska, Łukasz Lewandowski, Jacek Ryziński i Konrad Wojna-
rowski. Wystąpił także Andrzej Kamasa – kandydat do senatu z ra-
mienia Koalicji Obywatelskiej. Zgodnie z tzw. „paktem senackim 
opozycji” jego kandydatura jest wpierana również przez PSL.

Bieńkowski przed ratuszem

Krzysztofa Bieńkowskiego, kandydującego do sejmu z listy Pra-
wa i Sprawiedliwości, spotkaliśmy na pl. Jana Pawła II, gdzie rozda-
wał ulotki i rozmawiał z wyborcami.

Bieńkowski jest od ubiegłorocznych wyborów samorządo-
wych starostą przasnyskim, ale warto przypomnieć że wcześniej 
pracował w naszym mieście jako kierownik delegatury Mazo-
wieckiego Urzędu Wojewódzkiego. – Nawet się nie spodziewa-
łem, że tyle osób pamięta mnie z tego okresu. To bardzo miłe. 
Ludzie reagują życzliwie. Wyraźnie widać, że poparcie dla Prawa 
i Sprawiedliwości jest na Mazowszu duże. Wiele osób chwaliło 
wprowadzenie programów 500+ oraz 300+, a ci starsi tzw. „trzy-
nastej emerytury”. Jeden z moich rozmówców podkreślił, że rząd 
PiS-u to pierwszy od 30 lat rząd, który zatroszczył się o zwykłych 
obywateli, a nie sprzyjał wyłącznie różnym uprzywilejowanym 
grupom. Wbrew histerycznej narracji kreowanej przez opozycję, 
o rzekomym łamaniu demokracji i ograniczaniu praw obywatel-
skich, to jakoś nikt nie poruszał tego tematu. Pokazuje to, jak 
bardzo oceny opozycji rozmijają się z opinią zwykłych ludzi – 
powiedział nam Krzysztof Bieńkowski. 

Wąsik i Jackowski w Sońsku

W Sońsku odbyło się spotkanie z parlamentarzystami 
Prawa i Sprawiedliwości, m.in. z senatorem Janem Marią 
Jackowskim oraz posłem Maciejem Wąsikiem - ministrem w 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Senator Jan Maria Jackowski metaforycznie powiedział, 
że 13 października zdecyduje się, czy w naszym kraju bę-
dzie realizowany program „Polska+” czy program „powrót 
do przeszłości”. – Co się stanie gdy wygra ktoś inny niż 
PiS? Wiele naszych reform i programów socjalnych zosta-
nie zatrzymanych. Opozycja już zapowiada likwidację CBA 
i IPN. Mam nadzieję, że dzięki Państwa głosom do tego nie 
dojdzie. Nie można dać się uśpić komunikatom, że i tak 
PiS wygra, i zamiast iść na głosowanie to iść na grzyby… 
Prezes Jarosław Kaczyński zawsze powtarza, że „wybory wy-
grywa się nie sondażami, ale kartą do głosowania” – mówił 
senator Jackowski.

W podobnym tonie wypowiadał się minister Maciej Wą-
sik. – Wprowadzenie programu 500+ było czymś przełomo-
wym. Wcześniej polska bieda miała twarz głodnego dziecka. 
Teraz jakość życia wzrosła. Praktycznie zniknęła sprzedaż „na 
zeszyt”. Schetyna wprawdzie mówi, że „nic z tego co dane, nie 
będzie odebrane”, ale szeregowi posłowie PO mówią: „500+ 
tak, ale…”. I właśnie to „ale” powinno wzbudzać czujność… 
Powiedzmy sobie szczerze, oni nienawidzą programu 500+, 
bo sądzą że jego wprowadzenie odspawało ich na długie lata 
od stołków. Proszę Państwa o nadzwyczajną mobilizację w 
dniu wyborów. Zachęćcie też swoje rodziny i znajomych by 
poszli do urn. Pamiętajcie, że SB-ecy którym obniżyliśmy 
emerytury na pewno na te wybory pójdą, a dobrze wiemy na 
kogo zagłosują – apelował minister Wąsik.

W trakcie spotkania głos zabrał także Artur Czapliński – 
radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, który zaape-
lował o oddanie głosu na posła Macieja Wąsika. 

Ministra chwaliła też Barbara Kornatowska - była prze-
wodnicząca Rady Miasta Ciechanów, a obecnie radna Rady 
Powiatu Ciechanowskiego. Podkreślała jego zaangażowanie 
w rozwiązywanie problemów społecznych, które mu zgłasza-
ła. Na koniec swej wypowiedzi złożyła też publicznie ważną 
deklarację. – Chociaż jestem kojarzona z panią poseł Cichol-
ską to chcę państwu powiedzieć, że ja stawiam na pana mi-
nistra Wąsika – powiedziała Barbara Kornatowska, co sala 
nagrodziła brawami.

TM
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Budowa bloku przy ul. Karola Szwanke 
zbliża się do końca. Inwestycja Towa-
rzystwa Budownictwa Społecznego 
realizowana jest przy partycypacji w 
kosztach przez przyszłych najemców i 
dzięki uzyskaniu kredytu z Banku Go-
spodarstwa Krajowego. 

Budowa obiektu wraz z zago-
spodarowaniem terenu i infrastruk-
turą techniczną rozpoczęła się w 
czerwcu 2018 roku. - Niebawem 
przystąpimy do odbioru inwestycji. 
W budynku jest 48 lokali mieszkal-
nych:  dwu, trzy lub  czteropoko-
jowych. Każde mieszkanie posiada 
balkon, oddzielną komórkę loka-
torską w piwnicy oraz możliwość 
podłączenia do zewnętrznej insta-
lacji światłowodowej zapewniają-
cej Internet i telewizję kablową. 
Mieszkania będą wykończone „pod 
klucz”, dlatego też najemcy loka-
li będą mogli zamieszkać w nich z 
chwilą odbioru. Dla mieszkańców 
przygotowaliśmy 55 miejsc parkin-
gowych, w tym dwa dla osób nie-
pełnosprawnych. Inwestycja obej-
muje plac zabaw dla dzieci, zieleń 
i nasadzenia krzewów oraz drzew, 
ogrodzenie, oświetlenie zewnętrzne 
i monitoring – opowiada Łukasz 
Lewandowski - prezes TBS.

Zakończenie całej inwestycji, w 
tym uzyskanie pozwolenia na użyt-
kowanie budynku, zaplanowano 
do końca listopada br. Przekazanie 
mieszkań przyszłym najemcom 

przewidywane jest przed Świętami 
Bożego Narodzenia.

TBS kontynuuje aktywną poli-
tykę rozwojową i niebawem rozpo-
czyna kolejną inwestycję. - Jeszcze 
w tym roku zaczynamy budowę 
drugiego bloku z 36 mieszkaniami. 
Powstanie on na działce położonej 
obok właśnie kończonego budynku 
– zapowiada prezes TBS Łukasz Le-
wandowski.

TM

Towarzystwo Budownictwa Społecznego

Budowa na finiszu

Prezes TBS Łukasz Lewandowski osobiście 
dogląda ostatnich prac na budowie bloku 
przy ul. Karola Szwanke.

Ciechanowska kosmetyczka Paulina Adamiak, 
właścicielka firmy „LasheSPA”, zajęła II miejsce 
w województwie mazowieckim w Plebiscycie 
„Mistrzowie Urody 2019” w kategorii „Kosme-
tyczka Roku 2019”. Z kolei w skali powiatu cie-
chanowskiego zajęła miejsce pierwsze.

W rozmowie z nami Paulina Ada-
miak podkreśla, że Plebiscyt „Mistrzo-
stwie Urody 2019” był dla niej niespo-
dzianką. – A konkretnie, niespodzianką 

od moich Klientek. Jestem bardzo dum-
na, że moja praca zyskała takie uznanie. Z 
całego serca wszystkim bardzo dziękuję… 
i na pewno nie zamierzam spocząć na lau-
rach – zapowiada Paulina Adamiak.

Wręczenie nagród odbyło się na 
uroczystej gali podczas Międzynarodo-
wych Targów Fryzjerskich i Kosmetycz-
nych „BEAUTY DAYS” w Nadarzynie.

TM

Podwójny kosmetyczny 
sukces Pauliny Adamiak

Na ul. Mleczarskiej usunięte zostały nieuży-
wane tory kolejowe. Bocznicę zlikwidował 
jej właściciel, czyli firma Metaltech. 

Na tory po bocznicy kolejowej kie-
rowcy narzekali od dawna, jednak mia-
sto nie będąc jej właścicielem nie miało 
możliwości likwidacji, ani realizacji 
jakichkolwiek prac naprawczych w ob-
szarze torów. Prowadzone były jednak 
rozmowy z zarządzającą nieużytkowa-
nymi torami spółką Metaltech, która 
po przeprowadzeniu niezbędnych pro-
cedur zlikwidowała je.

Starsi mieszkańcy pamiętają, że 
do końca lat osiemdziesiątych po to-
rach tych stosunkowo często poru-
szały się składy kolejowe zaopatru-
jące poprzednika firmy Metaltech, 
czyli przedsiębiorstwo ZREMB. 
– Pamiętam jak na wagonach trans-
portowano tam m.in. koparki i inny 
duży sprzęt budowlany. Nie było  za-
pór, więc trzeba było jeździć ostroż-
nie, bo zawsze ze ZREMBU mogła 
wytoczyć się lokomotywa. Ogólnie 
w tamtych czasach wiele ciechanow-
skich firm dysponowało własnymi 
bocznicami a transport kolejowy był 
wykorzystywany w dużo większym 

stopniu niż dziś – wspomina nasz 
rozmówca.

Młodsi ciechanowianie, którzy ni-
gdy żadnej lokomotywy przecinającej 
ulicę Mleczarską nie widzieli, żarto-
bliwie nazywali to miejsce peronem 
numer 9 i 3/4  . Czytelnikom, którzy 
nie mieli okazji zetknąć się z książkami 

czy filmami o Harrym Potterze wyja-
śniamy, że to peron dla czarodziejów 
znajdujący się na londyńskiej stacji ko-
lejowej King’s Cross. To właśnie z tego 
peronu odjeżdżał pociąg do Hoghwar-
tu, gdzie mieści się Szkoła Magii i Cza-
rodziejstwa… 

TM

Zlikwidowali peron numer 9 i 3/4

30 września zmarł Kornel Morawiecki – le-
genda opozycji demokratycznej w czasach 
PRL, przywódca Solidarności Walczącej, a w 
mijającej kadencji poseł oraz Marszałek Se-
nior Sejmu RP.

Członkowie naszej Redakcji mieli 
zaszczyt poznać Kornela Morawieckiego 
osobiście, kiedy to w marcu 2017 roku 
przybył z wizytą do naszego miasta na 
wspólne zaproszenie PULSU oraz Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w 
Ciechanowie. Uczelniana aula była wtedy 
wypełniona po brzegi, a publiczność przy-
witała Pana Marszałka owacją na stojąco... 

Po części oficjalnej, w gronie członków 
i przyjaciół naszej redakcji, spotkaliśmy się 
na kolacji. Kornel Morawiecki nie tworzył 
dystansu, był bardzo otwartym człowie-
kiem, dopytywał o funkcjonowanie me-
diów w warunkach lokalnych. Cieszył się, 
że tak dużo ludzi przyszło na spotkanie. 
Powiedział nam, że nie spodziewał się, iż 
gdzieś w powiatowym mieście na Mazow-
szu, aż tyle osób będzie chciało posłuchać o 
historii Solidarności Walczącej…

Kornel Morawiecki, mimo licznych 
represji ze strony komunistycznych władz, 
nigdy nie uległ. Zwyciężył z tym systemem 
i na zawsze pozostanie ikoną walki o praw-
dziwie demokratyczną Polskę. Niestety, 
przegrał walkę z chorobą…

Cześć Jego Pamięci!
TM

Wspomnienie

Zmarł Kornel Morawiecki
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Paulina Adamiak odebrała nagrody na uro-
czystej gali podczas Międzynarodowych 
Targów Fryzjerskich i Kosmetycznych „BE-
AUTY DAYS” w Nadarzynie.
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Nieużywane tory kolejowe na ul. Mleczarskiej zostały zlikwidowane.
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Na zdjęciu od prawej: śp. Kornel Morawiecki, Piotr Jegliński i Andrzej Kołodziej w trakcie 
spotkania w ciechanowskiej PWSZ.
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We wrześniu odbyła się kolejna edycja osie-
dlowego festynu zorganizowanego przez 
zarządy czterech ciechanowskich Osiedli: 
nr 1 „Powstańców Wielkopolskich”, nr 2 
„Aleksandrówka II”, nr 3 „Aleksandrówka” 
i nr 4 „Śródmieście” oraz radnego Stanisła-
wa Jankowskiego, we współpracy z Mar-
ketem Carrefour. Nie zabrakło atrakcji dla 
najmłodszych, ale także i nieco starszych 
mieszkańców. 

Pod czujnym okiem sędziego Ma-
riana Rutkowskiego został rozegrany 
kolejny międzyosiedlowy turniej sza-
chowy. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe medale. 

Spore zainteresowanie wzbudzało 
stoisko Policji, gdzie chętni mogli bez-
płatnie oznakować swój rower. Oprawę 
artystyczno-rozrywkową zapewniła Fir-
ma Agnes-ART. Każdy uczestnik im-
prezy mógł liczyć na przysmaki z grilla. 

Swoją obecnością festyn uświetnili 
zawodnicy Taekwondo z LKS Matsogi 
Ciechanów wraz z trenerem Michałem 

Rząsińskim (równocześnie radnym 
Rady Miasta) oraz motocykliści z gru-
py Motorownia Ciechanów.

Swoistym zwieńczeniem wspólnej 
zabawy był słodki poczęstunek w postaci 
tortu. Organizatorzy za naszym pośred-

nictwem składają podziękowania wszyst-
kim osobom, firmom i instytucjom, któ-
re włączyły się w organizację festynu. Z 

kolei uczestnikom dziękują za wspólną 
zabawę i osiedlową integrację.

TM

Zarządy Osiedli

Osiedlowy festyn pod Carrefourem

Pod Carrefourem przy ul. Armii Krajowej już po raz kolejny zorganizowano festyn osiedlowy. Organizatorzy i uczestnicy międzyosiedlowego turnieju szachowego.
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Zarząd Osiedla Nr 5 „Płońska” zorgani-
zował wspaniałą lokalną imprezę inte-
gracyjną pn. „Ognisko z ziemniakiem”. 
Odbyła się ona w pierwszą sobotę 
października na terenie przyległym do 
Osiedlowego Placu Zabaw „Mama, ja 
chcę buju, buju”.

Program imprezy był bardzo 
bogaty. Były gry i zabawy plene-
rowe z nagrodami, a także pokaz 
walk Taekwondo w wykonaniu 
zawodników LKS Matsogi Cie-
chanów. Poprowadził go trener, 
a zarazem miejski radny, Michał 
Rząsiński. Zaprezentowali się też 
wolontariusze z Grupy WOLO 
PAWŁOWO - ludzie wielkiego 
serca dla naszych „sióstr i braci 
mniejszych”. Na stoisku Policji 
można było bezpłatnie oznako-
wać rower. A jedną z głównych 
atrakcji była oczywiście biesiada 
przy ognisku.

Program artystyczny zapewni-
ły: Zespół Muzyczny „MATTEO” 
z Gąsocina oraz Zespół „Żywioły 
ART.” - laureat 47. Ogólnopolskie-
go Turystycznego Przeglądu Pio-
senki Studenckiej BAZUNA 2019.

W trakcie imprezy, we współ-
pracy z Fundacją Serce Dziecka im. 
Diny Radziwiłłowej, prowadzono 
kwestę na leczenie pięcioletniego 
Stasia Konieckiewicza.

