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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.
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Budowa ulicy Sońskiej – wspólna inwestycja miasta i powiatu.
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Kolejne wydanie
magazynu „PULS” ukaże się
we wtorek, 10 października
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Czy Polska powinna przyjąć 
uchodźców i imigrantów  
z Bliskiego Wschodu i Afryki?
Pytanie to zadaliśmy 
duchownym dwóch wyznań 
chrześcijańskich oraz lokalnym 
politykom. Zachęcamy  
do lektury ich wypowiedzi  
na str. 12-13.
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Kontynuując naszą 
dobrą tradycję także dziś 
podajemy wiadomości 
zarówno z Dziudzianowa 
na pięknym Burakowiu, 
jak i naszego 
ciechanowskiego 
heimatu.

Jak Czytelnicy pamiętają dwa nu-
mery wstecz pisaliśmy o spisku kultu-
ralnym, który w Dziudzianowie tamtej-
si twórcy zawiązali na szkodę obecnego 
prezydenta miasta celem zastąpienia go 
na urzędzie swoim człowiekiem. Wtedy 
za Pulsem Dziudzianowa podaliśmy, że 
jest nim artysta plastyk z dorobkiem, 
określany wówczas z powodu braku 
bliższych danych jako Pan „X”. Ale 
w ostatnich dniach dziennikarka śled-
cza PD zbliżyła się do prawdy i ustaliła, 
że może chodzić o trzy osoby, którymi 
są znany rzeźbiarz-medalier oraz sław-
ny w Dziudzianowie i stolicy artysta-
-malarz, a także twórca malarsko-sztu-
katerskiej sztuki użytkowej. I właśnie 
ten bardzo lubiany na swoim osiedlu 
i w całym mieście twórca, który długo 
był na Zachodzie gdzie for fifty years 
people have been wearing flowers in 
their hair, według redaktorki śledczej 
na pewno jest Panem „X”. Jak zauwa-
ża wielu kompetentnych dziennikarzy 
lokalnych, ma on duże szanse wybor-
cze, które byłyby jeszcze większe gdyby 
poparł go wpływowy pan Mateusz Ty-
moteusz Gżegżółka. Jednakże po roz-
mowie z dobrze zorientowaną w spra-
wach miejskich osobą, która utrzymuje 
poufne kontakty z kilkoma ludźmi 
z otoczenia pana Gżegżółki, redaktor-
ka śledcza stwierdziła, że nie ma szans 
by pan Gżegżółka poparł tego twór-
cę. Ponieważ pan Gżegżółka ostatnio 
zrozumiał swoje dotychczasowe błędy 
i w przyszłym tygodniu wybiera się do 
obecnego prezydenta Dziudzianowa 
z elegancką big bottle of excellent fresh 
whiskey, żeby na powrót zaprzyjaźnić 
się z prezydentem. Ale i tak nawet bez 
poparcia pana Gżegżółki już na starcie 
szanse malarza-sztukatora oceniane są 
na minimum 23 procent w pierwszej 
turze. Na pewno byłoby 2-3 procent 
więcej gdyby udało się namówić do 
udzielenia mu poparcia chór parafii 
w Monasterku, który obecnie popie-
ra kandydata Gerarda Ruryka. Lecz 
to nieprawdopodobne, bo dyrektorka 
chóru jest uparta i wszyscy się jej boją, 
więc nie będzie odważnego żeby jej 

w głowie odwracać. Ale nawet gdyby 
pan Gżegżółka i chór z Monasterka po-
parli Pana „X”, to nie ma znaczenia, bo 
obecny prezydent w pierwszej turze do-
stanie co najmniej 71 procent i drugiej 
tury nie będzie.

Z ostatnich sensacji samorządo-
wych w Dziudzianowie należy jeszcze 
podać co się właśnie teraz wyjaśniło 
w sprawie multikolorowego wodotry-
sku na deptaku śródmiejskim, ale za-
nim przejdziemy do finału kilka słów 
o całym biegu sprawy. Otóż pewne na-
uczycielki, które korzystając z wakacji 
długo wpatrywały się w nowy wodo-
trysk, w październiku 2017 złożyły do 
Rady Miejskiej dwupunktową petycję. 
Kobiety wniosły, żeby po pierwsze po-
większyć w fontannie fifulki bo są za 
małe, a po drugie żeby zlikwidować 
tęczę barw jakimi świeci fontanna, 
gdyż taka tęcza może zaburzać rozwój 
osobowy dzieci jako ukryta promo-
cja dżender. Dla rozpatrzenia wnio-
sku w styczniu br. powołano specjal-
ną komisję Rady w składzie radnych 
wszystkich partii, z wyjątkiem lewicy, 
bo w Dziudzianowie nie ma już lewi-
cy. Prace komisji trwały długo, gdyż 
przeciągały je ciągłe sprzeczki typu 
na przykład „– niech się pani puknie 
w cymbał z tym dendżer”, „– a pani 
pójdzie do piekła”, itp. Ostatecznie 
komisja doszła do konsensusu i właśnie 
przed kilkoma dniami wydała postano-
wienie. Otóż w sprawie fifulek zmian 
nie będzie. Głównym powodem jest 
to, że gdyby powiększono fifulki, to 
wytryski z większych fifulek mogłyby 
zimą w powiewach wiatru zalewać tro-
tuar i pobliski łuk drogi, a zamarzająca 
woda zalodzałaby gdzie chodzą ludzie 
i robiła gołoledź na jezdni. W sprawie 
drugiej postanowiono wyłączyć w wo-

dotrysku kolory czerwony i różowy, bo 
historycznie są już nieuzasadnione, zaś 
ich likwidacja spowoduje, że fontan-
na nie będzie świeciła kolorami tęczy, 
bo bez czerwonego i różowego nie ma 
przecież tęczy. Po ogłoszeniu decyzji 
komisja się samorozwiązała.

Tyle o sprawach Dziudzianowa, 
przechodzimy teraz do spraw Cie-
chanowa. A u nas spokój i trwa wy-
tężona współpraca na rzecz rozwoju 
miasta i powiatu. Diabeł Sataniuel 
dalej śpi pod Figurką w Stryjewku 
i nikt się do niego obecnie nie modli. 
Mieszkańcy powszechnie wyrażają 
zadowolenie z miejskich inwestycji. 
Teraz we wrześniu 2018 liczne grupy 
obywatelskie uroczyście obchodziły 
m.in. 2-gą kwartalnicę ustawienia 
uli z pszczołami na dachu Ratusza, 
13-stą miesięcznicę postawienia 
domków dla owadów w Parku Ko-
nopnickiej, a także 57-mą tygodnicę 
kąpieliska na Krubinie. Ciągle przy-
chodzą do naszej redakcji zadowoleni 
ciechanowianie, którzy chwalą prezy-
denta i wyrażają wdzięczność m.in. za 
montaż „kocich oczek” na przejściach 
dla pieszych, sygnalizację świetlną 
na skrzyżowaniu ulic AK i Raniec-
kiej, za parking i małą architekturę 
na Parkowej, remont Płońskiej przy 
Mickiewicza, za mural patriotyczny 
na „Akwarium” przy Placu Kościusz-
ki, za likwidację zalewiska na Kwia-
towej oraz nowy dach na budynku 
TBS przy 17-go Stycznia i wymianę 
chodników na Księcia Konrada II 
oraz postawienie ławek na Pętli Miej-
skiej. Itd.

Bardzo ludzi cieszy rozwój naszego 
cmentarza komunalnego, który właśnie 
zaczyna tętnić życiem. Mieszkańców 
radują nowe kostki na cmentarnych 

chodnikach, planowane wzdłuż alejek 
cmentarne ścieżki rowerowe oraz za-
powiedź urządzania wiosennych i je-
siennych konkursów na najpiękniejszy 
grobowiec.

Do redakcji przychodzą także miesz-
kańcy gmin, którzy chwalą wójtów i pra-
cowników samorządowych. Np. ostatnio 
usłyszeliśmy m.in.: – Kochamy pana wój-
ta bo jest taki mądry i dobry dla gminy. 

I kochamy naszego pana inziniera gmin-
nego, który tyle dobroci robi dla naszych 
mieszkańców – mówiła mieszkanka gmi-
ny. – Cieszymy się, bo mają zrobić trasę 
narciarską z Koziczynka do Lipy, a potem 
wybudują kolejkę linową od Lipy na Ko-
ziczynek – powiedziała inna mieszkanka 
powiatu.

I to by było dzisiaj na tyle. Ahoj!
IWO GAWLICA

Wspomnienia z przyszłości
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Na jednej z działek, włączonych wraz 
z początkiem 2017 roku do podstrefy War-
mińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej, zainwestuje firma Chromavis 
Service. Miasto sprzedało działkę o po-
wierzchni 1,6182 ha za 664.500 zł. Firma 
z branży kosmetycznej wybuduje zakład 
wraz z zapleczem laboratoryjnym, gdzie 
powstaną nowe miejsca pracy.

Firma Chromavis Service kupiła jed-
ną z działek w obrębie Szczurzyn. W prze-
targu ograniczonym mogły wziąć udział 
podmioty posiadające zezwolenie na 
prowadzenie działalności gospodarczej na 
terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej. Chromavis Service 
uzyskał je 20 kwietnia. W przetargu tylko 
ta firma złożyła ofertę oraz wpłaciła wa-
dium w wysokości 50 tys. zł. Pod koniec 
sierpnia prezydent Krzysztof Kosiński, 
członek zarządu firmy - Guillaume Del-
mon oraz Krzysztof Gąsior z WMSSE 
podpisali akt notarialny. 

Na kupionym przez Chromavis 
Service terenie wybudowany zostanie 
nowy zakład, w którym będzie od-
bywała się produkcja. Powstanie tam 
także zaplecze laboratoryjne. Przedsię-
biorstwo podkreśla, że dzięki inwestycji 
wprowadzi produkty, przy wykorzy-
staniu odmiennego procesu technolo-
gicznego oraz innowacyjnych rozwią-
zań.  Firma szacuje koszty inwestycji 
na około 30 mln zł oraz przewiduje za-
trudnienie na początek co najmniej 20 
nowych osób. Planuje, wraz z rozwo-

jem firmy, tworzenie kolejnych miejsc 
pracy. Inwestycja rozpocznie się jeszcze 
w tym roku, zakład ruszy w ciągu naj-
bliższych dwóch lat. 

Chromavis  jest jednym z najwięk-
szych światowych operatorów w branży 
make-up, posiada w ofercie produkty 
do makijażu i paznokci oraz pielęgnacji 
skóry. Chromavis stanowi część założo-
nej w 1985 r. francuskiej Grupy Fareva, 
zatrudniającej około 10 tysięcy pracow-
ników w 11 państwach. Zakłady pro-
dukcyjne Grupy Fareva znajdują się we 
Francji, Włoszech, Brazylii i USA.

Przypomnijmy, że 30 grudnia 
2016 roku weszło w życie rozporzą-
dzenie Rady Ministrów poszerzające 
Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefę 
Ekonomiczną m.in. o tereny pod inwe-
stycje w Ciechanowie. Objęcie podstre-
fą miejskich działek to szansa na rozwój 
przedsiębiorczości. Szacuje się, że na 
włączonym do strefy terenie może zo-
stać utworzonych około 140 nowych 
miejsc pracy, przy nakładach około 
34,5 mln zł prywatnych środków.

UM/TM

Pierwszy inwestor w nowej podstrefie ekonomicznej

Powstaną nowe miejsca pracy

Podpisanie aktu notarialnego zakupu przez Chromavis Service działki w Ciechanowie. Od 
lewej: członek zarządu firmy - Guillaume Delmon, Krzysztof Gąsior z WMSSE oraz prezydent 
Krzysztof Kosiński.
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Rekordowy 
budżet miasta
Na sierpniowej sesji Rady Miasta do budże-
tu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej 
wprowadzono pozyskane ponad 33-milio-
nowe dofinansowanie unijne, dzięki czemu 
Ciechanów dysponuje obecnie budżetem 
największym w swojej historii. 

Rekordowe są środki przeznaczone na 
inwestycje – 57.781.897,80 zł. Miasto w od-
niesieniu do pierwotnego planu prawie dwu-
krotnie zmniejszyło wysokość emitowanych 
obligacji. Planowano emisję obligacji komu-
nalnych w wysokości 30.231.500 zł. Obecnie, 
dzięki skutecznemu aplikowaniu o środki eu-
ropejskie oraz prowadzonej oszczędnej gospo-
darce finansowej, zmniejszono emisję obligacji 
do poziomu 15.500.000,00 zł – z przeznacze-
niem na spłatę długu z lat 2007-2014 oraz 
finansowanie miejskich inwestycji zgodnie 
z zawartymi umowami z wykonawcami. Dal-
sze prace nad budżetem będą szły w kierunku 
systematycznego obniżania wartości planowa-
nej na 2017 rok emisji obligacji komunalnych.

Dochody budżetu miasta wynoszą 
202.370 451,43 zł, zaś wydatki – 217.800 
304,27 zł. Ostatnie zmiany w budżecie, za-
wnioskowane przez prezydenta, polegają 
przede wszystkim na wprowadzeniu środków 
zewnętrznych pozyskanych z Unii Europej-
skiej na inwestycje obejmujące budowę cen-
trum park&ride, budowę nowej drogi obwo-
dowej od ronda Solidarności do drogi krajowej 
nr 60 na wysokości centrum handlowego Mar-
credo, na modernizację ulicy Sienkiewicza, za-
kup dwóch autobusów – w tym elektrycznego, 
oraz elektroniczny system informacji pasażer-
skiej na przystankach autobusowych.

Kierowców zapewne ucieszy informacja, 
że o 300 tys. zł zwiększone zostały środki na 
bieżące remonty dróg. Pierwotny plan zakła-
dał przeznaczenie na ten cel 2.331.000 zł, na-
stępnie 3.577.000 zł, a obecnie jest to kwota 
w wysokości 3.877.000 zł.

- Liczby mówią same za siebie. Te kwoty 
oznaczają rozwój miasta i pozytywne zmiany 
w miejskiej infrastrukturze – podkreśla prezy-
dent Krzysztof Kosiński. UM/TM
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Miejskie inwestycje

Pasaż Konopnickiej  
w nowej szacie
Pasaż Marii Konopnickiej znajdujący się pomiędzy ul. 
Warszawską a ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych prze-
szedł gruntowną modernizację. Teren został uporząd-
kowany, pojawiło się wiele zieleni oraz innych elemen-
tów budujących estetykę tego miejsca. 

W części reprezentacyjnej pasażu, na odcin-
ku od ul. Warszawskiej do ul. 11 Pułku Ułanów 
Legionowych, ułożona została nowa nawierzch-
nia z płyt i kostki kamiennej. W części między 
blokami zastosowano nawierzchnię z kostki be-
tonowej imitującej granit. 

Ustawiono też elementy małej architektury: 
kosze na śmieci, ławki, wiatę na kosze na śmieci. 
Pojawiły się nowe nasadzenia m.in.: klony, głogi, 

buki, migdałki, wiśnie, berberysy, tawuły, hor-
tensje. Powstała siłownia zewnętrzna, plac zabaw, 
parking na 29 samochodów oraz oświetlenie na-
wiązujące stylistyką do lamp na ul. Warszawskiej.

Mieszkańcom nowy wygląd pasażu bardzo 
się podoba. – Ciechanów nam pięknieje. Nowa 
fontanna na końcu Warszawskiej, teraz ten pasaż. 
Jest się czym pochwalić jak do nas goście spoza 
naszego miasta przyjadą. Przez wiele lat to miej-
sce wyglądało tragicznie. Miasto zrobiło swoje, 
teraz czas na właścicieli budynków przy pasażu. 
Dobrze by było, gdyby zadbali o ich elewację, tak 
by nie psuła całościowego efektu – powiedziało 
nam odpoczywające na ławce małżeństwo.

Pozostaje jeszcze kwestia stacji transforma-
torowej stanowiącej własność administratora 
sieci energetycznej. – Zostanie ona zabudowana 
albo usunięta. Nadal rozmawiamy w tej sprawie 
z Energą – powiedział nam prezydent Krzysztof 
Kosiński. UM/TM

Ekologicznie i prorodzinnie

Kolejni ojcowie 
zasadzili drzewa
Kolejnych osiemnastu ojców na zaproszenie Urzędu 
Miasta Ciechanów upamiętniło narodzenie dzieci sa-
dząc drzewa na miejskiej działce na tyłach parku im. 
Marii Konopnickiej. Towarzyszył im prezydent Krzysz-
tof Kosiński.

Każdy z obecnych mężczyzn za-
sadził drzewko w przygotowanym 
wcześniej przez Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych dołku. Przed 
drzewkami zostały umieszczone 
tabliczki z imionami i nazwiskami 
dzieci oraz datami ich urodzenia. 

Prezydencka inicjatywa spodo-
bała się rodzicom. - Bardzo się cie-
szymy, że mogliśmy uczestniczyć 
w tej wspaniałej akcji sadzenia 
drzew w naszym mieście. Dzięki tej 
inicjatywie mieliśmy okazję upa-
miętnić cudowny moment w życiu, 
czyli narodziny naszego dziecka, 
a jednocześnie brać udział w za-
zielenieniu parku. Teraz często bę-
dziemy chodzić tam na spacery, aby 
syn obserwował jak jego drzewko 
rośnie. Mam nadzieję, że w przy-
szłości będzie z tego dumny. A dla 
nas jako rodziców już zawsze będzie 
to park o sentymentalnym znacze-
niu – powiedzieli nam Katarzyna 
i Paweł Turowscy – szczęśliwi ro-
dzice niespełna sześciomiesięcznego 
Tymoteusza.