Za naszym pośrednictwem or-
ganizatorzy dziękują sponsorom, 
którzy wsparli przygotowanie im-

prezy. Byli to: Grupa T4B - twóra 
autorskiego Systemu Indywidu-
alnej Segregacji Odpadów T-Ma-
ster działającego na Osiedlu nr 5, 
Niepubliczne Przedszkole Integra-
cyjne Kolorowa Trampolina, Kan-
celaria Prawna – Radcowie Prawni 
Łebkowski – Kopczyński, Fryzjer 
Męski – Only for men Mirosław 
Szymański, FIGURA - Centrum 
Pięknego Ciała oraz „Mały Wrzos” 
- Sklep Spożywczo-Przemysłowy 
Jana Rudnickiego.

TM

Zarząd Osiedla Nr 5 „Płońska”

Ognisko z ziemniakiem

Na stoisku Policji można było bezpłatnie 
oznakować rower.

Dorota Macioch-Kowalska – właścicielka 
Firmy FIGURA - Centrum Pięknego Ciała.

Członkowie bardzo aktywnego Zarządu Osiedla Nr 5 „Płońska”. Od lewej: Włodzimierz Nowakowski – zastępca przewodniczącej, Prze-
mysław Szymański – sekretarz, Agnieszka Wojda-Benko – członek, Lena Koniecka – przewodnicząca, Anna Rutkowska – członek i 
Radosław Witkowski – członek.

Biesiada przy ognisku.

Pokaz walk Taekwondo w wykonaniu zawodników LKS Matsogi Ciechanów. Pierwszy z lewej w pierwszym rzędzie - trener, a zarazem 
miejski radny, Michał Rząsiński.
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Ocalić od 
zapomnienia…
dwór 
w Koźniewie 
Wielkim
Jest na mapie naszego regionu miejsce 
niezwykłe, piękne i wyjątkowe. Nieduża 
wieś w gminie Sońsk – Koźniewo Wielkie. 
Na pozór nic szczególnego – jedna główna 
ulica, przystanek autobusowy, sklep spo-
żywczy… Jeśli jednak odbijemy w boczną 
dróżkę ujrzymy prawdziwą perłę architek-
toniczną – modrzewiowy barokowy dwór. 
Wiele wskazuje na to, że jedyny taki na Ma-
zowszu. W każdym razie, jeśli pod uwagę 
weźmiemy jego stan, kształt, układ wnętrz, 
zdobienia oraz znajdujący się wokół park. 
Historia tego miejsca sięga XVIII wieku, 
ale nie historię, choć jest niewątpliwie cie-
kawa, chcę dziś poruszyć. Cóż bowiem po 
przeszłości, jeśli zagrożona jest teraźniej-
szość? Każdy dzień, tydzień, miesiąc i rok 
bezczynności mogą doprowadzić do nieod-
wracalnych zmian.

Jest piękne, niedzielne, wrześnio-
we popołudnie. Dzięki uprzejmości 
p. sołtys – Ireny Konop i p. radnego 
– Wiesława Piotrowicza przekraczam 
próg dworu w Koźniewie. W sieni za-
łamuje się światło, oślepia mnie i zmu-
sza do zamknięcia oczu. Natychmiast 
przenoszę się w czasie. Znowu mam 5 
lat i trzymając Tatę – miejscowego na-
uczyciela - za rękę, wchodzę do Szkoły 
Podstawowej w Koźniewie Wielkim. 
Widzę absolutnie niespotykane, jak 

na warunki szkolne, wnętrze. W od-
dali słychać śmiech dzieci, które prze-
rywa dzwonek wzywający na lekcje. 
Wszystko tętni życiem. Jest pięknie i 
kolorowo. Całości dopełniają zabytko-
we schody prowadzące na strych, który 
budzi moją dziecięcą ciekawość, sztu-
katerie na sufitach oraz kaflowe piece. 
Przechodzę po kolei przez poszczególne 
pomieszczenia dziwiąc się, że aby dojść 
do następnej klasy, trzeba przejść przez 
poprzednią. Chyba tylko mnie to za-
stanawia… Dla wszystkich pozostałych 
jest to naturalne, jakby układ pomiesz-
czeń zabytkowego dworu był czymś 
oczywistym. Ta „domowość” niewiel-
kiej szkoły sprawia, że każdy czuje się 
tutaj jakby był u siebie. Wszyscy są dla 
siebie serdeczni i życzliwi. Tak zapamię-
tałam to miejsce i zawsze z ogromnym 
sentymentem je wspominam.

Dziś przyszło mi zmierzyć się z 
zupełnie inną rzeczywistością. Nie 
ukrywam, że to co zobaczyłam mną 
wstrząsnęło. Od czasu kiedy zamknię-
to mieszczącą się tutaj szkołę, wszystko 
z dnia na dzień poszło w zapomnie-
nie. Wzruszenie wywołują pojedyncze 
prace dzieci umieszczone w oknach, a 
czasem przyczepione do firanek, biur-
ka nauczycieli pozostawione w pośpie-
chu - niczym tylko na chwilę, zabawki 
ułożone na kolorowych półeczkach, 
tablice z ostatnim tematem lekcji… 

W jednym z okien znajduję obrazek 
Matki Bożej Częstochowskiej zwróco-
ny do zewnątrz, tak jakby ktoś zostawił 
go celowo, szepcząc cicho modlitwę o 
opiekę nad tym miejscem.

Budynek, mimo ogromnych starań 
mieszkańców, popada w ruinę. Potrze-
ba niebotycznych pieniędzy, aby go 
odrestaurować. To, co dziś widziałam 
jest efektem wielu prac porządkowych 
mieszkańców Koźniewa, którzy posta-
nowili zawiązać Stowarzyszenie „Nasza 
szkoła”, aby zdobyć środki na odbudo-
wę dworu. Słowo „Nasza” jest kluczowe 
– to tutaj dla wielu z nich wszystko się 
zaczęło, tutaj toczyła się ich historia, to 
tutaj zostawili mnóstwo wspomnień i 
wzruszeń. 

W dworze w Koźniewie, jak na 
prawdziwy staropolski dwór przystało, 
panuje tradycyjna polska gościnność i 
życzliwość. Wspomniani już p. sołtys i p. 
radny z wielką serdecznością przyjmują 
mnie „u siebie”. Z zaangażowaniem opo-

wiadają historię i ciekawostki, prowadzą 
do znajdującego się nieopodal Grobu 
Nieznanego Żołnierza Wojska Polskie-
go poległego w bitwie z bolszewikami 
w 1920 r. O to miejsce również dbają. 
Mogiła została w tym roku odnowiona, 
wokół kwitną piękne kwiaty, o które p. 
radny troszczy się osobiście. Chwilami 
oboje nie kryją wzruszenia. Z życzliwo-
ścią i nadzieją witają każdego zaintereso-
wanego losami dworu. Są świadomi, że 
każde spotkanie to szansa na przetrwanie 
tego wyjątkowego miejsca. Wokół bu-

dynku rozpościera się park z aleją lipową 
oraz przeszło 100-letnimi dębami. On 
również wymaga prac konserwatorskich. 
Jeszcze niedawno, bo zaledwie 8 lat temu 
ciszę tego sielskiego krajobrazu przerywał 
dzwonek, a roześmiane dzieci spędzały 
przerwy w cieniu drzew. Szkoła dawa-
ła dworowi życiodajne soki. Dzięki jej 
funkcjonowaniu istniał i on – na bieżąco 
ogrzewany i konserwowany. Dziś o jego 
losy troszczą się mieszkańcy i jest to zdaje 
się „ostatni dzwonek”. 

Swoje wsparcie obiecała oczywiście 
Gmina Sońsk i Starostwo Powiatowe w 
Ciechanowie. Są również czynione sta-
rania o pozyskanie środków z Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go. Członkowie stowarzyszenia „Nasza 
szkoła” nie ukrywają jednak, że w ocze-
kiwaniu na środki z zewnątrz, można 
społecznie wykonać pewne prace. Za-
ledwie kilka dni temu wstawiono nowe 
szyby w oknach, dzięki czemu nie stra-
szą już one pozatykanymi kawałkami 
dykty. W następnej kolejności plano-
wane są dzałania mające na celu odtwo-
rzenie dojścia do mogiły nieznanego 
żołnierza, pielęgnacja drzew w parku, 
uruchomienie przed zimą istniejącego 
we dworze ogrzewania olejowego oraz 
uszczelnienie pokrycia dachowego. W 
imieniu wszystkich, którym na sercu 
leży przywrócenie dawnej świetności 
tego miejsca zachęcam, jeśli oczywiście 
jest taka możliwość, do włączenia się w 
to piękne dzieło. Dwór w Koźniewie 
niewątpliwie wart jest uwagi, o czym 
można przekonać się osobiście, odwie-
dzając to miejsce. Oby tylko nie było 
za późno…

Więcej zdjęć dworu znajdziecie 
Państwo na  www.pulsciechanowa.pl 

PULS młodych

JOWITA RUTKOWSKA
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Już od ośmiu lat w Polsce odbywa się akcja, 
pt. „ Narodowe Czytanie”. Para Prezydencka 
zdecydowała, że w 2019 roku Polacy wyda-
rzenie to świętowali przy czytaniu nowel, i 
to właśnie w liczbie nawiązującej do rocznicy. 

Co więcej były to nowele z różnych 
epok literackich - od romantyzmu do 
międzywojnia, autorstwa: Orzeszko-
wej, Prusa, Żeromskiego, Schulza, Rey-
monta, Sienkiewicza, Rzewuskiego, jak 
również  związanej z Ciechanowem - 
Konopnickiej. 

Jak co roku, świętowali 
również mieszkańcy naszego 
powiatu. Z inicjatywy Wiesławy 
Tybuchowskiej, dyrektora Po-
wiatowej Biblioteki Publicznej 
im. Zygmunta Krasińskiego, 
specjalnie na tę okazję w budyn-
ku biblioteki została przygoto-
wana wystawa ukazująca sylwet-
ki autorów czytanych utworów. 
Stworzyło to idealny klimat do 
głośnej lektury. 

Świetnym po-
mysłem było popro-
szenie o przeczytanie 
fragmentów nowel 
osób w różnym 
wieku, różnych za-
wodów i o różnych 
zainteresowaniach. Dało to 
bardzo dobry efekt. Każdy 
starał się jak mógł, dzięki 
czemu mogliśmy usłyszeć 
jak wiele osób ma ukryty ta-
lent, niemalże recytatorski. 

Ja podczas czytania 
„Sachem” Henryka Sien-
kiewicza, poczułam się 
w pewnym stopniu jako 
reprezentant młodzieży 
i apeluję do niej: czy-
tajmy więcej tego typu 

utworów, bo są one dla nas właściwie 
nieznane! 

Warto podkreślić, że nowele połączy-
ły pokolenia. Przy Soliku siadali i czytali 
kolejno, m.in.: wicestarosta Stanisław 
Kęsik,  prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci Jadwiga Paprocka, b. dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej Anna 
Suchodolska, b. wiceprezydent Ewa Gła-
dysz, dziennikarka Izabela Koba-Mierze-
jewska, regionalistka Barbara Bielasta czy 
radna miejska Joanna Kiszkurno.

WIKTORIA KWIATKOWSKA

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Nowele połączyły pokolenia 

Wiktoria Kwiatkowska – autorka tekstu.

Stanisław Kęsik – wicestarosta ciechanowski.

Na początku września w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Ciechanowie, tak jak w 
tysiącach różnych miejsc w całym kraju, 
odbyła się ogólnopolska akcja Narodowego 
Czytania.

Tradycję tę zapoczątkowano w 
roku 2012 przy okazji 200-lecia Dru-
giej Wojny Polskiej i najazdu Napole-
ona na Rosję, czyli czasów „Pana Tade-
usza” Adama Mickiewicza. 

Podczas tegorocznej edycji akcji 
skupiono się nad fragmentami ośmiu 
polskich nowel. Wspólnym mianow-
nikiem tych lektur jest polskość w 
połączeniu z treściami uniwersalnymi, 
refleksją nad człowiekiem i społeczeń-
stwem. Ich zwięzła forma idzie w parze 
z mistrzostwem stylu i plastycznością, 
która pozostawia w umysłach czytelni-
ków niezapomniane wrażenia.

W MBP czytali zaproszeni goście: 
Krzysztof Ostromecki, Joanna Kiszkur-
no, Katarzyna Kosińska, przedstawi-
ciele Ciechanowskiego Oddziału SAP, 
przedstawiciele Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, uczestnicy wraz z opiekunem-
-terapeutą ze Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Ciechanowie, przed-
stawiciele Ciechanowskiego Klubu Ka-
rate Kyokushin, Izabela Dobrzyniecka 
wraz z uczniami klasy III Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Ciechanowie, Anna 
Mieszkowska wraz z przedstawiciel-

kami klubu czytelniczego przy Szkole 
Podstawowej nr 4 w Ciechanowie, 
uczniowie I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Z. Krasińskiego w Ciechanowie, 
Ryszard Sobotko, Władysław Jurkie-
wicz. 

Muzycznie spotkanie w bibliotece 
oprawili uczniowie i nauczyciele Aka-
demii Dźwięku: Marysia Jackowska, 
Zuzia Piotrowska, Robert Miroński i 
Piotr Pszczółkowski.

- Wszystkim zaangażowanym w 
przedsięwzięcie, czytającym, słuchają-
cym, grającym i śpiewającym serdecz-
nie dziękujemy. Dzięki Wam spełnili-
śmy narodowy i czytelniczy obowiązek. 
Do zobaczenia w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej na kolejnych wydarzeniach 
– mówili organizatorzy z Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Ciechanowie. 

AM 

Narodowe Czytanie 2019 

Czytali nowele w miejskiej bibliotece

Narodowe Czytanie w MBP w Ciechanowie. 
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Tegoroczne Dożynki Gminno-Parafialne 
w gminie Regimin rozpoczęto w Lekowie, 
skąd z miejscowej świątyni parafialnej 
Korowodem z Koszami Dożynkowymi po-
dążono przez most na Łydyni do Regimina, 
maszerując na błonie koło Szkoły Podsta-
wowej. Wszystkich tam powitała Gospodyni 
Dożynek – wójt Mariola Kołakowska.

Słowa od Pani Wójt

– Podziękujmy wszyscy razem 
Wszechmogącemu Bogu za tegorocz-
ne plony, a także za codzienną ciężką 
misję jako wypełniają rolnicy. Bez ich 
poświęcenia i ofiary nie byłoby Rzecz-
pospolitej. Jan Paweł II mówił, że rol-
nicy to przecież nie tylko ci, którzy 
karmią, ale także ci, którzy stanowią 
element stałości i trwania. Z wielką 
wdzięcznością, szacunkiem i podziwem 
dla ciężkiej pracy spoglądamy na nie-
zwykle wymowny Chleb Dożynkowy, 
przygotowany przez Panie ze stowa-
rzyszenia „Kozdroje”. I przepiękny 
Wieniec Dożynkowy, przygotowany 
przez Sołectwo Pniewo Wielkie, który 
był także na dożynkach wojewódzkich. 
Również w tym miejscu dziękuję Panu 
Sołtysowi Sławomirowi Naguszewskie-
mu, za duże zaangażowanie – mówiła 
wójt Kołakowska.

– Życzę Wam Drodzy Rolnicy ob-
fitości plonów w przyszłym roku. I chcę 
jednocześnie podkreślić, ze dla mnie jako 
wójta gminy Regimin, najważniejsze jest 
Wasze Dobro. Dlatego zawsze będziecie 
mogli otrzymać ode mnie pomoc i wspar-
cie – deklarowała wójt Mariola Kołakow-

ska, na koniec kierując pozytywistyczne 
przesłanie, mocno brzmiące właśnie AD 
2019: – Niech wspólnota chleba jedno-
czy nas także wokół wszystkich innych 
ważnych spraw w naszej Ojczyźnie. Niech 
przypomina nam jak wiele zawdzięczmy 
tej ziemi, jak bardzo nas ona potrzebuje. 
Nie dajmy się podzielić, budujmy wspól-
nie nasz dom, tu na miejscu – akcentowa-
ła Mariola Kołakowska.