Drzewa systematycznie będą dosadzane, cała 
przestrzeń na tyłach parku będzie stanowiła oj-
cowski lasek, na którym zmieści się około 200 
drzew. Następnie będzie wyznaczona kolejna lo-
kalizacja.

Do udziału w akcji mogą się zgłaszać pano-
wie zameldowani w Ciechanowie oraz ojcowie 
dzieci, które w mieście mają meldunek. Zgłosze-
nia przyjmuje Referat Zieleni Miejskiej i Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miasta Ciechanów: plac 
Jana Pawła II 6, parter, pokój 20 lub 22, tel. (23) 
674 92 83 lub (23) 674 92 68.

TM

Samorządowcy z gminy Ciechanów wsparli uczniów z  te-
renu miasta i gminy Czersk, poszkodowanej przez sierp-
niowe  burze i huragany.

Wójt Marek Kiwit, wraz z przewodniczącym 
Rady Gminy Ciechanów Eugeniuszem Olszew-
skim, przekazali na ręce władz samorządowych 
Czerska  40 plecaków z pełną wyprawką szkolną 
dla uczniów tamtejszych szkół.

- Gdy tylko usłyszałem o tragedii w Rytlu 
uznałem, że powinniśmy w jakiś sposób pomóc 
poszkodowanym z terenu gminy Czersk, gdzie 
miejscowość ta się znajduje. Doskonale pamiętam 

jak 20 lat temu w podobnym okresie wspieraliśmy 
ofiary powodzi. Nasza inicjatywa to po prostu zwy-
kły ludzki gest solidarności z tymi, którzy potrze-
bują pomocy – powiedział nam wójt Marek Kiwit.

Przekazanie plecaków wraz ze szkolną wy-
prawką nie kończy wsparcia dla poszkodowanych 
z terenu gminy Czersk. – Zarejestrowaliśmy w mi-
nisterstwie zbiórkę publiczną na ten cel. Pieniądze 
można wrzucać do skarbony wystawionej w Urzę-
dzie Gminy przy ul. Fabrycznej 8 oraz przekazywać 
sołtysom. Zachęcam wszystkich do włączenia się 
do naszej akcji – apeluje wójt Kiwit. TM

Gmina Ciechanów

Wsparli poszkodowanych przez huragany
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Samorządowcy 
z gminy Ciechanów 
przekazali plecaki 
z wyprawką szkolną 
uczniom z terenu 
poszkodowanej przez 
sierpniowe huragany 
gminy Czersk.

Pasaż Marii Konopnickiej w nowej odsłonie bardzo podoba się mieszkańcom.

Pamiątkowa fotografia po sierpniowym sadzeniu drzew przez ciechanowskich ojców.

Katarzyna, Paweł i Tymoteusz Turowscy wraz z prezydentem 
Krzysztofem Kosińskim przy drzewku upamiętniającym narodziny 
Tymoteusza (ur. 17 marca br.).
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ogłoszenie

Czytelnicy zgłosili nam 
problem żywopłotu, który 
ogranicza widoczność 
kierowcom wyjeżdżającym 
z parkingu przy tzw. 
„Blaszaku” w ul. Pułtuską. 
W miejscu tym dochodziło 
do wypadków. Prezydent 
Krzysztof Kosiński 
zapowiedział rozwiązanie 
problemu.

Rosnący naprzeciwko wjazdu w ul. 
Zagumienną żywopłot w znaczący spo-
sób ogranicza widoczność kierowcom 
włączającym się do ruchu z parkingu 
przy ul. Pułtuskiej 20A. Znajduje się 
tam tzw. „Blaszak” z licznymi sklepami, 
apteką i biblioteką. Dodatkowo parku-
ją tam także klienci PKO BP i dużego 
sklepu GRAM. – Ruch jest tu duży. Na 
wyjeździe dochodziło do niebezpiecz-
nych wypadków. Zróbcie coś z tym 

– poprosił nas mężczyzna prowadzący 
działalność handlową nieopodal nie-
bezpiecznego wyjazdu.

Ostatni wypadek miał miejsce pod 
koniec lipca. Kierowca wyjeżdżający 
z parkingu uderzył w rowerzystkę. Na 
szczęście zakończyło się „tylko” złama-
niem prawej ręki i sześciotygodniowym 
noszeniem gipsu. Poszkodowaną czeka 
teraz rehabilitacja.

Problem, który stwarza żywopłot 
zgłosiliśmy prezydentowi Krzysztofo-
wi Kosińskiemu. Jego odpowiedź na 

pewno zadowoli naszych Czytelników. 
- Dziękuję mieszkańcom za zgłaszanie 
tego rodzaju spraw. Na sygnały reagu-
jemy i staramy się rozwiązywać proble-
my. Tak będzie również w przypadku 
żywopłotu. Był on ostatnio przycinany 
przez PUK w dn. 6 lipca. Miasto ma 
w planach przebudowę parkingu przed 
„Blaszakiem”, wówczas ograniczający 
widoczność żywopłot zostanie usunię-
ty – poinformował nas prezydent Ko-
siński.

TM

Lokalny rynek  
nieruchomości

TBS zbuduje 
nowy blok
Dynamicznie rozwijający się w naszym mie-
ście rynek budownictwa mieszkaniowego 
to nie tylko inwestycje prywatnych dewe-
loperów. Nowy blok z 48 mieszkaniami 
wybuduje też Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego.

W ramach inwestycji powstanie 
także parking na 55 samochodów. 
Spółka otrzymała już pozwolenie na 
budowę. Blok powstanie przy partycy-
pacji w kosztach przez przyszłych na-
jemców i po uzyskaniu kredytu z BGK. 

Budynek wielorodzinny z czterema 
kondygnacjami naziemnymi, podpiw-
niczony, zostanie wybudowany przy 
ul. Karola Szwanke. TBS podkreśla, 

że będzie to obiekt zaprojektowany 
w nowoczesny i funkcjonalny sposób, 
jednocześnie nawiązujący wyglądem 
do otaczającej zabudowy. Powierzchnia 
użytkowa mieszkań wyniesie 2.896,78 
m2 . Wielkość i liczba pokoi poszcze-
gólnych lokali uzależniona jest od 
samych najemców, którzy wcześniej 
zgłaszali zainteresowanie partycypacją 
w kosztach inwestycji. 

- Odzew po opublikowaniu ogło-
szenia o naszej inwestycji był natych-
miastowy. W ciągu trzech dni mieliśmy 
komplet rezerwacji przez potencjalnych 
najemców, co świadczy o dużym zain-

teresowaniu miesz-
kaniami na propo-
nowanych przez TBS 
zasadach i słuszności 
decyzji o budowie 
bloku. Obiekt prezen-
tujemy teraz na wizu-
alizacjach, dokładamy 
wszelkich starań by 
spełniał oczekiwania 
przyszłych najemców 
– mówi prezes TBS 
Łukasz Lewandowski.

Początek robót 
planowany jest na dru-

gi kwartał 2018 roku, zaś zakończenie 
na trzeci kwartał 2019 roku. 

W związku z dużym zapotrze-
bowaniem na tego rodzaju budynki, 
spółka już planuje ogłoszenie przetar-
gu na dokumentację kolejnego bloku. 
Ostatni budynek TBS wybudowany na 
zasadach partycypacji w kosztach przez 
przyszłych najemców – inwestorów po-
wstał w 2006 roku. UM/TM
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Interwencje PULSU

Wytną ograniczający 
widoczność żywopłot

Na wyjeździe z parkingu przy tzw. 
„Blaszaku” często dochodzi do wypadków.

Żywopłot, który w znaczący sposób 
ogranicza widoczność kierowcom 
włączającym się do ruchu, zostanie 
usunięty.
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Zapewne znaczna część naszych Czytel-
ników nie zdaje sobie sprawy, że za brak 
skrzynki pocztowej można zapłacić karę, 
której wysokość wynosi od 50 do nawet 
10.000 złotych. Takie regulacje zawiera 
ustawa Prawo pocztowe.

Ustawodawca określił, że w budyn-
kach jednorodzinnych należy umieścić 
skrzynkę pocztową przed drzwiami 
wejściowymi do budynku lub w ogól-
nie dostępnej części nieruchomości 
(np. na ogrodzeniu). Z kolei w bu-
dynkach wielorodzinnych, w których 
wyodrębnione są co najmniej 3 lokale, 
w ogólnie dostępnej części nierucho-
mości powinien zostać umieszczony 

zestaw skrzynek pocztowych w liczbie 
odpowiadającej liczbie samodziel-
nych lokali mieszkalnych oraz lokali 
o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają 
osobny adres.