Wiceminister o sprawach 
wspólnych

Niewątpliwie wiodącą treścią Do-
żynek stało się wystąpienie wicemini-
stra rolnictwa i rozwoju wsi – Rafała 
Romanowskiego:

– To jest dla mnie ogromy zaszczyt, 
że mogę tutaj przed Państwem stanąć 
jako przedstawiciel rządu Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Przedstawiciel, który 
pochodzi z tej ziemi, który jest synem 
gminy Regimin, i który jest z tą gminą 
bardzo mocno związany – rozpoczynał 
minister Romanowski.

– Drodzy Rolnicy, to nie był dla 
Was łatwy rok. To był kolejny rok, w 
którym dotykała Was susza. Ale rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej, i ja jako 
przedstawiciel tego rządu, zobowiązuję 

się, że rolnicy poszkodowani w wyniku 
suszy roku 2019, i z gminy Regimin… 
z gminy Gołymin, i z innych gmin 
powiatu ciechanowskiego, nie zostaną 
bez pomocy. Dlatego w najbliższych 
dniach ogłosimy nabór, który będzie 
realizowany przez Agencję Restruk-
turyzacji i Modernizacji Rolnictwa, 
a stawki pomocy będą identyczne jak 
w roku poprzednim – kontynuował 
przedstawiciel rządu.

– Drodzy Państwo jako syn tej 
ziemi, chciałbym żebyście Państwo 
odczuwali dbałość, że właśnie gmina 
Regimin ma swego przedstawiciela w 
rządzie Rzeczypospolitej Polskiej, że 
ma również przedstawiciela w Sejmie 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego ta 
gmina przez ostatni rok mogła bar-
dzo intensywnie się rozwijać. Można 
stwierdzić wyraźnie, ze jest to rok bar-
dzo udany dla gminy Regimin – m.in. 
zauważał Rafał Romanowski.

– Podpisaliśmy też umowę na do-
finansowanie w ponad 90% budowy 
kanalizacji z miejscowości Klice. To 
była taka bolączka olbrzymia… Pragnę 
uspokoić mieszkańców miejscowości 
Klice, którzy mieli problemy z rozlicze-
niem za odprowadzenie ścieków. Krajo-
wy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa będzie 

negocjował, będzie umarzał te zaległo-
ści, będzie się starał zrobić wszystko, aby 
ten problem został raz i definitywnie 
rozwiązany – przedstawiał mówca.

– Przy współpracy rządu i samorządu 
Drodzy Państwo, gminie Regimin, gminie 
rodzinnej, możemy ogłosić ogromne sukcesy. 
Dlatego gratuluję Pani Wójt dobrego pierw-
szego roku, a ja ze swojej strony te zobowią-
zania, które przyjmuję na siebie, staram się 
skutecznie realizować, a tym samym gmina 
Regimin może bardzo intensywnie się roz-
wijać. Drodzy Państwo, może to się tylko i 
wyłącznie dziać, bo czuję Wasze wsparcie 
jako mieszkańców mojej rodzinnej gminy, 
i to wsparcie jest dla mnie bardzo mocne i 
bardzo szczególne. Dlatego jeszcze raz proszę 
Was o pomoc i będziemy ciężko pracować dla 
dobrego czasu dla Polski – puentował wice-
minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Na Dożynkach m.in. byli

Wśród znajomych uczestników le-
kowsko-regimińskich Dożynek dostrze-
gliśmy m.in. posłankę na Sejm RP – 
Annę Ewę Cicholską oraz senatora Jana 

Marię Jackowskiego, starostę Joannę Po-
tockę-Rak i wicestarostę Stanisława Kęsi-
ka. A także m.in. wójta gminy Gołymin-
-Ośrodek Adama Budka oraz Grzegorza 
Małkowskiego z Ciechanowskiego Klubu 
Fotograficznego, który obiektywem pra-
cowicie dokumentował ten piękny event.

*****

W trakcie wydarzenia było wszystko 
co trzeba – Msza Święta, korowód, kosze 
dożynkowe, stragany z jadłem, stoiska 
urzędowe, atrakcje wesoło-miasteczkowe. 
Głośno i kolorowo działo się na scenie 
dla radości Publiczności. Itp. Pięknie gra-
ła Orkiestra Dęta OSP Ciechanów pod 
komendą kapelmistrza Wojciecha Copiji 
i troskliwym okiem sekretarz ciechanow-
skiej Straży – druhny Anny Wodzyńskiej. 
Wręczano nagrody i wyróżnienia, wymie-
niano uśmiechy, naprawdę cieszono się 
z nastroju chwili. A trzeba zauważyć, że 
regimińskie Dożynki w tym roku po raz 
pierwszy przebiegały w nowej optymi-
stycznej aurze rozwoju gminy.

KAROL PODGÓRNY

Regimin i Lekowo – uroczyście na ludowo

Święto wsi z wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi

Przemawia wiceminister rolnictwa i rozwo-
ju wsi – Rafał Romanowski.

Na scenie i przed sceną było dożynkowo, ludowo, kolorowo...

Wójt Mariola Kołakowska dzieli się Dożynkowym Chlebem.
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We wtorek, 24 września, dzień po odwołaniu dr Teresy 
Kaczorowskiej powołano Andrzeja Liszewskiego na sta-
nowisko pełniącego obowiązki dyrektora Powiatowego 
Centrum Kultury i Sztuki im. Marii Konopnickiej w Cie-
chanowie.

Dotychczasowa dyrektor została odwołana 
jednogłośnie przez Zarząd Powiatu Ciechanow-
skiego. Sprawowała tę funkcję od 2011 roku. 
Powodem jej odwołania były wyniki kontroli 
w powiatowej placówce kultury, które wykaza-
ły szereg naruszeń dyscypliny finansowej oraz 
przekroczenie uprawnień. Szczegółowy raport z 
przeprowadzonej kontroli dostępny jest w wersji 
elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej 
ciechanowskiego starostwa. 

Decyzję o powołaniu Andrzeja Liszewskie-
go na pełniącego obowiązki dyrektora PCKiSz 
ogłoszono podczas posiedzenia komisji edukacji, 
kultury i sportu Rady Powiatu Ciechanowskiego, 
która odbyła się wyjątkowo w budynku PCKiSz 
przy ul. Strażackiej.

Andrzej Liszewski jest jednym z pracowni-
ków o najdłuższym stażu pracy w tej placówce. 

Dotychczas pełnił tam funkcję kierownika kina 
Łydynia. Jest także założycielem i reżyserem ama-
torskiego teatru „Rozmyty Kontrast”.

Obowiązki dyrektora PCKiSz decyzją Zarzą-
du Powiatu Ciechanowskiego ma pełnić przez pół 
roku, po tym terminie zostanie ogłoszony konkurs 
na to stanowisko.

PP

Podczas wrześniowej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego – Za-
rząd, Rada Powiatu oraz Adam Struzik – Marszałek Województwa 
Mazowieckiego przyznali wyróżnienia dla najlepszych maturzy-
stów oraz laureatów olimpiad ze szkół powiatu ciechanowskiego.

Najlepsi maturzyści wyróżnieni w Starostwie to: Alek-
sandra Pietrzak - I Liceum Ogólnokształcące im. Zygmunta 
Krasińskiego w Ciechanowie, Krzysztof Surażyński - Zespół 
Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie, Techni-
kum Nr 1 w Ciechanowie, Dominika Kowalewska - Zespół 
Szkół Nr 2 im. Adama Mickiewicza w Ciechanowie, II Li-
ceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Ciecha-
nowie, Karol Sadkowski - Technikum Nr 2 w Ciechanowie, 
Łukasz Jóźwiak - Zespół Szkół Nr 3 im. Stanisława Staszica 
w Ciechanowie, Technikum Nr 3 im. Stanisława Staszica w 
Ciechanowie, Patryk Sobczyński - Zespół Szkół Technicz-
nych im. Stanisława Płoskiego w Ciechanowie, Technikum 
Nr 4 w Ciechanowie.

Wyróżnienia otrzymali również laureaci lub finaliści 
olimpiad, konkursów oraz turniejów. Z I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechano-
wie: Monika Judyta Tarnowska - finalistka XXIX Olim-
piady Teologii Katolickiej, Wiktoria Zawadka - finalistka 

XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej, Jakub Brodowski 
- finalista XXIX Olimpiady Teologii Katolickiej oraz Ro-
bert Pątkowski - laureat III Olimpiady Wiedzy o Bezpie-
czeństwie i Obronności. 

Ponadto wyróżniono Mikołaja Żbikowskiego - finalistę 
Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości, ucznia 
Zespół Szkół Nr 1 im. gen. Józefa Bema w Ciechanowie 
(Technikum Nr 1 w Ciechanowie) oraz Mateusza Gregorka 
- laureat IV Konkursu Wiedzy Mechanicznej i Mechatro-
nicznej w zakresie pojazdów i maszyn, ucznia Zespół Szkół 
Nr 3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie (Technikum Nr 
3 im. Stanisława Staszica w Ciechanowie). 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy kolej-
nych sukcesów. 

PP

Sesja Rady Powiatu Ciechanowskiego 

Najlepsi maturzyści i laureaci olimpiad wyróżnieni 
przez starostę

Andrzej Liszewski p.o. dyrektora PCKiSz

Zmiany na stanowisku dyrektora domu kultury 

Na zdjęciu: Stanisław Kęsik - wicestarosta ciechanowski 
(z lewej) wręcza Andrzejowi Liszewskiemu nagrodę z oka-
zji Dnia Działacza Kultury i Drukarza - 29 maja tego roku.
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W ciechanowskiej delegaturze Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego przedstawiciele gmin 
i powiatów, które uzyskały rządowe dofinan-
sowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, 
odebrali z rąk wicewojewody Sylwestra Dą-
browskiego symboliczne czeki. Z terenu powia-
tu ciechanowskiego dofinansowanie w kwocie 
ponad miliona złotych otrzymała gmina Sońsk.

Spotkanie poprowadził kierownik 
delegatury MUW Robert Kochański, a 
wzięli w nim udział. m.in. wiceminister 
rolnictwa i rozwoju wsi Rafał Roma-
nowski oraz nasz ciechanowski poseł 
Robert Kołakowski.

Gmina Sońsk, która uzyskała dofi-
nansowanie w wysokości 1.088.198 zł, 
wykorzysta je na rozbudowę ul. Zacisze 
w Gąsocinie. Łączny koszt tej inwestycji 
to ponad 1,5 mln zł, tak więc wsparcie z 
Funduszu Dróg Samorządowych stano-
wi aż 70% wartości zadania. – Przetarg 
jest już ogłoszony a środki w budżecie 
gminy są zabezpieczone. Prace powinny 
się zakończyć do końca listopada – po-

wiedział nam wójt Jarosław Muchowski.
Warto dodać, że znaczne dofinanso-

wanie otrzymał sąsiedni Powiat Przasny-
ski, którego starostą jest Krzysztof Bień-
kowski – do ubiegłorocznych wyborów 
samorządowych związany zawodowo z 
naszym miastem. Otrzymane środki w 
kwocie 7.403.031 zł zostaną przeznaczo-
ne na przebudowę dróg powiatowych.

Oprócz wspomnianych dwóch 
samorządów dofinansowanie otrzy-
mały także powiaty mławski i płoń-
ski oraz gminy miejskie i wiejskie: 
Baboszewo, Naruszewo, Mława, 
Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, 
Dzierzgowo, Krzynowłoga Mała i 
Strzegowo.

TM

Fundusz Dróg Samorządowych

Wicewojewoda rozdał czeki

W ostatnią sobotę września w Gumowie 
odbył się Dzień Pieczonego Ziemniaka, któ-
ry zorganizowali: sołtys Grzegorz Butryn, 
Rada Sołecka i Koło Gospodyń Wiejskich 
„Miała Baba Koguta”. 

Podczas wspólnej zabawy miesz-
kańcy i członkowie Klubu „Senior+” 
biesiadowali przy ognisku. Degustowa-
no potrawy, pieczono kiełbasę i ziem-
niaki. Tańcom i śpiewom nie było koń-
ca. Zabawa trwała do późnych godzin 
wieczornych. 

- Była to pierwsza taka impreza, ale 
teraz już na pewno na stałe wpisze się 
w kalendarz imprez w Gumowie – za-
powiedział w rozmowie z nami sołtys 
Grzegorz Butryn.
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Z gminy Ciechanów

Kolejna świetna impreza w Gumowie

W Komendzie Powiatowej Państwowej Stra-
ży Pożarnej w Ciechanowie odbyło się spo-
tkanie inaugurujące działalność Powiatowej 
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

W uroczystości udział brała grupa 
przedszkolaków, ale również  Joanna 
Potocka-Rak - Starosta Ciechanowski, 
insp. Grzegorz Grabowski - Komen-
dant Powiatowy Policji w Ciechanowie, 
Cezary Chodkowski - dyrektor Woje-
wódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowe-
go w Ciechanowie oraz gospodarz spo-
tkania mł. bryg. Jarosław Nowosielski 
- Komendant Powiatowy Państwowej 
Straży Pożarnej. 

W ramach inauguracji Powiatowej 
Rady BRD, Anna Smolińska - kierow-
nik szkolenia i BRD WORD prze-
prowadziła krótkie zajęcia edukacyjne 
z grupą przybyłych przedszkolaków 
dotyczące bezpiecznego zachowania 
na drodze. Dzieci otrzymały elementy 
odblaskowe, a na ręce dyrektora pla-
cówki przekazano węża spacerowego 
zwiększającego bezpieczeństwo i dyscy-
plinę podczas spacerów z grupą dzieci. 
Dodatkowo funkcjonariusze KP PSP 
zorganizowali zajęcia w sali „Ognik”.

Podczas inauguracji Przewodniczą-
ca Powiatowej Rady BRD Joanna Po-
tocka-Rak zapowiedziała cykl spotkań z 
przedszkolakami z zakresu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, które zosta-
ną przeprowadzone w październiku z 
udziałem przedstawicieli Policji, Straży 

Pożarnej, WORD, Starostwa Powia-
towego oraz konkursy profilaktyczne 
skierowane do młodzieży dotyczące 
zagrożenia jakie niesie za sobą korzy-
stanie z telefonu komórkowego przez 
użytkowników dróg.
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Inauguracja działań Powiatowej Rady BRD

Na rzecz bezpieczeństwa na drodze

Od lewej: wicewojewoda Sylwester Dąbrowski, starosta przasnyski Krzysztof Bieńkowski 
oraz kierownik ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Ro-
bert Kochański.

Od lewej: Katarzyna Nałęcz – skarbnik Gminy Sońsk, Rafał Romanowski – wiceminister 
rolnictwa i rozwoju wsi oraz Robert Kołakowski – poseł na Sejm RP..
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W Gumowie świetnie bawiono się podczas Dnia Pieczonego Ziemniaka.
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We wrześniu w Specjalistycznym Szpitalu 
Wojewódzkim w Ciechanowie, odbyło się 
wyjazdowe posiedzenie Zespołu ds. Orga-
nizacji Endowaskularnego Leczenia Ostrego 
Udaru Niedokrwiennego Mózgu. 

Zespół ten został powołany w 
czerwcu przez Marszałka Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Przewodniczącym 
jest Paweł Obermeyer – Radny Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz dyrektor 
płońskiego szpitala powiatowego. 

W skład zespołu wchodzą również: 
prof. dr hab. med. Jerzy Walecki – kon-
sultant krajowy w dziedzinie radiologii 
i diagnostyki obrazowej – członek ze-
społu; dr hab. med. Adam Kobayashi 
– konsultant wojewódzki w dziedzinie 
neurologii – członek zespołu; dr n. 
med. Mariusz Głowacki – specjalista 
neurochirurg – członek zespołu oraz 
Agnieszka Gonczaryk – dyrektor De-
partamentu Zdrowia i Polityki Społecz-
nej Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego w Warszawie 
– członek zespołu.

Najważniejszym zadaniem ekspertów 
jest przeanalizowanie obecnej sytuacji w 
obszarze leczenia pacjentów po ostrych 
udarach niedokrwiennych. Kolejny krok 

to utworzenie systemu skoordynowane-
go leczenia udarów, tak by pacjenci w 
jak najkrótszym czasie otrzymali pomoc 
medyczną. Kompleksowe i skoordyno-
wane leczenie ma na celu szybkie zdia-
gnozowanie pacjenta i natychmiastowe 
podjęcie leczenia. Ponieważ w przypad-
kach ostrych udarów niedokrwiennych 
niezwykle istotny jest szybki czas reakcji. 

Eksperci pokładają nadzieję w 
nowej metodzie leczenia udarów, 
którą jest trombektomia mechanicz-
na, czyli usunięcie skrzepu z naczynia 
krwionośnego. Jeśli zabieg zostanie 
wykonany do ośmiu godzin od wy-
stąpienia udaru, pacjent ma zdecy-
dowanie większe szanse na przeżycie 
i w miarę normalne funkcjonowanie 
w przyszłości. Takie zabiegi obecnie 
wykonywane są tylko w dwóch miej-
scach na Mazowszu - w Warszawie i 
Grodzisku Mazowieckim. W ciecha-
nowskiej placówce metoda ma być 
wprowadzona w ciągu roku.

Paweł Obermeyer przekonywał, że 
nawet jeśli dzięki działaniom zespołu 
uda się uratować choć jedno życie, war-
to podejmować takie działania. 
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Specjalistyczny zespół pracował w 
ciechanowskim szpitalu 

Działają na rzecz skutecznego 
leczenia ostrych udarów 
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Pod koniec września w Ciechanowie odby-
ło się „Sprzątanie świata” pod hasłem „Nie 
śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”. Całe 
rodziny, drużyny i szkoły przyłączyły się do 
akcji zbierając śmieci na błoniach zamko-
wych. W pobliżu zamku zorganizowano pik-
nik ekologiczny i spływ kajakowy połączony 
ze sprzątaniem rzeki.

Ciechanowianie wspólnie sprzątali 
różne części miasta. Grupy ochotni-
ków, wyposażone przez Urząd Miasta 
w worki i rękawiczki ruszyły w teren. 

Jeden z uczestników, za pomocą 
magnesu wyławiał metalowe przedmio-
ty z dna Łydyni.

W tej akcji chętnie brały 
udział m.in. zarządy osiedli, sto-
warzyszenia, kluby, szkoły, czy 
dowolnie stworzone grupy. Były 
na miejscu dostępne worki i każdy 
mógł przyłączyć się do sprzątania 

pobliskich terenów w dowolnym 
momencie.

W ramach pikniku ekologicznego, 
odbywającego się jednocześnie na bło-
niach zamkowych, przygotowano kon-
kursy edukacyjne, warsztaty i animacje 
dla najmłodszych uczestników. 

„Sprzątanie świata” doskonale wpi-
suje się w międzynarodowy ruch na 
rzecz ochrony środowiska. W Polsce 
akcja prowadzona jest od 1994 r. Od-
bywa się w trzeci weekend września. 

Organizatorem akcji był Urząd 
Miasta Ciechanów przy współpracy 
z MOSiR, COEK Studio, WOPR, 
Fundacją Nasza Ziemia i Fundacją 
Łydynia. 

TOMASZ JURCZAK

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 w 
Ciechanowie

„ROZMÓWKI ZERÓWKI” o szkole
Pani Ania: Co to jest szkoła?
Borysek: To jest nauka, zabawa z panią i przerwy.
Michaś: W szkole można też się bawić samemu.
Marcysia: Tu się przychodzi, bo trzeba się uczyć.
Kamilek: To jest miejsce, żeby się uczyć czytać i pisać literki.

Pani Ania: Po co trzeba się uczyć?
Pola: Żeby poznawać pory roku.
Ania: Żeby dobrze znać literki.
Borysek: Żeby dużo wiedzieć.
Marcysia: Żeby być mądrym.

Pani Ania: Co się znajduje w szkole?
Dominisia: Tablica.
Michaś: Zabawki.
Pola: Ławki.
Borysek: Krzesła.
Ala K.: Książki.

Pani Ania: Kto pracuje w szkole?
Pola: Pani Ania.
Kamilek: Pani dyrektor.
Michaś: Pani sekretarka.
Borysek: Nauczycielki.

Pani Ania: Co by było, gdyby szkoła w ogóle nie istniała?
Ola D.: Dzieci by tylko się bawiły.
Michaś: Dzieci by się nudziły.
Dominisia: Dzieci by nie znały cyferek i literek.
Kamilek: Dzieci w ogóle by się nie uczyły.

Pani Ania: Jak wygląda szkoła waszych marzeń?
Michaś: Lampy wyglądałyby jak kolorowe piłki.
Antoś: Wszystkie dzieci byłyby zawsze grzeczne.
Borysek: Każde dziecko decydowałoby samo co chce robić.
Marcysia: Ściany byłyby pomalowane w jednorożce.
Kamilek: Zabawki w ogóle by się nie gubiły.
Maja: Byłoby dużo więcej zabawek. 

Uczniowie „zerówki” ze Szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Ciechanowie z okazji 
Dnia Muzyki – odwiedzili szkołę mu-
zyczną „Akademię Dźwięku”. Uczest-
nicy wysłuchali opowieści o muzyce i 
instrumentach. Mieli także okazję by 
wspólnie zaśpiewać kilka piosenek 
przy akompaniamencie gitary. 

Dzieci z oddziału przedszkol-
nego SP nr 6, pod opieką wy-
chowawczyni – Anny Kocięckiej, 
pierwszego października udały się 
na wycieczkę do Akademii Dźwię-
ku. Wtedy na całym świecie ob-
chodzony jest Dzień Muzyki. 

Zapoznali się z funkcjono-
waniem placówki, która kształci 
młodych artystów. Dzieci pozna-
ły budynek szkoły, odwiedziły 
sale, w których młodzież uczy się 
gry na różnych instrumentach 
oraz śpiewu. 

Miały okazję poznać instru-
menty: pianino, gitarę, gitarę 
basową, ukulele, saksofon. Nie-
wątpliwą atrakcją dla uczestników 
wycieczki było wspólne śpiewanie 
pięknych piosenek przy akompa-
niamencie gitary. 

RD 

Dzień Muzyki – 1 października 2019 

Uczniowie „szóstki” w odwiedzinach w Akademii Dźwięku

Akcja „Sprzątanie świata” w Ciechanowie

Porządki na zamkowych błoniach i w rzece...

Uczniowie chętnie wzięli udział w tym szczytnym przedsięwzięciu. 

Każdy ochotnik mógł odebrać worek i pomóc w sprzątaniu świata.
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Ciechanów oficjalnie zdobył Rekord Polski 
w ilości osób przebranych za rycerzy zebra-
nych w jednym miejscu. Oficjalne ogłosze-
nie nastąpiło w drugiej połowie września, 
natomiast samo spotkanie rycerzy odbyło 
się 7 września na dziedzińcu Zamku Książąt 
Mazowieckich w Ciechanowie. 

Na dziedziniec przybyło 150 osób 
przebranych w kompletne stroje ry-
cerskie. Najmłodszy nie miał nawet 
roku, zaś najstarszy rycerz miał 94 
lata. Wśród uczestników nie zabra-
kło uczniów ciechanowskich szkół, 
przedszkoli, przedstawicieli lokalnych 

organizacji, instytucji i wielu, wielu 
innych... 

Próbę pobicia rekordu podejmo-
wano w Ciechanowie w ubiegłym roku. 
Wówczas nie udało się wpisać na listę 
rekordzistów, w tym roku było inaczej. 
Wszystko dzięki organizatorom z Alicją 
Gąsiorowską na czele. 

Organizatorami przedsięwzięcia 
byli członkowie stowarzyszenia Wrzuć 
na Luz przy współpracy Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 
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Rekord potwierdzony

Ciechanów rycerzami stoi
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Filip Czyżykowski – 17-latek z Ciechanowa 
wziął udział w 10. edycji The Voice of Po-
land. Występ nastolatka przypadł do gustu 
jurorom. Troje z nich chciało Filipa w swoich 
drużynach. Licealista opowiedział nam o 
występie w programie i planach na przy-
szłość. 

Jaki jest Filip Czyżykowski na co dzień?
Na początek witam wszystkich 

Czytelników. Mam 17 lat i chodzę do 
I Liceum Ogólnokształcącego im. Zyg-
munta Krasińskiego w Ciechanowie. 
Jestem w drugiej klasie liceum o profilu 
matematyczno-geograficznym. Muzy-
ką interesuję się od zawsze, ale śpiewać 
zacząłem w szkole podstawowej pod 
okiem Pani Agnieszki Kraśniewskiej, 
która jako pierwsza zauważyła że potra-
fię to robić i trzeba rozwijać to uzdolnie-
nie. Wtedy uczyłem się już grać na pia-
ninie i gitarze u wspaniałego nauczyciela 
muzyki śp. Pana Janusza Skoczylasa i u 
jego córki Pani Małgorzaty Skoczylas. 
Następnie zacząłem uczęszczać do szko-
ły muzycznej Akademia Dźwięku w 
Ciechanowie, gdzie wokalu uczyłem się 
u Pana Łukasza Juszkiewicza, natomiast 
swoją grę na gitarze rozwijałem u Pana 
Piotra Pszczółkowskiego. 

Realizujesz się muzycznie, ale również 
sportowo i aktorsko. Która z tych pasji jest 
Ci najbliższa?

Zgadza się. W szóstej klasie podsta-
wówki zacząłem przygodę z pływaniem 
w ciechanowskim klubie Orka. Co 
prawda nie byłem „mistrzem świata”, 
ale myślę, że całkiem nieźle mi szło. 
Korzystając z okazji pozdrawiam moje-
go trenera Zbigniewa Grochowskiego i 
wszystkich kolegów z klubu. 

Od 2017 roku zaangażowałem się 
w aktorstwo w ciechanowskim amator-

skim Teatrze Rozmyty Kontrast, gdzie 
wcielam się w przeróżne role. Rów-
nolegle od niedawna występuję rów-
nież w Warszawskim Teatrze BUFFO, 
gdzie stawiam swoje pierwsze kroki i 
można mnie już zobaczyć w musicalu 
„METRO”. Tu właśnie mogę łączyć 
pasję aktorską i wokalną. Moją matką 
chrzestną w tym teatrze jest przecu-
downa Pani Mariola, która tak jak Pani 
Agnieszka (w szkole podstawowej) we 
mnie uwierzyła i mnie wspiera. Za co 
bardzo DZIĘKUJĘ.

Kto i dlaczego jest Twoim idolem muzycz-
nym?

Moim ulubionym gatunkiem 
jest Rock, ponieważ daje największy 
upust energii i możliwość wykazania 
się wokalnie, natomiast słucham i 
interesuje mnie każdy gatunek mu-
zyczny. Moim idolem jest Freddie 
Mercury, ponieważ za każdym razem 
jak słucham jego piosenek nie nudzą 
mi się, a to już trzeba mieć „łeb na 
karku żeby zrobić taką muzę”, któ-
ra jest po prostu ponadczasowa. In-
spiracją jest również dla mnie to, w 
jaki sposób oddziaływał na publikę 
w czasie występu. Kilka razy też sam 
tak robiłem i to co się wtedy czuje 
to jest jakiś kosmos... (ha ha...), na-
gły zastrzyk adrenaliny, który jest po 
prostu boski.

Jakie nadzieje wiążesz z udziałem w pro-
gramie The Voice of Poland?

The Voice of Poland to moim 
zdaniem pierwszy krok w kierun-

ku samorealizacji. Mam nadzieję na 
wspaniałą przygodę, która da mi jak 
największe doświadczenie i poznanie 
ludzi zarażonych pasją śpiewania. 
Mam nadzieję, że publiczność pomy-
śli iż scena i śpiew to miejsce dla mnie 
i  w przyszłości, będą chcieli mnie 
jeszcze usłyszeć i zobaczyć.

W trakcie Twojego występu podczas prze-
słuchań w ciemno odwróciły się trzy fotele. 

Czy już wcześniej wiedziałeś do którego z 
trenerów dołączysz? Czy to był impuls?

Tak, już od początku wiedziałam 
że jeśli odwróci się Michał Szpak, to 
pójdę właśnie do jego drużyny. Kamil 
Bednarek jednak mocno namieszał w 
moich planach i trochę się musiałem 
zastanowić. Powiem tylko, że to cu-
downe uczucie gdy fotel odwraca się 
na początku piosenki, poczułem wtedy 
pełny luz.

Jeśli chodzi o sam występ w prze-
słuchaniach, to jestem z siebie zado-
wolony, nic bym dziś nie zmienił. 
Zaśpiewałem ten utwór z pełną świa-
domością słów i moją energią. Korzy-
stając z okazji chciałbym bardzo ser-
decznie pozdrowić Muńka Staszczyka 
z zespołu T-Love, życzę mu szybkiego 
powrotu do zdrowia i na scenę.

Najciekawsze momenty z występu w pro-
gramie to...

Po ostatnim występie myślę, że zde-
cydowanie energia.... Ale najlepsze wciąż 
przede mną. Już szykuję się na bitwy....

Czy realizujesz jakieś projekty muzyczne 
poza udziałem w programie?

Aktualnie przygotowuję kilka co-
verów i remixów z własnymi interpre-
tacjami, mam nadzieję że znajdą one 
duże grono odbiorców.

Czy wiesz już kiedy ponownie zobaczymy 
Cię na ekranie telewizji w Voice?

Przesłuchania w ciemno już za 
mną. Niebawem poznam swojego 
rywala w bitwy. Mam nadzieję, że ra-
zem z nim damy mega mocne show i 
pokażemy się z jak najlepszej strony. 
Chciałbym oczywiście przejść dalej, ale 
na tym etapie rywalizacji nie ma już 
słabych przeciwników. Mam również 
nadzieję na rockową piosenkę...

Dziękuję za rozmowę
Bardzo dziękuję i pozdrawiam czy-

telników. 
PP 

Rozmowa z Filipem Czyżykowskim – uczestnikiem 10. edycji The Voice of Poland

Sukces nastolatka z Ciechanowa w The Voice of Poland

Alicja Szemplińska, nastolatka z Ciecha-
nowa doskonale zna smak zwycięstwa. 
Zwyciężyła w programie Hit Hit Hura! Teraz 
można oglądać Jej występy w 10. edycji po-
pularnego programu talent show The Voice 
of Poland. Przesłuchania w ciemno ma już 
za sobą, trafiła po nich do drużyny Tomasza 
Lacha (Tomsona) i Aleksandra Milwiw-Ba-
rona (Barona). Opowiedziała nam o swoim 
występie. 

Jaka jest Alicja Szemplińska na co dzień?
Na co dzień jestem zwykłą 17-latką 

uczęszczającą do 2 klasy „Krasiniaka” 

w Ciechanowie. Swoje pasje muzycz-
ne rozwijam w różnych miejscach, na 
lekcjach prywatnych, ale też ciekawych 
warsztatach.

Realizujesz się muzycznie. To jest niepod-
ważalne, ale czy posiadasz również inne 
zainteresowania?

Tak! Posiadam wiele innych pasji. 
Należą do nich m.in.: aktorstwo, gra na 
fortepianie i fotografia. 

Kto i dlaczego jest Twoim idolem muzycz-
nym?

Mam wielu idoli muzycznych! 
Nie potrafiłabym wybrać tylko jed-
nego. Do moich „top topów” nale-
żą: Whitney Houston, MJ, Freddie 
Mercury i Jennifer Hudson. Inspiruje 
mnie zarówno ich głos jak i niesamo-
wita osobowość.

W trakcie Twojego występu, gdy śpie-
wałaś „Scars To Your Beautiful” podczas 
przesłuchań w ciemno odwróciły się 
wszystkie fotele. Czy już wcześniej wie-
działeś do którego z trenerów dołączysz? 
Czy to był impuls?