Zamontowanie skrzynki pocztowej 
jest bardzo istotne z punktu widzenia 
właściwej pracy listonoszy czy kurie-
rów. - Gdzie doręczać przesyłki jak są 
wakacje? Albo jak firmy są pozamyka-
ne na okres urlopu czy przedłużonych 
dni wolnych od pracy? Jednym słowem 
masakra – napisał do nas pracownik 
jednego z operatorów pocztowych.

Prawo określa nawet dokładne 
wymiary otworu wrzutowego skrzynki 
pocztowej:

- nie mniej niż 325mm i nie wię-
cej niż 400mm w przypadku skrzynek, 
w których przesyłki listowe umieszcza-
ne są dłuższą krawędzią przesyłki,    

 - nie mniej niż 230mm i nie wię-
cej niż 280mm w przypadku skrzynek, 
w których przesyłki listowe umieszcza-
ne są krótszą krawędzią przesyłki,     

- o wysokości od 30 do 45 mm.

TM

reklama
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Lokalne media

Nowy 
dyrektor 
KRDP
Z końcem czerwca ks. Krzysztof Jończyk na 
własną prośbę zakończył pracę na stanowi-
sku dyrektora Katolickiego Radia Diecezji 
Płockiej. Na stanowisku dyrektora KRDP za-
stąpił go dotychczasowy wicedyrektor - ks. 
Krzysztof Świerczyński.

Nowy dyrektor urodził się w Rypinie 
w województwie kujawsko-pomorskim. 
- Po skończonej ośmioletniej podsta-
wówce rozpocząłem naukę w Technikum 
Technologii Żywności w moim rodzin-
nym mieście, gdzie właśnie przed ma-
turą wzbudziła się myśl o kapłaństwie. 

Po zdanej maturze złożyłem dokumenty 
do Wyższego Seminarium Duchownego 
w Płocku, gdzie oczywiście po wstępnych 
egzaminach zostałem przyjęty. Po sześciu 
latach studiów przyjąłem święcenia ka-
płańskie z rąk ówczesnego Biskupa Płoc-
kiego Stanisława Wielgusa. Następnie 
pracowałem w parafiach: św. Benedykta 
w Płocku - Radziwiu, św. Józefa w Puł-
tusku i św. Jana Chrzciciela w Płocku. 
W 2013 roku Biskup Piotr Libera skie-
rował mnie do pracy w Katolickim Radiu 
Diecezji Płockiej, gdzie rozpocząłem pra-
cę dziennikarską i byłem odpowiedzialny 
za wszystkie materiały dotyczące życia 
Kościoła powszechnego oraz naszego 
diecezjalnego. Pod koniec 2015 roku, zo-
stałem mianowany wicedyrektorem d.s. 
promocji i reklamy KRDP, a od 1 lipca 
2017 r., jego dyrektorem generalnym – 
mówi ks. Krzysztof Świerczyński.

Nowego dyrektora diecezjalnej roz-
głośni zapytaliśmy o plany dotyczące jej 
funkcjonowania pod jego kierownic-
twem. - Przede wszystkim pragniemy 
wprowadzić do ramówki nowe audycje 
tematyczne, zakrojone porządną mu-
zyką a także ciekawymi konkursami. 
Chcemy aby radio było obecne pod-
czas różnych koncertów i wydarzeń 
w miastach, w których nadajemy. Pra-
gniemy rozszerzać nasze nadawanie, 
abyśmy swoim zasięgiem docierali do 
wszystkich naszych diecezjan. Będzie-
my tworzyć radio społeczne o tematyce 
chrześcijańskiej. Chcemy wraz z całą 
redakcją, aby tworzone przez nas radio 
było żywe, prawdziwie i profesjonalne 
– mówi ks. Świerczyński.

TM

Ks. Krzysztof Świerczyński – nowy dyrektor 
Katolickiego Radia Diecezji Płockiej.

Prawo pocztowe

Do 10 tys. zł za brak skrzynki pocztowej!

Na właściciela nieruchomości,  
który nie zainstaluje skrzynki pocztowej 
może zostać nałożona kara w wysokości  
od 50 do 10.000 zł.
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Czytelnicy zgłosili nam problem kolejek 
tworzących się przed parkomatem na 
przyszpitalnym parkingu. Dyrekcja szpitala 
zapowiada, że problem ten zostanie roz-
wiązany.

Specjalistyczny Szpital Wojewódz-
ki w Ciechanowie wprowadził nowy 
system obsługi parkingu. Zamiast 
budki z kasjerem przyjmującym opłaty 
pojawił się parkomat. Funkcjonuje on 
jednak nieco inaczej niż te ustawio-
ne w ciechanowskiej Strefie Płatnego 
Parkowania, do których obsługi miesz-
kańcy naszego miasta już przywykli. 
Terminal ustawiony przed wejściem do 
szpitala działa podobnie jak warszaw-
skie parkomaty i  wymaga od kierow-
ców wpisania numeru rejestracyjnego 
auta (przy szlabanach znajdują się ka-
mery skanujące tablice rejestracyjne). 
Dopiero po jego wprowadzeniu auto-
mat podaje kwotę należną za parkowa-
nie. Wiele osób ma kłopot z szybkim 

wprowadzeniem numeru rejestracyjne-
go auta, przez co tworzą się kolejki. 

Problem ten zgłosiliśmy dyrekcji 
szpitala. – Zdaję sobie sprawę, że zain-
stalowany przez nas system jest pewną 
nowością i kierowcy muszą się z nim 
zapoznać. W przyszłym roku planuje-
my zakup drugiego terminalu, dzięki 
czemu nie powinny tworzyć się kolej-

ki – powiedział nam dyrektor Andrzej 
Kamasa.

Przypominamy też, że osoby które 
nie przekroczyły 20-minutowego cza-
su parkowania nie muszą wprowadzać 
numeru rejestracyjnego auta w parko-
macie. Mogą od razu kierować się do 
wyjazdu z parkingu.

TM

Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa

Rekrutacja 
trwa
Trwa proces rekrutacji na studia w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Cie-
chanowie. Jak dotychczas największym za-
interesowaniem kandydatów cieszy się 
informatyka, pielęgniarstwo, kierunki 
techniczne i ekonomia. Dobrze przebiega 
też rekrutacja na studia stacjonarne na in-
nych kierunkach.

- W tym roku, zgodnie z zapotrzebo-
waniem rynku pracy, prowadzimy rekru-
tację na dwa nowe kierunki: LOGISTY-
KA I PRACA SOCJALNA. Zarówno 
kierunki inżynierskie, jak i licencjackie 
cieszą się zainteresowaniem maturzystów. 
Coraz więcej młodzieży wybiera naukę 
bliżej miejsca zamieszkania i tym samym 
korzysta z naszej szerokiej oferty eduka-
cyjnej – mówi Wiesław Wernik z Działu 
Kształcenia i Spraw Studenckich ciecha-
nowskiej PWSZ.

Państwa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Ciechanowie i Mławie to jedyna w na-
szym rejonie uczelnia publiczna oferująca 
bezpłatne studia stacjonarne. PWSZ pro-
wadzi studia techniczne, ekonomiczne, 
medyczne oraz społeczno-humanistyczne. 
Oferta uczelni obejmuje już jedenaście 
kierunków inżynierskich i licencjackich: 
informatyka, inżynieria środowiska, me-
chanika i budowa maszyn, rolnictwo, 
elektronika i telekomunikacja, ekonomia, 
pedagogika, pielęgniarstwo, bezpieczeń-

stwo wewnętrzne oraz nowe kierunki lo-
gistyka i praca socjalna.

Od 2016 roku w Uczelni funkcjo-
nuje program Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego dotyczący płatnych 
praktyk studenckich. Studenci objęci 
trwającymi pół roku praktykami otrzy-
mują 2.300 tysięcy zł stypendium mie-
sięcznie. Taka forma ich odbywania 
daje możliwość lepszego przygotowania 
absolwentów do rynku pracy.

- Uczelnia posiada bardzo dobrze roz-
winięty system stypendialny, pozwalający 
kształcić się studentom, którzy założyli 
niedawno własne rodziny lub wywodzą 
się z rodzin mniej zamożnych. W roku 
akademickim 2016/2017 stypendium 
socjalne wynosi od 450 do 750 zł, a sty-
pendium rektora dla najlepszych studen-
tów do 800 zł. Rekrutacja na wszystkie 
kierunki studiów w PWSZ w Ciechano-
wie i Mławie trwa nadal. Na chętnych 
czekamy do 20 września. Szczegółowe 
informacje o rekrutacji a także informacje 
z życia Uczelni można znaleźć na stronie 
www.pwszciechanow.edu.pl – powiedział 
nam Wiesław Wernik. W/TM

W trakcie sierpniowej sesji Rady Miasta Cie-
chanów przyjęto m.in. uchwały w sprawie 
dekomunizacji nazw ulic i osiedla.