Fakt, że odwróciły się wszystkie 
fotele jest dla mnie niesamowity, wręcz 
nierealny. Od początku chciałam iść do 
drużyny chłopaków i cieszę się, że tak 
się mogło stać!

Najciekawsze Twoim zdaniem momenty z 
występu w programie to... 

Może to śmiesznie zabrzmi ale naj-
ciekawsze momenty mojego udziału w 
programie działy się poza zasięgiem ka-
mer. Kiedy mogłam poznać wszystkich 
wspaniałych ludzi zaangażowanych w ten 
projekt, to było dla mnie najwspanialsze.

Czy realizujesz jakieś projekty muzyczne 
poza udziałem w programie?

Tak! Powoli, powoli nad czymś 
pracuję, jednak nie mogę jeszcze zdra-
dzić zbyt wielu szczegółów!

Czy wiesz już kiedy ponownie zobaczymy 
Cię na ekranie telewizji w Voice? I jak, my 
jako ciechanowianie możemy Ci pomóc w 
osiągnięciu celu?

Zobaczycie mnie ponownie w eta-
pie „BITWA”. Największym wspar-

ciem będzie dla mnie oglądanie The 
Voice of Poland i trzymanie za mnie 
kciuków!

Dziękuję za rozmowę
PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI 

Rozmowa z Alicją Szemplińską – uczestniczką 10. edycji The Voice of Poland

Alicja znów na ekranach telewizorów!

fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 Al
icj

i S
ze

m
pli

ńs
kie

j 

fo
t. 

Ar
ch

iw
um

 Fi
lip

a C
zy

ży
ko

ws
kie

go



26
www.pulsciechanowa.plsport

W drugą niedzielę września odbył się trzeci 
bieg z tegorocznego cyklu Grand Prix Ziemi 
Ciechanowskiej. Bieg przy deszczowej pogodzie 
zorganizowano w Rydzewie na terenie gminy 
Ciechanów.

Organizatorzy, wspierani tym razem 
przez wójta Marka Kiwita, zadbali by bie-
gacze mieli czym się rozgrzać. Wspaniali 
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Rydzewie częstowali wszystkich wyśmie-
nitą grochówką i kiełbaskami z grilla. – 
Niestety ze względów zdrowotnych nie 
mogłem być na zawodach. Wszystkim bie-
gaczom gratuluję osiągniętych wyników. 
Strażakom ochotnikom z Rydzewa, Modły 
i Gąsek dziękuję za wsparcie imprezy pod 
kątem organizacyjnym i zapewnienia bez-
pieczeństwa na trasie biegu – powiedział 
nam wójt Marek Kiwit.

Bieg odbył się na dwóch dystansach – 5 
i 10 km. Były też biegi dla dzieci. Najwię-
cej zawodników wystawiły kluby biegaczy: 
Mazovia ProActiv Ciechanów, TKKF „Pro-
myk” Ciechanów oraz „Jednorożec robi co 
może”. Nie mogło też zabraknąć, jak zawsze 
skutecznej medalowo, biało-niebieska dru-
żyna młodych podopiecznych trenera To-
masza Pajewskiego z Klubu Lekkoatletycz-
nego Mazovia ProActiv Ciechanów.

W kategorii open pierwsze trzy miej-
sca zajęli:

- dystans 10 km: Michał Makowski 
(Mazovia ProActiv Ciechanów), Michał 
Kawa (Leny i Przyjaciele Sulejówek), Ma-
ciej Podlecki (KB TKKF „Promyk” Cie-
chanów)

- dystans 5 km: Tomasz Budniak (KB 
TKKF „Promyk” Ciechanów), Igor Gortat 
(KB TKKF „Promyk” Ciechanów), Kry-
stian Laskowski (Leny i Przyjaciele Sule-
jówek)

Wśród kobiet trzy pierwsze miejsca 
zajęły:

- dystans 10 km: Michalina Wojcie-
chowska (Legionowo Osada), Katarzyna 
Wyciszkiewicz (Józefosław), Bożena Pysz-
niewska (Glinojeck)

- dystans 5 km: Marlena Szejn (Ma-
zovia ProActiv Ciechanów), Sylwia Całka 
(Mazovia ProActiv Ciechanów), Katarzyna 
Adamska (Mazovia ProActiv Ciechanów)

Zawody są organizowane przez Klub 
Biegacza TKKF „Promyk” Ciechanów. 
Pierwszy bieg z cyklu Grand Prix Ziemi 
Ciechanowskiej miał miejsce w ciecha-
nowskim Lesie Śmiecińskim, a drugi w 
Dworku Polanka (gm. Grudusk). Patrona-
mi biegowych zmagań są: Prezydent Mia-
sta Ciechanów, Burmistrz Miasta i Gminy 
Glinojeck, Wójt Gminy Ciechanów i Wójt 
Gminy Grudusk.

TM

XXXIV Grand Prix Ziemi Ciechanowskiej

Pobiegli u wójta Kiwita

W przedostatnią niedzielę września, przy 
pięknej pogodzie, w Płońsku odbył się 
Bieg im. Piotra Sękowskiego. Wzięła w 
nim udział grupa ciechanowian.

Najliczniejszą zorganizowaną 
grupę reprezentantów naszego mia-
sta stanowili biegacze skupieni wokół 
Stowarzyszenia Mazovia ProActiv 
Ciechanów oraz młodzi podopieczni 
trenera Tomasza Pajewskiego z Klubu 
Lekkoatletycznego Mazovia ProAc-
tiv Ciechanów. Byli też zawodnicy z 

Klubu Biegacza TKKF Promyk Cie-
chanów oraz osoby, które wybrały się 
na Bieg indywidualnie.

Wśród biegaczy, którzy pobiegli 
ulicami Płońska znaleźli się m.in. sta-
rosta tego powiatu Elżbieta Wiśniew-
ska, członek zarządu powiatu Robert 
Adamski  oraz Andrzej Kamasa – dy-
rektor Specjalistycznego Szpitala Wo-
jewódzkiego w Ciechanowie.

Warto podkreślić sukcesy dwójki 
ciechanowian, którzy zwyciężyli w:

- biegu dziewcząt na 350 m - Łu-
cja Kochmańska (Klub Lekkoatle-
tyczny Mazovia ProActiv Ciechanów)

- biegu na 10 km - Michał Ma-
kowski (Mazovia ProActiv Ciecha-
nów)

Organizatorami bardzo uda-
nej imprezy byli: Klub Biegacza 
im. Piotra Sękowskiego w Płoń-
sku oraz Starostwo Powiatowe w 
Płońsku.

TM

Bieg im. Piotra Sękowskiego

Ciechanowianie pobiegli ulicami Płońska

Strażacy z OSP Rydzewo zapewnili biega-
czom smaczny posiłek regeneracyjny. Przy 
grillu Adam Dusiński, a z tyłu Sebastian 
Uznański.

Reprezentacja Stowarzyszenia Mazovia ProActiv Ciechanów.

Reprezentacja grupy „Jednorożec robi co 
może”.

Strażacy z OSP Rydzewo – od lewej: Adam 
Dusiński, Karolina Lazarska, Sebastian 
Uznański, Przemysław Tokarski i Piotr 
Lazarski.

Tuż przed startem „Biegu Malucha” w kategorii chłopców.

Przedstawiciele organizatorów. Od lewej: 
Waldemar Podgórski (dyrektor Biura 
TKKF „Promyk” Ciechanów), Grażyna 
Łaszczewska (Urząd Gminy Ciechanów), 
Rafał Górecki (wiceprezes TKKF „Pro-
myk” Ciechanów) i Dorota Filipowicz 
(Urząd Gminy Ciechanów).

Zwycięzcy biegu na 10 km: I miejsce – Michał Makowski (Mazovia ProActiv Ciechanów), 
II – Artur Kamiński (Płońsk), III – Dariusz Wieczorek (Legionowo). Przed podium od lewej: 
Dariusz Żelazko – przewodniczący Rady Powiatu Płońskiego, Elżbieta Wiśniewska – staro-
sta płoński, Robert Adamski – trener (Mazovia ProActiv Ciechanów) a równocześnie czło-
nek Zarządu Powiatu Płońskiego oraz Jacek Ryziński – radny Rady Powiatu Płońskiego.

Trzy pokolenia zawodników Mazovia ProActiv Ciechanów.

Łucja Kochmańska – zwyciężczyni biegu 
dziewcząt na 350 m.

Andrzej Kamasa - dyrektor Specjalistycz-
nego Szpitala Wojewódzkiego w Ciecha-
nowie.



MAGAZYN OPINII

ZIEMI CIECHANOWSKIEJ
27

sport

W trzecią niedzielę września pół tysiąca osób 
wzięło udział w IV Ciechanowskim Święcie Bie-
gania zorganizowanym przez Stowarzyszenie 
Mazovia ProActiv Ciechanów we współpracy z 
Prezydentem Miasta Ciechanów oraz Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Ciechanowie.

Przygotowania

Zorganizowanie imprezy wymagało 
wielomiesięcznych przygotowań. Two-
rzenie planów organizacyjnych i finanso-
wych, uzyskiwanie wszelkich niezbędnych 
pozwoleń (zarządcy dróg), pozyskiwanie 
sponsorów i partnerów, przygotowanie 
pakietów startowych czy promocja wyda-
rzenia. By wymienić tylko te najważniejsze 
– nie wspominając, że każdy z tego nie-
pełnego wykazu zadań był podzielony na 
mniejsze i większe sprawy do załatwienia.

Także 15 września, zanim padł pierw-
szy strzał z pistoletu startowego, wolonta-
riusze Mazovii ProActiv Ciechanów pra-
cowali od samego rana by godnie przyjąć 
miłośników biegania – zarówno tych miej-
scowych, jak i licznie przybyłych zawod-
ników z całego kraju a nawet z zagranicy.

A było co robić…. Ostatnie przygoto-
wania w Biurze Zawodów, przygotowanie 
infrastruktury miasteczka biegowego (w 
tym względzie dużego wsparcia udzielili 
pracownicy MOSiR) i cateringu, zabez-
pieczenie trasy (skoordynowanie m.in. 
działań Policji, Straży Miejskiej, żołnierzy 
z 5 MBOT, Strażaków z OSP Rydzewo, 
uczniów szkoły mundurowej), i wiele, 
wiele innych… 

Zawody

Biegi dla dzieci odbywały się na sta-
dionie miejskim na dystansie 400 i 800 m. 
Dorośli pobiegli na trasach wiodących uli-
cami miasta oraz drogami na terenie gmi-
ny Ciechanów. Mieli do wyboru dystans: 
5 i 10 km oraz półmaraton.

Cieszymy się, że byliśmy patronem 
medialnym tego wspaniałego wydarzenia, 
a trzech członków Redakcji PULSU wzię-
ło także udział w biegach w jego trakcie.

Wyniki

DZIECI (ROCZNIK 2009 – 2012)
400 metrów chłopcy: 1. Chodkowski 

Maciej, 2. Głowacki Bartosz, 3. Rusiecki 
Marcin

400 metrów dziewczynki: 1. Ostrow-
ska Weronika, 2. Hartfil Liliana, 3. Mu-
zińska Zuzanna

800 metrów chłopcy: 1. Głowacki 
Michał, 2. Manista Dawid, 3. Borczak 
Przemysław

800 metrów dziewczynki: 1. Chod-
kowska Julia, 2. Przytarska Magdalena, 3. 
Kochmańska Łucja

Łącznie na obu dystansach wystarto-
wało 172 dzieci (91 na dystansie 400 m i 
81 na dystansie 800 m).

DOROŚLI:
Dystans 5 km OPEN: 1. Błaszczyk 

Kamil (Koźniewo Wielkie) - 18:30, 2. 
Podlecki Maciej (TKKF Promyk Ciecha-
nów) - 18:37, 3. Stańczak Łukasz (KS Ma-
ków Biega) - 18:44

Dystans 5 km Kobiety: 1. Bużycka 
Maja (Mława, Twister Team) - 19:42, 2. 
Kiślak-Malinowska Aleksandra (Olsztyn, 
Kaza Team) - 21:58, 3. Szmulewicz Alek-
sandra (Czerwińsk nad Wisłą, No Pain 
Team) - 22:16

Dystans 10 km OPEN: 1. Filipowicz 
Tomasz (Budki, Żebrowski Team) - 34:56, 
2. Bomba Tomek (Warszawa) - 37:52, 3. 
Kielak Leszek (Sulejówek, Entree Run-

ning) - 37:57
Dystans 10 km Kobiety: 1. Gudanis 

Izabela (KB Wyszków) - 43:45, 2. Ja-
strzębska-Majak Marta (Warszawa, Gra-
żynki OCR) - 48:26, 3. Piekacz Małgo-
rzata (Mława) - 49:16

Dystans półmaratonu OPEN: 1. 
Makowski Michał (Mazovia ProActiv 
Ciechanów) - 1:17:05, 2. Łazarski Janusz 
(Mazovia ProActiv Ciechanów) - 1:18:36, 
3. Granoszek Przemysław (Ciechanów) - 
1:19:07

Dystans półmaratonu Kobiety: 1. 
Śliwiak Justyna (TKKF Promyk Ciecha-
nów) - 1:28:23, 2. Grzymkowska Monika 
(TKKF Promyk Ciechanów) - 1:35:55, 3. 
Lubińska Aneta (Mazovia ProActiv Cie-
chanów) - 1:42:57

Klasyfikacja drużynowa (czas netto 
4 najszybszych zawodników na dystansie 
półmaratonu): 1. Mazovia ProActiv Cie-
chanów (Makowski Michał, Łazarski Ja-
nusz, Bany Robert, Dąbrowski Dariusz) 
- 5:35:03, 2. TKKF Promyk Ciechanów 
(Podlecki Krzysztof, Śliwiak Justyna, 
Gortat Igor, Grzymkowska Monika) - 
6:02:12, 3. 5 Mazowiecka Brygada Obro-
ny Terytorialnej (Sarnowski Sławomir, 
Adamiak Arkadiusz, Grzyb Jarosław, Lu-
dwiczka Jacek) - 6:56:38

Dystans półmaratonu Niepełno-
sprawni (zawodnicy na wózkach): 1. 
Wronkowski Mariusz (Legionowo, grupa 
biegowa CHTMO) - 1:57:49, 2. Brzostek 
Krystian (Szczytno, AKB Trohim Team) - 
2:04:40

Podziękowania

Za naszym pośrednictwem Stowa-
rzyszenie Mazovia ProActiv dziękuje 
wszystkim sponsorom i partnerom, dzięki 
którym było możliwe zorganizowanie IV 
Ciechanowskiego Święta Biegania, a są to: 
Urząd Miasta Ciechanów, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Ciechanowie, ZWiK 
Ciechanów, ARENA Ubezpieczeń, Auto-
Baltic, Premium Fitness&Gym, TBS Cie-
chanów, SupleCity, Olglass, Credit Agri-
cole Bank Polska, AKPO, J.S.COOLING, 
Czas na Herbatę, Fix Store, Fundacja 
Santander Bank Polska, Fabryka Narzędzi 
FANAR, Dmochi Market, Carrefour Mar-
ket Ciechanów, Gruby Benek Ciechanów, 
Twój Optyk (Ciechanów), Spidi-Skuter, 
Zakład Cukierniczy „Sadowski”, WORD 
Ciechanów, Fizjomedica - Gabinet Fizjo-
terapii, Ciechanowskie Wodne Ochotnicze 
Pogotowie Ratunkowe, I Liceum Ogólno-
kształcące PUL im. 11 Pułku Ułanów Le-

gionowych w Ciechanowie, Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Ciechanowie, 
Zespół Medycznych Szkół Policealnych 
w Ciechanowie, Grzegorz Herner, 5. Ma-
zowiecka Brygada Obrony Terytorialnej, 
OSP Rydzewo, Julka i spółka - animacje dla 
dzieci Płońsk, Akademia Prochu i Ognia, 
Doktor Marchewka, Mary Kay Polska i 
Dorota Rzeczkowska, Aneta Lubińska i Pa-

weł Lubiński, Art Nails & Lashes Studio i 
Karolina Dołęgowska, Stylizacja paznokci, 
brwi, kosmetyka twarzy - Katarzyna Jur-
kowska, Makeup Room - Marta Siwek, 
Ania Baranowska - MAKE UP & Lashes, 
Zacisze - Kosmetologia Estetyczna Moni-
ka Majczak, FIGURA Centrum Pięknego 
Ciała i Dorota Macioch-Kowalska, Izabella 
Wiśniewska oraz patron medialny - PULS.