Konieczność dokonania zmian 
wprowadziła Ustawa o zakazie pro-
pagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego przez nazwy 
budowli, obiektów i urządzeń uży-
teczności publicznej. Listę ulic, któ-
rych nazwy podlegały dekomunizacji 
oraz propozycje nowych patronów 
konsultowano z Instytutem Pamięci 
Narodowej.

Rada Miasta zdecydowała, że na-
zwy ulic 17 Stycznia i Wyzwolenia 
będą mieć dotychczasowe brzmienie, 
ale zmienione zostaje uzasadnienie 
nazw. O takie rozwiązanie postulowali 
mieszkańcy tych ulic. Pozytywną opi-
nię w tym względzie wyraził IPN.

Zgodnie z inicjatywą radnych 
z Klubu PSL ulica Gwardii Ludowej 
otrzymała nazwę Gwardii Ludowej 
WRN (konspiracyjna formacja zbroj-
na związana z Polską Partią Socjali-
styczną). Choć IPN nie zgłaszał do tej 
propozycji zastrzeżeń, nie wszystkim 
radnym się ona spodobała. Radny Sta-

nisław Talarek zgłaszał wątpliwość, czy 
w naszym mieście powinna funkcjono-
wać nazwa zawierająca frazę „Gwardia 
Ludowa”. W rozmowie z nami pod-
kreślał, że w odczuciu przeciętnego 
mieszkańca proponowana zmiana ma 
charakter pozorny. Ostatecznie w gło-
sowaniu propozycję PSL poparło 15 
radnych, trzech było przeciwko, a je-
den się wstrzymał.

Rada Miasta przyjęła też uchwały 
zgodne z wnioskami grup radnych PiS. 
I tak ulica Kazimierza Tomaszewskiego 
otrzymała imię Stanisława Borodzicza, 
Osiedle Świerczewskiego – Osiedle 
Ułanów, ul. Michała Gwiazdowicza 
staje się ul. Łukasza Cieplińskiego, a ul. 
Kazimierza Pijanowskiego – ul. Zbi-
gniewa Herberta.

Nie został przegłosowany inny 
wniosek grupy radnych PiS (nie był 
on związany z ustawą dekomuni-
zacyjną), o nadanie rondu u zbiegu 
ul. Wojska Polskiego, Przasnyskiej 
i Gruduskiej nazwy Zygmunta Szen-
dzielarza „Łupaszki”. Przed głoso-
waniem tego projektu uchwały głos 
zabrał radny Krzysztof Leszczyński 

(PSL), który prosił radnych PiS-
-u by wycofali swój wniosek. Poin-
formował o alternatywnej propozycji 
mieszkańców, by rondu nadać imię 
Chrystusa Króla. Po zarządzonej 
przerwie radny Robert Kuciński 
w imieniu wnioskodawców poin-
formował, że podtrzymują oni swój 
wniosek. Zagłosowało za nim 10 
radnych, ale przeciwko głos oddało 
także 10 rajców. Tym samym na ten 
moment rondo pozostało bez nazwy.

Z punktu widzenia mieszkańca 
ulicy lub osiedla, których nazwy zo-
stały zmieniane bardzo ważna jest treść 
art. 5 wspomnianej na początku tek-
stu ustawy: „Pisma oraz postępowania 
sądowe i administracyjne w sprawach 
dotyczących ujawnienia w księgach 
wieczystych oraz uwzględnienia w re-
jestrach, ewidencjach i dokumentach 
urzędowych zmiany nazwy dokona-
nej na podstawie ustawy są wolne od 
opłat”. Zmiana nazwy dokonana na 
podstawie ustawy nie ma wpływu na 
ważność dokumentów zawierających 
nazwę dotychczasową.

TM
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Rekrutacja na studia w ciechanowskiej 
PWSZ potrwa do 20 września.

Interwencje PULSU

Kolejki do szpitalnego parkomatu

Przy szpitalnym parkomacie tworzą się kolejki.

Sesja Rady Miasta Ciechanów

Radni zdekomunizowali nazwy ulic

W trakcie sierpniowej sesji Rady Miasta Ciechanów radni zajęli się m.in. dekomunizacją nazw ulic i osiedla.
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Wspaniałym koncertem 
w kościele farnym 
zainaugurowano cykl 
Ciechanowskich Wieczorów 
Organowych, które odbywają 
się pod patronatem Prezydenta 
Miasta Ciechanowa oraz 
patronatem medialnym KRDP.

Na organach zagrał ciechanowia-
nin Adam Sadowski - organista wystę-
pujący w kraju i za granicą, Dyrektor 
Artystyczny ciechanowskiego festiwalu, 
a na trąbce Kamil Kruczkowski - pierw-
szy trębacz Opery Bałtyckiej. Koncert 
poprowadził Dyrektor Festiwalu – Do-
minik Molewski, który poprzez cieka-
we komentarze muzyczno-historyczne 
wprowadzał słuchaczy w odbiór kolej-
nych utworów.

Publiczność, która wypełniła ko-
ściół wysłuchała utworów takich kom-
pozytorów, jak: Henry Purcell, Jan 
Sebastian Bach, Georg Friederich Ha-
endel, Antonín Leopold Dvořák, Sier-
giej Rachmaninow, Felix Mendelssohn-
-Bartholdy i Jeremiah Clarke. 

Jak nam powiedział Dominik 
Molewski, pomysłodawcą ciechanow-
skiego Festiwalu jest Adam Sadowski, 
absolwent klasy organów gdańskiej 
Akademii Muzycznej. - To jego trzeci 

festiwal. Najpierw był Płońsk, gdzie 
jego brat - ks. Marcin, też organista po 
szkole średniej w Mławie, był wikariu-
szem. Od tej niedzieli rozpoczęła się 
tam czwarta edycja Festiwalu. W czerw-
cu z kolei koncerty odbyły się w So-
pocie w kościele garnizonowym. Rok 
temu obaj przyjechali do mnie z propo-
zycją, by coś podobnego zorganizować 
w Farze. Dlaczego akurat tu? Bo przez 
całą szkołę średnią ćwiczyli granie na 
organach właśnie w naszym kościele. 
To było 20 lat temu, gdy zaczynałem tu 
pracować. Mam nadzieję, że przy oka-
zji może uda się wyremontować 90-let-
ni instrument, który wart jest utrzy-
mywania w jak najlepszej kondycji. 
Adam zajął się wyrazem artystycznym 
wydarzenia (zaproszeniem artystów, 
doborem repertuaru oraz transmisją 
na ekran przy ołtarzu), a ja przekona-

niem Księdza Dziekana i władz miasta, 
że warto wyłożyć środki na ten cel oraz 
promocją koncertów wraz z Urzędem 
Miasta i KRDP. Chcielibyśmy organi-
zować koncerty cyklicznie, ale to już 
zależy w głównej mierze od prezydenta 
Krzysztofa Kosińskiego i dziekana ks. 
kan. Zbigniewa Adamkowskiego. Mam 
nadzieję, że w tym roku łatwiej mi bę-
dzie ich przekonywać – mówi Dominik 
Molewski.

Kościół wypełniony słuchaczami, 
aplauz na zakończenie koncertu i za-
dowolenie publiczności są najlepszym 
dowodem na to, że warto tę cenną ini-
cjatywę kontynuować i wspierać.

Kolejny koncert odbędzie się 17 
września (niedziela) o godz. 17:00. 
Tym razem usłyszymy skrzypce i orga-
ny, wykonawcami będą Maria i Roman 
Peruccy. TM

Koncert Akordeonowy 
Macieja Kacprzaka

Akustycznie 
w kawiarni
W połowie sierpnia w ramach „Koncerto-
wych śród” w Kawiarni Artystycznej w Po-
wiatowym Centrum Kultury i Sztuki koncert 
akordeonowy zagrał Maciej Kacprzak. Za-
prezentował różnorodny repertuar.

Maciej Kacprzak to akordeoni-
sta urodzony w Ciechanowie, absol-
went PSM I i II stopnia im. Andrzeja 
Krzanowskiego w Mławie. Aktywny 
uczestnik życia kulturalnego w Trój-
mieście oraz laureat ogólnopolskich 
i międzynarodowych konkursów 
akordeonowych, m.in. w: Wiedniu, 
Mławie, Sanoku, czy w Sochaczewie. 
Aktualnie student I roku na studiach 
magisterskich w klasie akordeonu prof. 
Elżbiety Rosińskiej i dr. Pawła Zagań-
czyka na Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w Gdańsku. Od 
października 2015 r. przewodniczący 
Koła Naukowego Akordeonistów AM 
w Gdańsku. 