TM

IV Ciechanowskie Święto Biegania

Święto biegaczy

W IV Ciechanowskim Święcie Biegania 
wzięli też udział zawodnicy z zagranicy. 
Na zdjęciu - Artur Michalski z Cambridge 
w Wielkiej Brytanii, który jako rodowity 
ciechanowianin biega w barwach Mazovia 
ProActiv Ciechanów.

Ekipa Biura Zawodów pod kierownictwem Artura Zagórskiego.

Radość po ukończeniu półmaratonu… Zawodniczki Mazovia ProActiv Ciechanów – Eweli-
na Kraskowska (z lewej) i Ewelina Jabłońska.

Zwyciężczynie półmaratonu w kategorii kobiet. Od lewej: Monika Grzymkowska (TKKF 
Promyk Ciechanów) – II miejsce, Justyna Śliwiak (TKKF Promyk Ciechanów) – I, Lubiń-
ska Aneta (Mazovia ProActiv Ciechanów) – III.

Zwycięzcy półmaratonu w kategorii OPEN. Od lewej: Janusz Łazarski (Mazovia ProActiv 
Ciechanów) – II miejsce, Michał Makowski (Mazovia ProActiv Ciechanów) – I, Przemy-
sław Granoszek (Ciechanów) – III.
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Kolejny odcinek cyklu o liderach ciechanow-
skiego Magistratu od Wyzwolenia w 1945 
roku do współczesności, dedykujemy pamięci 
wiceburmistrza Józefa Grzelaka. Niedostatek 
źródeł urzędowych sprawił, że reminiscencja o 
Józefie Grzelaku przyjęła postać impresji utka-
nej z prywatnych wspomnień, zdjęć i zrębków 
wiedzy z książki Edwarda Lewandowskiego 
„Ciechanowianie, Szkice biograficzne”, Część II, 
„Art&Archeology”, C-nów 2002, a także z pracy 
zbiorowej pod red. prof. Andrzeja Zahorskiego 
„Ciechanów w okresie władzy ludowej”, Wydaw. 
Stacji Naukowej MOBN, C-nów 1970.

Rodzinne wspomnienie (1)

– Dziadka znam głównie z publikacji 
na jego temat, opowieści taty oraz jego 
sióstr. Dziadek zmarł, gdy miałem 10 lat. 
Nie byłem na jego pogrzebie - przebywa-
łem w tym czasie w szpitalu rehabilitacyj-
nym w Aninie - ale z zachowanych zdjęć 
wnioskuję, że była to podniosła uroczy-
stość. Żegnała dziadka orkiestra Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Ciechanowie, której 
wcześniej był prezesem – mówi wnuk Bo-
hatera Artykułu, Robert Grzelak.

Przyszło żyć w zamęcie dziejów

W czasie życia Józefa Grzelaka, przez 
Polskę i Europę w dużym nagromadzeniu 
przewaliły się mnogie kataklizmy histo-
ryczne. To co działo się w skali ogólnej, 
także przełożyło się na kolejne okresy drogi 
życiowej wiceburmistrza.

Rodzinne wspomnienie (2)

– Czy pamiętam dziadka? Przypo-
minam sobie eleganckiego mężczyznę, 
nieskorego do zabawy z kilkuletnim wnu-
kiem. Bywałem u niego w pracy, pozwalał 
mi stukać w maszynę do pisania. Dziadek 
prowadził biuro pisania podań, nie był 
prawnikiem, niemniej kontynuuję ponie-
kąd jego pracę jako właściciel kancelarii 
radcy prawnego. Z rodzinnych wspo-
mnień wiem, że był ochotnikiem na wojnę 
z bolszewikami, działaczem związkowym, 
organizatorem strajków chłopskich w la-
tach trzydziestych ubiegłego wieku, prze-
wodniczącym ciechanowskiego PPS, za co 
po wojnie spotkały go represje – przedsta-
wia wnuk Robert.

Ułan-ochotnik na wojnę z 
bolszewikami

Dzieciństwo i wczesna młodość Józe-
fa Grzelaka, urodzonego w 1902 roku w 
Watkowie, przypadły na okres zaboru i 
tragiczny czas pierwszej wojny światowej. 
Gdy nastała Niepodległość nieletni Jó-
zef jako ochotnik w roku 1920 zaciągnął 
się do ułanów, by bronić Ojczyzny przed 
nawałą bolszewicką. Po wojnie służbę woj-
skową kontynuował w ciechanowskim 11. 

Pułku Ułanów Legionowych, gdzie zdobył 
też popłatny fach rymarza (co notabene 
przydało się dla przetrwania rodziny pod-
czas okupacji).

Lewicowiec i związkowiec

Po wystąpieniu z wojska włączył się 
w działalność Lewicy i ruchu związkowe-
go. W roku 1924 został przewodniczącym 
miejscowego Komitetu Polskiej Partii So-
cjalistycznej oraz okręgowym sekretarzem 
Związku Robotników Rolnych w powiecie 
ciechanowskim. W dalszym biegu działal-
ność związkową prowadził także w kilku 
innych powiatach.

Okres okupacji

Po klęsce wrześniowej Józef Grzelak 
zatrudnił się jako robotnik w młynie Chu-
ny Wajnsztoka w Ciechanowie, zarządza-
nym przez volksdeutscha z Woli Młockiej. 
„– Wkrótce Grzelak został wyrzucony z ro-
dziną z mieszkania, które zajął volksdeut-
sch Krüger. Zamieszkał wtedy w oficynie 
przy ulicy Płońskiej, skąd ze względów 
bezpieczeństwa, ponieważ gestapo znało 
jego przedwojenną działalność, przeniósł 
się do Ciemniewa. Tropiony przez Niem-
ców, ukrywał się głównie w Watkowie, 
Kobylankach, Mężeninie u Bulców, a na 
kilka ostatnich miesięcy okupacyjnych 
urządził sobie kryjówkę w kopie słomy 
u Gilerta. Wyszedł z ukrycia 17 stycznia 
1945 roku, gdy pojawiły się tam czołówki 
Armii Czerwonej. Wrócił do Ciechanowa i 
był w centrum najważniejszych wydarzeń 
powojennych” – czytamy w przywołanej 
książce Edwarda Lewandowskiego.

Po Wyzwoleniu

Od pierwszych dni wolności Józef 
Grzelak włączył się w działalność restytu-
ującą polskie życie państwowe. Na zebra-
niu mieszkańców powiatu ciechanowskie-
go w dniu 3 lutego 1945 roku wybrany 
został do Powiatowej Rady Narodowej, 
do której m.in. weszli – proboszcz Parafii 
Farnej ks. Józef Orłowski oraz literat i na-
uczyciel Teodor Młynarski, plus 38 innych 
aktywnych obywateli powiatu. A gdy 15 
lutego reaktywowano u nas struktury Pol-

skiej Partii Socjalistycznej, objął funkcję 
przewodniczącego jej władz powiatowych.

Wiceburmistrz Ciechanowa (też 
pełniący obowiązki burmistrza)

Nie udało się ustalić dnia wyboru 
Józefa Grzelaka na tę funkcję, może 
Czytelnicy podpowiedzą. Wiadomo 
tylko na pewno, że był już wicebu-
rmistrzem w dniu 19 marca 1946 
roku, kiedy od pracowników Zarządu 
Miejskiego otrzymał ozdobne życzenia 
imieninowe podpisane przez kilkadzie-
siąt osób. Elegancki adres imieninowy, 
sporządzony przez ciechanowskiego 
plastyka (?) Brzezińskiego, świadczy 
o popularności wiceburmistrza wśród 
załogi Ratusza. (Takie kadzenie w sa-
morządach jeszcze wtedy nie było obo-
wiązkowe, na spontaniczne życzenia 
wiceburmistrz zasłużył sobie życzliwo-
ścią dla ludzi).

Nie wiadomo też dokładnie czym wi-
ceburmistrz zajmował się w ramach obo-
wiązków, ale na pewno jak to w tamtym 
czasie wszystkim tym, czym w danym mo-
mencie grodzka władza powinna się zająć.

Wspomnienie rodzinne (3)

– Tuż po tzw. zjeździe zjednoczenio-
wym PPR i PPS dziadek trafił na pięć 
lat do więzienia. Odsiedział połowę, bo 
więźniom, którzy byli zsyłani do pracy 
przy wydobyciu węgla, skracano wyroki – 
wspomina Robert Grzelak.

Ofiara represji stalinowskich

Gdy socjalista Grzelak odmówił przy-
należności z automatu do nowej Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej, popadł 
w kłopoty. „– Na skutek prowokacji służb 
bezpieczeństwa został w marcu 1949 roku 
aresztowany, oskarżony i skazany przez 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie 
przy ul. Koszykowej. Postawiono mu za-
rzut nielegalnego posiadania broni, którą 
wcześniej podrzucili mu funkcjonariusze 
urzędu bezpieczeństwa” – podaje Edward 
Lewandowski. Władze miasta próbowały 
bronić prześladowanego urzędnika, lecz 
wyrażone w dniu 18 lutego 1949 stanowi-
sko o treści „Postanawia się wydać opinię 
przychylną, gdyż Zarząd Miejski nie ma 
żadnych zastrzeżeń do Ob. Grzelaka jako 
b. wiceburmistrza” – nie wpłynęło na bieg 
sprawy.

Obywatel Grzelak nie obraził się na 
Polskę

Po opuszczeniu więzienia Józef Grze-
lak powrócił do aktywności zawodowej i 
społecznej. Na trochę został kierownikiem 
stołówki w tzw. „domu starców” na Krubi-
nie, potem pracował jako kierownik skład-
nicy surowców wtórnych (tzw. „szmaciar-
ni”) przy Augustiańskiej, aż na resztę życia 
został właścicielem Biura Pisania Podań 
przy Warszawskiej. Tu warto dodać, że 
takie placówki prowadziły działalność 
quasi-prawniczą, daleko swymi usługami 
wykraczając poza oficjalnie anonsowane w 
szyldzie „pisanie podań”.

Druh OSP, wolontariusz PCK

Dwukrotnie Józef Grzelak pełnił 
funkcję prezesa Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Ciechanowie: w latach 1947-1949 
oraz 1957-1960, działając także w Zarzą-
dzie Straży w innych rolach. Wrażliwość 
na potrzeby ludzkie skłoniła go też do spo-
łecznej pracy w ciechanowskim Polskim 
Czerwonym Krzyżu.

*****

Trudno coś więcej szczegółowego 
napisać o powojennym wiceburmistrzu 
Ciechanowa, którego postać utonęła w 

tutejszej niepamięci. Zresztą czyż nie za-
pomina się błyskawicznie także o liderach 
życia społecznego z naszych czasów? Ooo, 
inaczej jak ktoś zrobi się nagle modny po-
litycznie lub towarzysko. To wtedy od razu 
– uraaa, dawaj, dawaj…

Ulica Józefa Grzelaka

Gdy radni będą poszukiwać patronów 
nowych ulic, warto by rozważyli kandyda-
turę Józefa Grzelaka. Uczciwy lewicowiec, 
związkowiec, pracujący na rzecz środowisk 
ludowych. Ułan-ochotnik na wstępie Nie-
podległości, żołnierz 11. Pułku Ułanów 
Legionowych. Samorządowiec powiatowy 
i miejski. Ofiara represji stalinowskich. 
Druh OSP, działacz PCK. Życzliwy czło-
wiek.

Podziękowanie

Redakcja dziękuje Paniom – Miro-
sławie Lewandowskiej-Wołosz, Bożenie 
Walczak, Jadwidze Konopie, Bogumile 
Umińskiej, Annie Więckiewicz-Iniarskiej, 
Panom – Robertowi Grzelakowi, Eugeniu-
szowi Konopie, Bogdanowi Kołakowskie-
mu, Andrzejowi Piotrowskiemu, za życzli-
wość okazaną podczas zbierania materiału 
do artykułu.

Z góry także dziękujemy za uwagi i 
uzupełnienia ze strony Czytelników.

KAROL PODGÓRNY

Powojenni włodarze miasta

Wiceburmistrz Józef Grzelak

Józef Grzelak, Warszawa 1938.

Józef Grzelak z drugą żoną Wiktorią, Kry-
nica-Zdrój 1962.

Pośrodku – prezes OSP Ciechanów Józef Grzelak podczas strażackiej Wigilii, 1959

Józef Grzelak z żoną Bronisławą z d. Potę-
pa i córkami Janiną oraz Moniką, 1928.

Fo
t. 

Z a
rch

iw
um

 Ro
be

rta
 G

rze
lak

a

Fo
t. 

Z a
lbu

m
u E

ug
en

ius
za

 Ko
no

py

Fo
t. 

Z a
rch

iw
um

 Ro
be

rta
 G

rze
lak

a

Fo
t. 

Z a
lbu

m
u E

ug
en

ius
za

 Ko
no

py

Życzenia Imieninowe dla wiceburmistrza Józefa Grzelaka.
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Ciechanowianie na starych fotografiach

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 
Na zdjęciu widać pracowników Staro-
stwa Powiatowego w Ciechanowie z 
końca lat 40-tych. Andrzej Piotrowski, 
który udostępnił nam tę fotografię do 
publikacji, rozpoznaje na niej m.in.: 
Stanisława Piotrowskiego, Marię 
Charzyńską (Blankiewicz), Walentynę 
Cywińską, Ignacego Kukowskiego, 
Jana Roszko, Maksymiljana Szpojan-
kowskiego, Juliana Naworskiego, 
Witolda Tyszkę, Jerzego Klopera, 
Stanisława Wrońskiego, Stanisława 
Turowskiego, Pana Szczecińskiego 
(powiatowego lekarza weterynarii), 
Zygmunta Olszewskiego oraz Mieczy-
sława Kurpińskiego. 

Zdjęcie z albumu ciechanowianina 
Pana Andrzeja Piotrowskiego.

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

W parku Kępa Potocka w Warszawie odbył się XII Bieg Rotmistrza 
Pileckiego. Wśród prawie 600 biegaczy byli także mieszkańcy na-
szego miasta.

W biegu na 5 km uczestniczyli, m.in.: Robert Adamiak 
– asystent społeczny posła Roberta Kołakowskiego oraz Ra-
fał Sobieski i Arkadiusz Adamiak – żołnierze 5. Mazowiec-
kiej Brygady Obrony Terytorialnej im. st. sierż. Mieczysła-
wa Dziemieszkiewicza ps. „Rój”. Nie mogło też oczywiście 
zabraknąć przedstawicieli Stowarzyszenia Mazovia ProActiv 
Ciechanów.

Nasze miasto miało też swojego reprezentanta w Biegu Ma-
lucha na 100 metrów – sześcioletniego Natana (Klub Lekkoatle-
tyczny Mazovia ProActiv Ciechanów).

Organizatorem Biegu Rotmistrza Pileckiego była Dzielnica 
Żoliborz m. st. Warszawy. Stoiska z licznymi atrakcjami dla dzieci 
i dorosłych przygotowali partnerzy głównego organizatora, m.in. 
Muzeum Niepodległości oraz Muzeum Żołnierzy Wyklętych i 
Więźniów Politycznych PRL.

Gośćmi honorowymi imprezy były dzieci Rotmistrza Pi-
leckiego: córka - Zofia Pilecka-Optułowicz oraz syn - Andrzej 
Pilecki. – Już po raz kolejny, wraz z rodziną i przyjaciółmi, 
biorę udział w tym biegu. W ten sposób oddajemy cześć 
wielkiemu polskiemu bohaterowi. W tym roku spotkał mnie 
szczególny zaszczyt, albowiem medal otrzymałem z rąk córki 
rotmistrza Pileckiego – powiedział nam Robert Adamiak.

TM

XII Bieg Rotmistrza Witolda Pileckiego

Ciechanowianie oddali hołd rtm. Pileckiemu

Od lewej: Rafał Sobieski, Robert Adamiak i Arkadiusz Adamiak wraz 
z 6-letnim Natanem

Na początku października w Ciechanowskim Ośrod-
ku Edukacji Kulturalnej Studio odbył się wernisaż 
wystawy V Ciechanowskiego Pleneru Malarskiego 
„Malowniczy Sierpień”. Jego organizatorem był 
Oddział Ciechanowski Stowarzyszenia Autorów Pol-
skich. Wystawę poplenerową poprowadziła Janina 
Janakakos-Szymańska – prezes SAP. 

Na wystawę składają się wielobarwne ob-
razy prezentujące zakątki Ciechanowa. Nama-
lowane są techniką olejną i akrylową.

Swoje dzieła zaprezentowali:Yurii Stryji 
Bandera – Ukraina, Zofia Benbenkowska – 
Ciechanów, Krzysztof Benbenkowski – Cie-
chanów, Barbara Bieńkowska – Błonie, Lech 
Boniakowski – Ciechanów, Iwona Fonder 
– Nowy Dwór, Stanisław Głowacki – Lipno, 

Ewa Janowska – Ciechanów, Kamila Kamińska 
– Ciechanów, Krystyna Kowalska-Petalidou – 
Ateny – Grecja, Ewa Krzymińska – Świercze, 
Wiesław Lewandowski – Pułtusk, Alicja Mał-
kowska – Ciechanów, Mauga Hauba-Hausherr 
– Niemcy, Krzysztof Miecznikowski – Prza-
snysz, Natalija Moszczyńska – Ościsłowo, Bar-
bara Popielska – Pułtusk, Katarzyna Przyby-
łowska – Sierpc, Ewa Przybysz – Mława, Jerzy 
Ratowski – Gołymin, Ewa Standyło – Ciecha-
nów i Waldemar Stepnowski – Ciechanów.

Wernisaż miał także akcent muzyczny w wy-
konaniu Angeliki Wójcickiej i Igora Krajewskiego.

Wystawa została zorganizowana dzięki 
współpracy Państwowej Uczelni Zawodowej 
im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie 
(wcześniej PWSZ), Domu Studenta, COEK 

STUDIO oraz wsparciu Banku Spółdzielczego 
w Płońsku – Oddział w Ciechanowie, Przed-
siębiorstwu Usług Komunalnych w Ciecha-
nowie, Zakładowi Komunikacji Miejskiej w 
Ciechanowie i osób prywatnych.

Więcej zdjęć z tego wydarzenia na  www.
PULSCIECHANOWA.pl 

TOMASZ JURCZAK

Wystawa Poplenerowa V Ciechanowskiego Pleneru Malarskiego 

Malowniczy ciechanowski sierpień 

Na wystawie pojawiło się wielu miłośników 
malarstwa.
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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

No wo ści Wy daw nic twa FRON DA 

No wo ści Wy daw nic twa EDITIONS SPOTKANIA

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

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

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

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

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

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

O Polakach,
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świat
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Staraniem czołowego, rodzimego wydawnic-
twa ZYSK i S-KA ukazała się świetna książka o 
wspaniałym, charyzmatycznym Polaku – śp. 
Premierze Janie Olszewskim. Napisała ją nie-
zwykle starannie i fachowo historyk, dr nauk 
humanistycznych – Justyna Błażejwska. Jej 
tytuł to „Ta historia wciąż trwa. Wspomnienia 
Jana Olszewskiego”. 

To fascynująca opowieść o jednej z 
niewielu osób, które były dla mnie oso-
biście (miałem okazję poznać bliżej Pre-
miera podczas comiesięcznych spotkań 
wojewódzkich Komitetów Obywatelskich 
w stolicy na przełomie lat 80 i 90-tych mi-
nionego wieku) doskonałym wzorcem w 
mej działalności związkowej, społecznej i 
samorządowej. Jednym z nielicznych, któ-
rzy przez całe swe życie byli wierni swym 
niezłomnym zasadom i Naszej Ojczyźnie. 
Ponadto był prawdziwym mężem stanu. 
Nigdy nie pytał co mu da Polska. Z sie-
bie zaś dawał Jej i rodakom wszystko co 
miał najlepszego. Starałem się być w swym 
życiu choć Jego mikrą namiastką i tak jak 
On pozostawić po sobie pamięć jako o 
przyzwoitym człowieku. Jego potomni i 
historia już ocenili. Mnie pewnie nieba-
wem.

Jestem dziś przekonany, że gdyby rząd 
którym kierował Jan Olszewski przetrwał 
„nocną zmianę” 4 czerwca 1993 roku to 
Polsce udałoby się odzyskać prawdzi-
wą wolność i suwerenność ćwierć wieku 
wcześniej. Niestety, esbecy i ich uchole 
(TW) oraz prominentni pezetpeerowcy, 
przy pomocy zdrajców i zaprzańców z 
„Solidarności”, skutecznie obronili układ 
dający im władzę i wielką kasę. Warto na 
zawsze zapamiętać przynajmniej część na-
zwisk spośród tych, którzy w tym niecnym 
procederze uczestniczyli. Zwłaszcza te ze 
strony „S”, bo inne są powszechnie zna-
ne: Lech Wałęsa - TW „Bolek”, Donald 
Tusk, Lech Moczulski, Waldemar Pawlak, 
Stefan Niesiołowski et consortes . Warto 
też przypomnieć brutalną nagonkę na 
obalony rząd i Premiera w „Gazecie Wy-
borczej” pod dowództwem czerwonego 
harcerza i „komandosa” – Adasia Szechte-
ra vel Michnika. To oni wszyscy w obawie 
o swe d… i władzę, w wielkiej panice rząd 
Olszewskiego obalili. Dlatego też przez 
prawie 25 kolejnych lat mieliśmy III RP, 
a ja uważam iż PRL – BIS!

Od 4 lat trwa dzięki Bogu kontynu-
acja koncepcji, myśli politycznej i takie-
goż testamentu śp. byłego Premiera Jana 
Olszewskiego i Prezydenta Lecha Kaczyń-

skiego. Jest też realna nadzieja, że za kilka 
dni zostanie ona przedłużona o kolejną 
kadencję. 

Teraz powracam do książki napisanej 
przez młodą i zdolną historyk (ur. 1983 
r.). Pozycja jest wydana z gustem przed-
nim i niezwykłą starannością. Ułożona 
jest w porządku chronologicznym i liczy 
sobie ogółem 470 stron. Jakość wzmacnia 
świetny papier i twarda oprawa z obwolu-
tą. Ciekawie skomponowana okładka, na 
której jest uśmiechnięty melancholijnie 
Premier, przyciąga wzrok i zaciekawia. W 
tle nasz Orzeł Biały w złotej koronie. W 
środku całe mnóstwo unikalnej wiedzy o 
bohaterze, a także 34 zdjęcia z różnych 
okresów Jego życia. Cena detaliczna 59,90 
zł nie jest przesadną. Na mnie książka 
zrobiła piorunujące wrażenie. Zatem ze 
spokojnym sumieniem polecam ją gorąco 
wszystkim prawdziwym, a nie „malowa-
nym” Polakom. Bez wyjątku.

Od autorki wieści nieco
Jan Olszewski (1930 – 2019) – 

harcerz Szarych Szeregów, nieustraszo-
ny obrońca polityczny w PRL, premier 
pierwszego po II wojnie światowej rzą-
du polskiego powołanego przez sejm po 
całkowicie wolnych wyborach w 1991 
r. Jego wspomnienia „Ta historia wciąż 
trwa” to niezwykle ciekawa opowieść 
o najdramatyczniejszych momentach 
z ostatnich 120 lat dziejów Polski. To 
również interesująca saga rodzinna, a 
przede wszystkim świadectwo życia jed-
nego z najwybitniejszych polskich poli-
tyków XX w. Książka ukazuje nieprze-
ciętną osobowość, intelekt i poczucie 
humoru bohatera, jego mocne przywią-
zanie do swych zasad, racji i umiejęt-
ność podejmowania decyzji także w 
skrajnie niekorzystnych sytuacjach. To 
też barwny portret mężczyzny silnego, 
mądrego i bezkompromisowego wobec 
zła. Do samego końca nie okazywał sła-

bości, powtarzając tuż przed śmiercią 
„Ja nie mam obowiązku się poddać”. 
W 2016 roku zaczęliśmy przygotowy-
wać wspomnienia obejmujące wszyst-
kie lata życia Premiera. Z uwagi na stan 
jego zdrowia nagrania odbywały się z 
reguły przez telefon. Niniejszą książkę 
stworzyło 29 rozmów, a ponad drugie 
tyle czeka na opracowanie. Najkrótsze 
trwały po półtorej godziny. Najdłuż-
sze nawet trzy i pół. Chcąc zachować 
płynność narracji usunęłam stawiane 
pytania. Niekiedy pozostawiałam – za-
znaczając kursywą krótkie wypowiedzi 
Jana Olszewskiego na początku i końcu 
„sesji”. Wydaje się, że pozwalają poznać 
charakter naszych kontaktów, a czasem 
choć trochę codzienność Pana Premiera 
w ostatnich latach. Wbrew wyrażanym 
przez Niego obawom wykazał się rewe-
lacyjną pamięcią, z niezwykłą precyzją 
odtwarzając fakty, nazwiska i daty z naj-
nowszej polskiej historii, której to był 
twórcą i uczestnikiem. Dziękuję Panie 
Premierze!

Życiorys piękny tudzież szczegółowy

Książka składa się z 22 rozdziałów, aż 
130 podrozdziałów i 4 apendyksów. Są 
krótkie, co ułatwia czytanie. Utrudnia je 
nieco sporo przypisów. 

A oto trzy krótkie fragmenty wypo-
wiedzi Wielkiego Premiera świadczące o 
Jego inteligencji wysokiej i klasie:

I.  Że Polska odzyska kiedyś niepod-
ległość, to oczywiście miałem takie prze-
konanie, tylko… czy stanie się to jeszcze 
za mojego życia…? To bardzo trudno 
było powiedzieć. Natomiast wiedziałem, 
że trzeba działać w tym kierunku i robić 
wszystko, aby do tego momentu dopro-
wadzić. 

Zapalę światło.

Wie pani, tak się umówmy… Pani w 
ogóle nie poczęstowała się…

- Ależ tak, o czym świadczy papierek 
tutaj.

- Może skusi się pani na śliwki w 
czekoladzie, bardzo smaczne. Nie, nie na 
śliwki, inaczej na to, z masą w środku… 
Bardzo smaczne są pączki…, pączki – o 
proszę. A tu owoce, niech pani da się na-
mówić. Może trochę herbaty…?

II. Mówiłem Józkowi [Łukaszewi-
czowi], że przecież nie wiadomo, kiedy 
trzecia wojna wybuchnie. Tłumaczyłem: 
„Parę miesięcy można przetrzymać w kon-
spiracji, kilka lat nie przetrwacie”. […] 
Stwierdził:… to trudno… Przystępując 
do Szarych Szeregów, też nie wiedzieliśmy, 
jak długo będziemy służyć… […] „Polska 
nie zapomni”. […] Udało się [go] odszu-
kać na „Łączce”, niedawno.

III. Był wspólny punkt wyjścia, któ-

ry spowodował, że przez tyle lat szliśmy z 
Antkiem [Macierewiczem] w jednym kie-
runku. […]Obaj złożyliśmy przyrzeczenie 
harcerskie. […] To zobowiązanie, żeby 
służyć Bogu i Ojczyźnie…[…] Z pełną 
determinacją działać z myślą o Niepodle-
głości…

Ostatnie chwile Premiera

Jana Olszewskiego odwiedzali w szpi-
talu członkowie najbliższej rodziny. Czu-
wało zaś przy Nim pięć osób, przez kilka 
dni pełniących na zmianę stały dyżur: 
Antoni Macierewicz, Piotr Naimski, Ju-
styna Błażejewska, Robert Gut i  Bartosz 
Kownacki. W momentach przytomności 
wypowiadał jeszcze zdanie: „Ja nie mam 
obowiązku poddać się”. Ostatnie sakra-
menty, udzielone przez kapelana Woj-
skowego Instytutu Medycznego, przyjął 
w obecności Antoniego Macierewicza i 
Justyny Błażejewskiej. W chwili śmierci 
towarzyszył mu ten pierwszy.

Ostatnie pożegnanie
Wspaniałe przemówienie pogrzebowe 

wygłosił Antoni Macierewicz, który był 
bliskim przyjacielem zmarłego Premiera. 
Oto krótki fragment jego początku:

„Janie, Panie Premierze, dzisiaj nad 
Tobą chylą się sztandary, salutują żołnie-
rze. Polacy oddają hołd, politycy przyznają 
Ci rację. Dziś cała Polska nie ma wątpli-
wości, że Twoja postawa, Twój program i 
działanie Twego rządu dobrze przysłużyło 
się Ojczyźnie. Trafnie definiowało narodo-
we potrzeby, było konieczne dla wyrwania 
kraju z zewnętrznego uzależnienia. Dziś 
dla wszystkich jesteś bohaterem, wzorem 
patrioty, człowieka uczciwego i pełnego 
poświęcenia. To jedność narodowa wokół 
Twojej postawy i Twej osoby jest naszą 
wartością wielką i nie jest przypadkowa. 
Wyrasta ze świadomości, że program, któ-
ry realizowałeś, był oczywisty i zarazem 
konieczny. Był bowiem programem od-
budowy Państwa Polskiego, bez którego to 
pozostalibyśmy PRL – BIS. […]”

„Ta historia wciąż trwa. Wspomnienia Jana Olszewskiego” – Justyna Błażejewska

Opowieść o prawym człowieku i patriocie 

WALDEMAR NICMAN

Nowości Wydawnictwa FRONDA

„Lordowie Hitlera”
Radosław Golec

Gazeta „The 
Sun” ujawniła nie-
dawno archiwalny 
filmu, w którym sied-
mioletnia, przyszła 
królowa Elżbieta, jej 
matka i wuj Edward 
VIII gorliwie pod-
noszą prawe ramię w 
nazistowskim geście. 
Czy byli jedyni na Wyspach?

Jaki wpływ na opinię brytyjską miał 
Lord Rothermere – właściciel imperium 
prasowego, wydawca „Daily Mail”, który 
z jej łamów wspierał idee Hitlera?

Kim był Oswald Mosley, charyzma-
tyczny lider Brytyjskiej Unii Faszystów? 
Kto był świadkiem na jego ślubie?

Lloyd George po powrocie z podpi-
sania układu w Monachium wymachiwał 
na lotnisku niesławnym dokumentem de-
klarującym Europie pokój. Czy w czasie 
wojny mógł liczyć, że król zdymisjonuje 
Churchilla i w jego miejsce powoła Geor-
ge’a – zwolennika brytyjsko-niemieckiego 
aliansu?

Edward VIII nie tylko wygłaszał 
proniemieckie przemówienia, ale po wy-
buchu drugiej wojny światowej zdradził 
Niemcom alianckie plany dotyczące obro-
ny Francji przed inwazją. Dlaczego? Na 
czym polegała tajna misja Rudolfa Hessa? 
Czy Książę Kentu wraz z Księciem Ha-
miltonem planowali negocjować z nim 
podpisanie separatystycznego pokoju, 
zakładającego oddanie Trzeciej Rzeszy 

wolnej ręki w Europie? Na którym froncie 
walczył brytyjski legion Waffen SS?