Zaprezentował bogaty repertuar. 
Można było usłyszeć kompozycje ba-
rokowe, ale również muzykę biesiad-
ną. Usłyszeliśmy m.in. takie utwory, 
jak: „S.V.P” - A. Piazzolla, „Canzona 
d-moll BWV 588” - J.S. Bach, „Pre-
ludium i fuga g-moll DWK I” - J.S. 
Bach, „Sonata h-moll K.87” - D. Scar-
latti, „Partita nr 1 (cz I Allegro , cz.II 
Grave, cz. III Andantino )” - W. Zolo-

tariow, „W stylu Albeniza” - R. Szcze-
drin, „Taniec cukrowej wieszczki” - P. 
Czajkowski, „Walc z suity Maskarada” 
- A. Chaczaturian oraz „Tanti anni pri-
ma” - A. Piazzolla.

Publiczność była pod wielkim 
wrażeniem koncertu młodego muzyka 
i podziękowała mu gromkimi brawa-
mi. Organizatorem koncertu było Po-
wiatowe Centrum Kultury i Sztuki.

TOMASZ JURCZAK
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Swój akustyczny koncert na Akordeonie 
zaprezentował Maciej Kacprzak

Ciechanowskie Wieczory Organowe

Fara niczym filharmonia…

Od lewej: Dominik Molewski, Adam Sadowski i Kamil Kruczkowski.
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Problem współcze-
snych uchodźców 
z Bliskiego Wschodu 
i Afryki jest bardzo 

złożony, wieloaspektowy. 
Jest to emigracja spowodowana dzia-

łaniami wojennymi; w dużej mierze jest to 
emigracja zarobkowa; jest to też kulturowa 
inwazja Islamu na kulturę chrześcijańską; 
jest wreszcie znacznym ułatwieniem dla 
działań terrorystycznych.

Społeczeństwo polskie w ogromnej 
swej większości jest przeciwne przyjmo-
waniu uchodźców w uzasadnionej obawie 
przed brutalnymi zachowaniami niektórych 
z nich, przed zagrożeniami terrorystyczny-
mi oraz w lęku przed destabilizacją z tru-
dem budowanego pokoju społecznego.

Podzielam opinię większości Polaków. 
Sądzę też, że jako chrześcijanie nie możemy 
pozostawać obojętni na los tych, którzy zo-
stali doświadczeni wojną.

Są jednak inne formy pomocy poza 
przyjmowaniem uchodźców do naszego 
kraju. Zdecydowanie lepszym rozwiąza-
niem jest pomoc świadczona im w ich wła-
snej ojczyźnie. Taką formę pomocy wybrało 
państwo polskie realizując wydatną pomoc 
finansową i rzeczową. Organizacje wyzna-
niowe, takie jak np. sekcja polska „Pomocy 
Kościołowi w Potrzebie” czy „Caritas Pol-
ska” niosą realną pomoc dla mieszkańców 
zniszczonych osiedli w Iraku, Syrii i innych 
państwach.

Organizacje humanitarne informują, 
że najbiedniejsza część społeczności do-
świadczonych tragedią wojny pozostała 
w pobliżu swoich miejsc zamieszkania, 
ewentualnie w sąsiednich krajach, a po za-
kończeniu działań wojennych usiłuje wra-
cać do swoich miejscowości i tu otwiera się 

wielka potrzeba świadczenia im wielorakiej 
pomocy w odbudowie domostw, kościołów 
i szkół oraz organizacji od podstaw życia 
społecznego. Można udzielać im pomocy 
z Polski na odległość za pośrednictwem 
wspomnianych organizacji kościelnych. 

Warto zapoznać się z internetową stro-
ną „Caritas Polska” i „Pomoc Kościołowi 
w Potrzebie”. Tam można znaleźć infor-
macje o konkretnych formach niesienia 
pomocy w projekcie „Rodzina rodzinie” czy 
„Apel o pomoc dla Syrii”. Będzie to kon-
kretna pomoc wyświadczona najbardziej 
potrzebującym i można mieć moralną pew-
ność, że nie zostanie ona uszczuplona przez 
niepotrzebnych pośredników.

pastor KRZYSZTOF 
ADAMKOWSKI
Pastor Przełożony 
ciechanowskiej Społeczności 
Chrześcijańskiej Kościoła 
Chrystusowego w RP. 

Myślę, że nie powinniśmy się obawiać 
uchodźców jeśli są to chrześcijanie, ponie-
waż nie kłóci się to z naszą kulturą i war-
tościami. Z uchodźcami islamskiego pocho-
dzenia sprawa wygląda zupełnie inaczej.

Wszyscy zdążyli się już chyba przeko-
nać, że islam nie jest religią pokojową ani 
religią, która będzie tolerować inne religie 
i poglądy. Koran, na który powołują się wy-
znawcy islamu w wielu miejscach nawołuje 
do świętej wojny z niewiernymi, do których 
należą między innymi wszyscy chrześci-
janie. Jeszcze jakiś czas temu Dżihad, do 
którego wzywa Koran, odnosił się bardziej 
do języka i pióra, dziś niestety coraz częściej 
do „miecza.” Wszyscy Żydzi i chrześcijanie 
są wrogami islamu a Koran podpowiada 
co z tzw. niewiernymi należy czynić: „Kie-
dy miną święte miesiące, wtedy zabijajcie 
bałwochwalców, tam gdzie ich znajdziecie; 

chwytajcie ich, oblegajcie i przygotowujcie 
dla nich wszelkie zasadzki” (Koran 9:5); 
„Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Boga 
i w dzień ostatni, którzy nie zakazują tego, 
co zakazał Bóg i Jego Posłaniec i nie podda-
ją się religii prawdy…” (Koran 9:29). 

Muzułmanie zatem będą dążyć do 
tego, aż wszyscy dobrowolnie uznają 
zwierzchnictwo Allaha, użyją także walki 
zbrojnej jeśli będzie to konieczne, a według 
wielu jest to konieczne. Muzułmanie mają 
jednak bardziej skuteczne narzędzie do 
rozprzestrzeniania swojej religii niż walka 
zbrojna. 

Ogólnie Kościół w Europie słabnie 
i nie wykazuje wielkiej aktywności w po-
zyskiwaniu nowych wyznawców. W tym 
samym czasie do Europy nie przybywają 
po prostu imigranci ale islamscy imigran-
ci. To oznacza, że w następnych latach 
czekają nas poważne zmiany w naszej 
kulturze i cywilizacji łacińskiej. Ponad 
90% wszystkich imigrantów stanowią 
imigranci islamscy. Według danych, któ-
re można znaleźć w sieci internetowej, 
obecnie w południowej Francji, jeszcze 
niedawno bardzo chrześcijańskim re-
gionie, więcej jest obecnie meczetów 
niż kościołów, 30% dzieci do lat 20 jest 
pochodzenia islamskiego, w dużych mia-
stach (Nicea, Paryż, Marsylia) wskaźnik 
dochodzi już do 45%. Szacuje się, że za 
10 lat co piąty człowiek we Francji będzie 
muzułmaninem a za 30 lat Francja może 
być już republiką islamską. W Holandii 
50% rodzących się dzieci to muzułmanie, 
więc po 15 latach już połowa populacji 
będzie muzułmańska. W Belgii 25% po-
pulacji i także 50% wszystkich noworod-
ków to muzułmanie. Obliczono, że jedna 
trzecia wszystkich noworodków w Euro-
pie w roku 2025 urodzi się w islamskich 
rodzinach.

Moumar Kadaffi powiedział: „Allah da 
zwycięstwo islamowi w Europie bez mieczy, 
broni i podboju. Nie potrzebujemy terrory-
stów samobójców z materiałami wybucho-
wymi. 50% milionów muzułmanów w Eu-
ropie zmieni ją w kontynent muzułmański 
w ciągu kilku dekad”. W tych danych nie 
chodzi tylko o fale imigrantów ale przede 
wszystkim o wysoki przyrost naturalny 
w rodzinach muzułmańskich, który jest 
kilkakrotnie wyższy niż w tradycyjnych ro-
dzinach europejskich. Obecnie średnia ilość 
dzieci w jednej rodzinie europejskiej to 1,38 
dziecka na rodzinę a w rodzinach muzuł-
mańskich to 8,1. Muzułmanie posiadają 
bardzo dobrze przemyślany plan na „ewan-
gelizację” Europy i całego świata: Imigrować 
ze swoich muzułmańskich krajów na tereny 
niemuzułmańskie i rozmnażać się tak szyb-
ko, jak tylko to możliwe i w ten naturalny 
sposób wydziedziczyć europejczyków z ich 
chrześcijańskiej kultury i tradycji. 