Historię II wojny światowej trzeba 
pisać na nowo. Brytyjscy lordowie równie 
chętnie współpracowali później z komuni-
stycznym dyktatorem – Wujkiem Joe, jak 
wcześniej z jego brunatnym oponentem 
Adolfem. Bo zawsze trzymali z tym, który 
wygrywa.

Liczba stron: 368, Cena: 39,90 zł

„Dragi i wojna – narkotyki w 
działaniach wojennych”
Przemysław Słowiński, Teresa Kowalik

Żołnierz jest 
najsłabszym ogni-
wem wojny. Walczy 
nie tylko z wrogiem 
ale też z własnym 
przemęczeniem, stre-
sem i strachem. Jak 
wzmocnić w nim 
wojownika? Najlepiej 
– narkotykami. Cu-
downą pigułką, która 
sprawi, że żołnierz stanie się maszyną do 
zabijania. Nawet przez kilka dni z rzędu nie 
będzie musiał spać ani jeść. Wyzbędzie się 
poczucia winy. Zapomni o przygnębieniu i 
zmęczeniu. Amfetamina, heroina, barbitu-
rany, morfina i inne opiaty, kokaina i różne 
środki medyczne doskonale sprawdzają się 
w roli takiego magicznego środka.

Czy narkotyki w ekstremalnych dzia-
łaniach wojennych to pomoc dla żołnierzy 
czy dowód na to, że dowództwo traktuje 
ich jak mięso armatnie?

Liczba stron: 540, Cena: 54,00 zł



MAGAZYN OPINII

ZIEMI CIECHANOWSKIEJ
31

książki

Każdego dnia Niebo, wsłuchawszy się w ludzkie 
prośby i modlitwy, może wkroczyć w nasze życie i 
cudownie je odmienić. Polscy błogosławieni i świę-
ci, których tak wielu wydała  na przestrzeni wieków 
nasza Ojczyzna, z miłością przychodzą ku nam wcho-
dząc w naszą codzienność, nasze troski i nieszczęścia, 
niosąc ludziom tę niebiańską, cudowną pomoc i uko-
jenie. W książce „Dotyk Nieba. Współczesne cuda za 
wstawiennictwem świętych” udowadnia to autorka, 
Elżbieta Ruman, która przemierza Polskę i dokumen-
tuje owe fakty.

Niemożliwe a jednak!

Jak to się stało, że piętnastoletni Andrzej, 
który mając złamaną podstawę czaszki, wstrząs 
mózgu, uszkodzenia pnia mózgu, potężny 
krwiak w czaszce po 9 dniach prosto z OIOM-
-u wyszedł ze szpitala zupełnie zdrowy? Z na-
ukowego punktu widzenia stało się niemożli-
we. Neurochirurg prof. dr Edmund Szwagrzyk 
stwierdził, że w jego długoletniej praktyce le-
karskiej nigdy nie spotkał się z takim niezwy-
kłym i niewytłumaczalnym przypadkiem. An-
drzej, który spadł ze ścianki wspinaczkowej, był 
w stanie beznadziejnym, oddychały za niego 
maszyny. Rodzice są przekonani, że to dzięki 
modlitwom za wstawiennictwem Matki Celiny 
Borzęckiej. Matka Andrzeja, gdy dowiedziała 
się o wypadku, szybko pobiegła do kościoła 
parafialnego, by poprosić siostry zmartwych-
wstanki o modlitwę. W tej intencji do Matki 
Celiny modliły się zakonnice Zgromadzenia 
Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego na całym 
świecie. Nowenna przyniosła upragniony cud. 
Niemożliwe a stał się! 

On żyje!

Czternastoletni Daniel został w niewyobra-
żalny sposób porażony prądem. Wziął w ręce 
kabel kosiarki oraz przedłużacz. Przeszywająca 
iskra i ogromny ból – pamięta to bardzo do-
brze, i jedna wyraźna myśl „Nie chcę umrzeć. 
Boże, uratuj mnie!”. W ostatnich przebłyskach 
świadomości zobaczył biegnącą w jego stronę 
zakonnicę. Chwyciła go mocno za nogi i szarp-
nęła. Gdy odzyskał przytomność leżał w trawie 
niedaleko kaplicy. Z wielkim trudem dowlókł 
się do niej, podszedł do tabernakulum, objął 
je rękami, ściskał i całował… Wchodząca do 
środka dyżurująca zakonnica myślała, że zo-
baczyła upiora. Dłonie miał spalone a włosy 
stały dęba. W szpitalu mówiono o niewytłu-
maczalnym szczęściu. Tkanki miał zwęglone aż 
do kości. Gdy odwiedziła go siostra zakonna, 
Daniel dziękował jej za uratowanie życia. Jed-
nak ona odparła, że nie miała z tym nic wspól-
nego, zobaczyła go dopiero w kaplicy. To, że 
żył sprawiła święta Urszula Ledóchowska. Jego 
przypadek badała komisja zbierająca dowody 
świętości. Specjalista od elektromagnetyki po-
wiedział, że powstały w takim przypadku łuk 

elektryczny zabija człowieka w 0,14 sekundy, a 
każdy człowiek, jeśliby dotknął go w tym mo-
mencie zginąłby natychmiast. Niemożliwe więc 
jest aby dotknęła go któraś z zakonnic. Daniela 
uratowało wyraźne szarpnięcie osoby z Nieba. 
Prawdziwy dotyk z Nieba. 18 maja 2003 roku, 
na Placu Świętego Piotra w Rzymie, papież Jan 
Paweł II kanonizował Urszulę Ledóchowską.

Te i wiele innych opisanych w książce hi-
storii dowodzi, że Niebo jest blisko nas, a Jego 
cudowny dotyk jest zawsze odpowiedzią na 
nasze prośby. Umieszczone w pracy historie 
opisane są bardzo jasno i czytelnie. Mają cha-
rakter opowiadania, co ułatwia przyswojenie 
treści. Każda z nich jest wzruszająca. Doty-
ka naszego serca. Zmagania z niesamowitym 
cierpieniem i boska interwencja wywierają 
ogromny wpływ na czytelnika. Sam fakt, że 
cuda dzieją się tuż obok nas, w zwykłych ro-
dzinach, dają poczucie ciągłego czuwania nad 
naszym losem. Czytając tę książkę uczymy się 
ufać Panu tak mocno, jak to czynili jej boha-
terowie. Jeśli z punktu widzenia naturalnego 
nie ma szans na przeżycie to ostatnią deską 
ratunku zawsze jest dotyk nadprzyrodzono-
ści. Dla Boga nic nie jest niemożliwe. Cuda 
to znaki od Niego, że nie zostawił nas na pa-
stwę losu. 

Sama jestem świadkiem interwencji z Nie-
ba. Znajomej, która była w ciąży, lekarze nie 
dawali szans na urodzenie zdrowego dziecka. 
Doradzali jego zabicie. Pełna ufność i zawie-
rzenie Jasnogórskiej Pani spowodowała cud. 
Dziecko urodziło się zdrowe i silne. Wkrótce 
wykryto chorobę serca. Rodzice wiedzieli co 
trzeba robić i tym razem. Nastąpił szturm do 
Nieba. Dziecko, które już czekało na operację 
w szpitalu okazało się być zdrowe. Lekarze nie 
dowierzali sądząc, że jest to pomyłka w wyni-
kach badań. Ponowna diagnostyka potwierdzi-
ła zdrowe serce bez oznak przebytej choroby. 
Wystarczy spojrzeć na takie wydarzenie oczyma 
wiary by nazwać je cudem. To nic innego jak 
wejście Nieba w ludzką rzeczywistość. 

We wstępie do książki zamieszczony jest 
wywiad z księdzem Wiesławem Śpiewakiem 
– postulatorem watykańskiej Kongregacji ds. 
Cudów. Znajdują się w nim cenne informacje 
na temat procedury procesów o stwierdzenie 
domniemanego cudu. 

Książkę wydało Wydawnictwo Fronda. 
Publikacja liczy 208 stron i jest do kupienia w 
cenie detalicznej 34,90 zł.

Elżbieta Ruman - „Dotyk Nieba. Współczesne cuda za 
wstawiennictwem świętych”

Interwencje z Nieba

DOROTA SMOSARSKA

Nowości Wydawnictwa ZYSK I S-KA
„Lore. Niegodziwi śmiertelnicy”
Aaron Mahnke
Mrożąca krew w żyłach, za-
bawnie ilustrowana książka o 
najgorszych ludziach, którzy 
chodzili po świecie.
Niektóre potwory są tylko wy-
tworami naszej wyobraźni, zaś 
inne są równie rzeczywiste jak 
ciało i krew: ludzie pozornie 
tacy sami jak my, żyjący wśród 
nas, często niezauważani, cza-
sem nawet podziwiani, dopóki ich niegodziwe czyny i 
tajemnice nie wyjdą na jaw.
W tym bogato ilustrowanym dziele gospodarza best-
sellerowego podcastu znajdziecie opowieści o takich 
niesławnych postaciach, których zbrodnie przypomina-
ją nam, że prawda bywa bardziej przerażająca od fikcji. 
Wypełniona opowieściami o najbardziej odrażających 
zbrodniarzach w dziejach, ta książka was przerazi, zmro-
zi do szpiku kości i każe się zastanowić, czy prawdziwe 
potwory nie czają się bliżej niż przypuszczacie!
Liczba stron: 320, Cena: 36,90 zł

„Wszechświat jako nadmiar”
Marek Oramus
Książka składa się z „małych 
opowieści o wielkim kosmosie”, 
a także z tekstów o końcu świa-
ta, o naszych wyobrażeniach na 
temat kosmitów oraz o udanych 
i chybionych próbach przewi-
dywania przyszłości. Przy okazji 
50-lecia lądowania na Księżycu 
autor zastanawia się, jak wyglą-
dałaby ziemska astronautyka 
bez tego ciała niebieskiego, jak 
przedstawiano Księżyc w literaturze SF i czy dojdzie 
wkrótce do nowego wyścigu na Srebrny Glob. Nie oba-
wia się dywagować o sensie Wszechświata oraz o pomy-
śle, że jest to gigantyczny komputer, który coś oblicza. 
Tytułowy tekst stawia tezę, że potrzeba było tak ogrom-
nego nadmiaru masy, energii i przestrzeni, by w jednym 
miejscu kosmosu powstała cywilizacja istot rozumnych.
Liczba stron: 448, Cena: 45,00 zł

„Jednookie walety”
George R.R. Martin
Na Ellis Island przebudziło się 
coś tak niebezpiecznego, że 
wygasiło nawet rozżarzone do 
białości napięcia między dzikimi 
kartami a ludźmi…
Wydarzenia na konwencji Par-
tii Demokratycznej w Atlancie 
zniszczyły życie i kariery wielu 
postaci. Minęły czasy Wieży 
Asów oraz mody na dzikie karty, 
czasy współpracy między asami, dżokerami i natolami. 
Ich miejsce zajęły napięcia, nieufność i narastający mrok. 
Okrutny gang posługujący się nazwą „skoczkowie” opa-
nował moc przenoszenia swych umysłów do ciał innych 
ludzi. Skoczkowie wykorzystują tę moc do aktów terroru 
i przemocy, po czym porzucają swe ofiary, by poniosły 
konsekwencje swych czynów. Ich bezlitosne plany zdo-
bycia kontroli nad społecznością dzikich kart rozpalą na 
nowo konflikt między asami, dżokerami i zwyczajnymi 
ludźmi do nieznanych dotąd rozmiarów.
Liczba stron: 550, Cena: 45,00 zł 

„Helter Skelter. Prawdziwa historia 
morderstw, które wstrząsnęły 
Hollywood”
Vincent Bugliosi, Curt Gentry
Kronika jednej z najgłośniej-
szych zbrodni w historii USA.
9 sierpnia 1969 roku w posia-
dłości przy Cielo Drive w za-
możnej dzielnicy Los Angeles 
została zamordowana piękna 
aktorka, żona reżysera Roma-
na Polańskiego, Sharon Tate, 
a wraz z nią ich nienarodzone 

dziecko. Oprócz Tate zginęli jej goście: słynny fryzjer hol-
lywoodzkich gwiazd Jay Sebring, przyjaciel Polańskiego 
z czasów studiów w łódzkiej filmówce Wojtek Frykowski 
i jego narzeczona, córka potentata kawowego, Abiga-
il Folger. Piątą, przypadkową ofiarą był Steven Parent, 
18-letni znajomy dozorcy. Za tymi morderstwami stał 
Charles Manson i członkowie jego grupy religijnej zwa-
nej Rodziną. Dzień później z ich rąk zginęły dwie kolejne 
osoby.
Dlaczego młodzi ludzie zabijali na rozkaz Mansona? Co 
wspólnego z tą okrutną zbrodnią ma piosenka zespołu 
The Beatles „Helter Skelter?”. Vincent Bugliosi, główny 
oskarżyciel w najgłośniejszym w dziejach amerykańskie-
go sądownictwa procesie, odpowiada na pytania, które 
dziś nadal nie przestają intrygować.
Liczba stron: 600, Cena: 49,00 zł

„Na podbój Księżyca”
Norman Mailer
Dla wielu lądowanie na Księży-
cu było decydującym wydarze-
niem XX wieku. Nie dziwi więc, 
że to właśnie Norman Mailer 
– literacki prowokator, który 
zmienił krajobraz amerykań-
skiej literatury faktu – napisał 
kronikę misji Apollo 11. „Na 
podbój Księżyca” to literacki 
reportaż dający obraz pierwszej 
wyprawy człowieka na Księżyc. Mailer nie tylko przed-
stawia te wydarzenia, ale również snuje refleksje na te-
mat psychiki człowieka, na temat maszyn oraz proble-
mów współczesnej Ameryki.
Liczba stron: 610, Cena: 49,00 zł

„Bad Guys. Ekipa Złych. Odcinek 2”
Aaron Blabey
Ekipa Złych powraca! Gotowa 
na kolejne dobre uczynki, czy 
tego chcecie, czy nie!
W nowoczesnej fermie klatko-
wej, chronionej przez najlepszy 
na świecie laserowy system bez-
pieczeństwa, jest uwięzionych 
10.000 kurcząt. Kto mógłby je 
ocalić? Może pewien WILK, pe-
wien REKIN, pewna PIRANIA oraz 
pewien WĄŻ... który jest także znany jako Połykacz Kur-
cząt? Co mogłoby pójść nie tak?
Przygotujcie się na zakrztuszenie się obiadem ze śmie-
chu w towarzystwie najgorszej w mieście ekipy uszczę-
śliwiaczy na siłę!
Drugi odcinek bestsellerowej serii, która sprzedała się w 
milionach egzemplarzy na całym świecie.
Liczba stron: 144, Cena: 24,90 zł

„Somebody to Love. Życie, śmierć i 
spuścizna Freddiego Mercury’ego”
Matt Richards, Mark Langthorne
Poruszająca biografia jednej z 
największych legend w historii 
muzyki.
Śmierć Freddiego Mercury’ego 
w wieku 45 lat w 1991 roku 
wstrząsnęła całym światem, a 
miliony jego fanów były w szo-
ku, gdy dzień wcześniej artysta 
wyjawił w oświadczeniu, że 
zdiagnozowano u niego AIDS.
Książka Matta Richardsa i 
Marka Langthorne’a odsłania nieznane i zaska-
kujące fakty biografii piosenkarza, zawiera niepu-
blikowane dotychczas wypowiedzi jego najbliż-
szych przyjaciół i znanych muzyków. Droga ku 
muzycznej sławie przeplata się tu z poszukiwa-
niem miłości i historią potwornej choroby, która 
w latach osiemdziesiątych XX wieku rozprzestrze-
niła się po całym świecie.
Ta wyjątkowa biografia rzuca nowe światło zarówno na 
ostatnie lata i śmierć muzyka, jak i na historię AIDS. Po-
dobnie jak twórczość Freddiego, ta opowieść na długo 
zapada w pamięć.
Liczba stron: 450, Cena: 49,00 zł
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