Dlatego uważam, że Europa powinna 
obudzić się ze snu i zacząć bronić swoich 
wartości i wspomnieć na swoje korzenie. 
Kościoły natomiast powinny wyjść ze swo-
ich kaplic i zacząć głosić ewangelię. Cieszę 
się z tego, że póki co, żyjemy w kraju gdzie 
nie ma zgody na imigrację islamu do naszej 
kultury. 

Wyznawcy islamu powołują się na to, 
że etnicznie pochodzą od biblijnego Isma-
ela. Chociaż jest to teoria bardzo wyimagi-
nowana, to jednak sama Biblia podpowiada 
nam, co z tym mamy zrobić. W Liście do 
Galacjan 4:30 czytamy: „Lecz co mówi Pi-

smo? Wypędź niewolnicę i syna jej; (Hagar 
z Ismaelem) nie będzie bowiem dziedziczył 
syn niewolnicy z synem wolnej”.

Myślę, że dziś nasze zadanie nie polega 
na „wyganianiu,” ale raczej na „nie przyj-
mowaniu” „syna niewolnicy” aby nie dzie-
dziczył razem z nami a ściślej, aby nie wy-
dziedziczył nas z dziedzictwa naszej wiary. 

ROBERT 
KOŁAKOWSKI
Poseł na Sejm RP (PiS)

Jednym z najważniej-
szych zadań państwa 
jest zapewnienie bez-
pieczeństwa własnym 

obywatelom. Polityka migracyjna powinna 
przede wszystkim skutecznie pomagać tym, któ-
rzy tej pomocy potrzebują. Polski rząd właśnie 
taką politykę realizuje i jej nie zmieni.

Jak pamiętamy, to kanclerz Angela 
Merkel, bez konsultacji z naszym krajem, 
zaprosiła imigrantów do Europy, łamiąc 
przy tym wszystkie przepisy unijne doty-
czące zasad przekraczania wewnętrznych 
granic strefy Schengen. Nasze społeczeń-
stwo nie może ponosić konsekwencji tych 
nieroztropnych działań.

Bezrefleksyjna i ewidentnie błędna po-
lityka migracyjna Niemiec, Francji i kilku 
innych krajów UE doprowadziła do wzro-
stu zagrożenia terrorystycznego i zdestabi-
lizowała Europę. Dalsze bezmyślne przyj-
mowanie imigrantów będzie niewątpliwie 
powodowało kolejne fale migracyjne, co 
w konsekwencji może doprowadzić do za-
grożenia dla całej cywilizacji europejskiej. 

Dotychczasowe metody relokacji są 
nieskuteczne, a forsowana przez Komi-
sję Europejską decyzja z września 2015 
roku jest wykonywana w bardzo niewiel-
kim stopniu. Do tej pory do krajów Unii 
w ramach relokacji, ze 160 tys. osób trafiło 
około 20 tys., co stanowi jedynie 12 proc. 
całości. Dlatego KE powinna przedstawić 
nowy projekt reformy prawa azylowego 
UE, który nie zawierałby elementów auto-
matycznego podziału imigrantów i ponad-
narodowego zarządzania migracją.

Polski rząd wyciąga wnioski i nie godzi 
się na przyjmowanie imigrantów w ramach 
relokacji proponowanej przez unijnych 
urzędników. Uważa, że jedyną drogą pro-
wadzącą do rozwiązania problemu jest po-
moc finansowa, skierowana tam, gdzie jest 
najbardziej potrzebna. 

Polska uczestniczy w międzynarodo-
wych projektach pomocowych. Przekaże 
m.in. 250 mln zł w perspektywie trzech 
lat w ramach tzw. instrumentu tureckiego. 
Warto podkreślić, że rząd PiS w 2016 r. 
przeznaczył czterokrotnie więcej środków 
finansowych na pomoc humanitarną niż 
rząd PO rok wcześniej. 

Nasz kraj bierze też udział w między-
narodowych akcjach humanitarnych, m.in. 
wspólnie z Niemcami. Udziela pomocy 
zarówno dot. leczenia osób poszkodowa-
nych, usług edukacyjnych, jak i odbudowy 
domów w Syrii. To są konkretne projekty 
i wymierna pomoc, którą polski rząd prze-
znacza dla uchodźców.

Pomimo tych działań Polska jest bez-
ustannie atakowana. Nagonka Niemiec 
i Francji na nasz kraj to teatr medialno-pro-
pagandowo-polityczny, którego celem jest 
przymuszenie Polski do realizacji zobowią-

zania przyjętego przez rząd Ewy Kopacz, 
który lekkomyślnie zadeklarował przyjęcie 
tysięcy imigrantów. Komisja Europejska 
również działa na zlecenie polityczne. Ce-
lem jej ataków jest odwracanie uwagi od re-
alnych problemów, z którymi Bruksela nie 
potrafi sobie poradzić.

Oczywiście nie ma też żadnych szans 
nałożenia na Polskę sankcji z powodu nie-
przyjmowania migrantów, ponieważ w wy-
miarze formalno-prawnym trzeba jedno-
myślności w Radzie Europejskiej, a takiej 
nie ma. Ponadto, każde państwo członkow-
skie może odmówić przyjęcia danej osoby 
ze względów bezpieczeństwa, np. w przy-
padku braku możliwości zweryfikowania 
tożsamości, a problemy z weryfikacją toż-
samości imigrantów to bezsprzeczny fakt. 

Warto zauważyć, że Polska delegowała 
do hotspotów w Grecji i Włoszech ofice-
rów łącznikowych, których zadaniem było 
sprawdzenie osób pod kątem bezpieczeń-
stwa. W wyniku ich działań żadna ze wska-
zanych przez służby greckie i włoskie osób 
nie spełniła wymagań bezpieczeństwa. Nasz 
kraj nie ma również swobody wyboru osób 
kwalifikujących się do relokacji. 

Przyjęcie do Polski dużej grupy imi-
grantów z obcych nam kulturowo regionów 
mogłoby przynieść katastrofalne skutki. 
Nie ma żadnego powodu, by stwarzać za-
grożenie i radykalnie obniżać standard ja-
kości życia Polaków. Jestem przekonany, 
że nikt rozsądnie myślący nie chce, by na 
ulicach naszych miast, rozgrywały się takie 
sceny, jakie widzimy na ulicach miast Euro-
py Zachodniej.

BARTOSZ 
KREJPOWICZ 
Prezes Stowarzyszenia 
„Narodowy Ciechanów”

Środowisko narodowe 
jest przeciwne przyjmo-

waniu uchodźców oraz imigrantów na zasadach 
obecnie obowiązujących ze względu na bezpie-
czeństwo Polaków oraz na podstawie wydarzeń, 
jakie mają miejsca w ostatnich miesiącach na 
kontynencie.

To, co odbywa się obecnie, to pró-
ba zastraszania i wywierania na narodach 
europejskich decyzji, do bezkrytycznego 
przyjmowania uchodźców w imię chorej 
ideologii multi-kulti, która na zachodzie 
nie zdała egzaminu. Powinno się uczyć na 
błędach, a najlepiej nie na swoich. Mając 
tak wyraźne przesłanki, unijni włodarze, 
których rodzime kraje toną, próbują przez 
swoje bezmyślne działanie utopić również 
narody środkowo europejskie.

Ludziom należy pomagać, ale w miarę 
możliwości i nie kosztem własnych obywa-
teli. UE zamiast wydawać potężne środki na 
pseudoprojekty, niech niesie pomoc doraź-
ną, ale nie poprzez ściąganie na kontynent 
europejski zdrowych mężczyzn w sile wie-
ku, którzy zastraszają stare, europejskie na-
rody, a tym samym zostawiają w potrzebie 
swoje rodziny i kraje. Gwałty, morderstwa, 
przemoc, kradzieże, niechęć asymilacyjna 
to obecna wizytówka przybyszy z Bliskiego 
Wschodu oraz Afryki. Bez względu na to, 
jaki mamy stosunek do tego tematu, tak są 
postrzegani.

Polska nie będzie płaciła za kolonializm 
państw zachodnich, za chorą politykę mul-
ti-kulti, za zachodnie zobowiązania. Mamy 
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swój kraj, w którym chcemy sami się rzą-
dzić bez dyktatu Unii, bez terroryzowania 
obywateli, bez narzucania sankcji i gróźb. 
W tak ważnej kwestii to naród powinien się 
wypowiedzieć.

W pełni zgadzam się z postulatem 
programowym, chociażby Ruchu Narodo-
wego, który głosi, że należy wprowadzić 
ustalone coroczne kwoty, określające mak-
symalną liczbę zezwoleń na pobyt i wizy, 
jakie mogą być w danym roku wydawane 
cudzoziemcom pochodzącym z poszcze-
gólnych państw. Obecnie próbuje się nam 
narzucić, a raczej na nas wymusić działanie 
wbrew woli narodu.

Przybysze nie respektują naszych praw, 
naszej tradycji i obyczajów. Jesteśmy naro-
dem tolerancyjnym, mogącym współżyć 
z innymi nacjami, co pokazała nieraz histo-
ria, ale nie popadajmy w jakiś obłęd. Naro-
dy, których przedstawiciele przybywają do 
Europy, reprezentują inny system wartości, 
inną etykę kulturową, niepodatną na kom-
promis.

Jeśli unijni dygnitarze uskutecznią swo-
ją chorą politykę, to w ciągu najbliższych lat 
będą mieli na sumieniu wiele niewinnych 
istnień, a wielowiekowa europejska tradycja 
ulegnie rozpadowi, bo będzie przeszkadzała 
przybyszom z innych kontynentów. Wcho-
dząc do obcego mieszkania gość zazwyczaj 
ma odruch bezwarunkowy, polegający na 
ściągnięciu butów i uszanowaniu miejsca 
oraz zasad i porządku, jaki obowiązuje. 
Tego niestety nie czynią imigranci, a prze-
cież szacunek do drugiego człowieka, jego 
święte prawo własności, jego prywatność, 
jego zasady to oznaka człowieczeństwa 
i rozwoju cywilizacji, o czym chyba niektó-
rzy zapomnieli.

ppłk rez. 
EUGENIUSZ NOWAK
Przewodniczący 
Rady Miejskiej SLD

Należy zadać sobie py-
tanie kim są uchodźcy 
i imigranci?

Uchodźcy to osoby, które uciekają do 
bezpiecznych krajów, bo w swojej ojczyźnie 
grozi im prześladowanie z powodu rasy, 
religii, narodowości, przekonań politycz-
nych lub przynależności do określonej gru-
py społecznej. Statusu uchodźcy nie może 
uzyskać osoba, która opuściła swój kraj 
pochodzenia nie w wyniku prześladowania, 
ale innych problemów, takich jak ubóstwo, 
brak pracy, bezdomność, odpowiedzialność 
karna za popełnione przestępstwo pospoli-
te. Definicję uchodźcy zawiera konwencja 
genewska z 1951 r. w sprawie uchodźców, 
którą w Polsce powiela ustawa z 2003 r. 
o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Imigranci to osoby, które przybyły zza 
granicy do innego kraju w celu osiedlenia 
się oraz opuszczają swój kraj, bo chcą po-
lepszyć swoje życie.

Podział uciekających do Europy na 
te dwie grupy ma kolosalne znaczenie. Bo 
imigrantów Europa nie musi przyjąć, ale 
uchodźców tak, bo potrzebują pomocy. Ta-
kie rozróżnienie wprowadził też UNHCR 
(Wysoka Komisja Narodów Zjednoczo-
nych do spraw Uchodźców). Prawo mię-
dzynarodowe gwarantuje uchodźcom mini-
malne standardy pomocy, np. nie wolno ich 
wydalać czy zawracać do krajów, w których 
groziłoby im niebezpieczeństwo. 

Łączenie uchodźców i imigrantów 
może mieć poważne w skutkach konse-
kwencje dla życia i bezpieczeństwa tych 
pierwszych. Zamazywanie granicy między 

tymi pojęciami odciąga uwagę od istoty 
problemu, czyli od tego, że uchodźcy po-
trzebują ochrony. Może również negatyw-
nie wpływać na społeczne poparcie dla 
uchodźców w czasie, gdy wymagają oni 
schronienia bardziej niż kiedykolwiek. 
Wszystkich ludzi należy traktować z sza-
cunkiem. Prawa imigrantów też muszą być 
przestrzegane. Ale jednocześnie musimy 
zapewnić uchodźcom odpowiednią ochro-
nę prawną, bo ich sytuacja jest wyjątkowa. 
UNHCR podkreśla, że imigrant może bez-
piecznie wrócić do swojego domu, uchodź-
ca – nie. Dlatego powinny być tworzone 
„hot spoty” na granicach UE, gdzie bardzo 
szybko przeprowadzano by wstępny podział 
imigrantów na uchodźców oraz imigran-
tów ekonomicznych, którzy nie muszą być 
wpuszczeni. 

Jeśli Urząd ds. Cudzoziemców w Polsce 
stwierdzi, że uchodźca nie kłamie i spełnia 
kryteria przyznania statusu, to powinien 
prosić ABW o jego sprawdzenie, np. czy jest 
zbrodniarzem wojennym lub popełnił inną 
zbrodnię. ABW ma dostęp do rejestrów róż-
nych światowych służb, w których są osoby 
poszukiwane lub podejrzane o terroryzm. 
Nie jest tajemnicą, że polski wywiad ma 
za granicą swoich szpiegów. Służby mają 
też swoich informatorów. Zadajmy sobie 
pytanie czy będziemy mieli pewność, że 
wśród uchodźców i imigrantów nie ma ter-
rorystów? Zdaniem ekspertów weryfikacja 
dużej grupy uchodźców to wyzwanie dla 
naszych służb. 

Państwo Islamskie może wykorzystać 
sytuację, aby wysłać swoich terrorystów do 
Europy, i zasadne jest aby Polska przyjęła 
tylko osoby bardzo wnikliwie sprawdzone. 
W pierwszej kolejności powinny być przyj-
mowane tylko kobiety z dziećmi. ABW 
ma 30 dni na sprawdzenie imigranta. Jeśli 
w tym terminie nie zdąży, uznaje się, że 
uchodźca nie stwarza zagrożenia dla bez-
pieczeństwa Polski, i przyznaje mu się ten 
status.

CEZARY SZESKI

Prezes Zarządu 
Ciechanowskiej Lewicy 
Samorządowej

W ciągu ostatnich 
dziesięciu lat z Polski 

wyemigrowało co najmniej dwa miliony ludzi. 
Odnaleźli swoje miejsce głównie w Wielkiej Bry-
tanii, Irlandii, Niemczech, Francji i we Włoszech. 

Większość z nich nie wróci na stałe do 
Polski. Na obczyźnie podjęli pracę, zdoby-
li nowych przyjaciół. Często pozakładali 
rodziny. Na Zachodzie przyjęto ich z życz-
liwością – bez narodowych i religijnych 
uprzedzeń. 

Ci, którzy nie zdecydowali się na emi-
grację, bez skrępowania korzystają z pomo-
cy Unii Europejskiej. Dzięki solidarności 
Zachodu Polska w ciągu ostatnich kilkuna-
stu lat bardzo się zmieniła, zmodernizowa-
ła. Powoli dołączamy do klubu zamożnych. 

Czy zatem powinniśmy ostentacyjnie 
odcinać się od polityki Zachodu wobec 
emigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu? 
Czy nie stać nas na gest solidarności z Eu-
ropą? Czy nie powinniśmy pomóc uchodź-
com z terenów objętych wojną?

Prawie 40 milionowy kraj stać na przy-
jęcie niewielkiej grupy przybyszów z Afryki 
i Azji. Powinniśmy wykonać gest solidarno-
ści wobec Europy i wobec poszukujących 
lepszego życia uchodźców. Ta niewielka 
grupa nie stanowiłaby żadnego zagroże-
nia dla naszego bezpieczeństwa. Nachalna 
i brutalna propaganda antyemigracyjna 
tworzy podziały między Polakami, otuma-

nia i podtrzymuje szkodliwe stereotypy. 
Pranie mózgów, jakie serwują nam niektó-
re media, zwłaszcza państwowa telewizja, 
służy doraźnym celom politycznym – ale 
pozostawia szkody, które trzeba będzie na-
prawiać przez lata.

Rasizm, nietolerancja, szowinizm przy-
niosły Europie mnóstwo cierpienia i łez. 
Zwłaszcza Polacy odczuli to na własnej skó-
rze. Powrót do skłóconej, ksenofobicznej 
Europy to prosta droga do wojny. Zejdźmy 
z tej niebezpiecznej ścieżki. Już dosyć się na-
cierpieliśmy. Bądźmy solidarni ze słabszymi 
– tak jak solidarna jest większość narodów 
Europy.

ELŻBIETA SZYMANIK

Prezes Zarządu Miejskiego PSL

Uchodźcy i imigranci są 
na świecie od zawsze, 
ale w obecnych czasach 
ten problem się bardzo 
wzmógł. Dlaczego? 

Można odpowiedzieć bardzo krót-
ko: wojna i głód w wielu krajach Afryki 
i zachodniej Azji. Taka sytuacja jest w Syrii, 
Iraku, Libii czy Erytrei. Wojna, głód, bez-
robocie, korupcja, rosnące ceny żywności, 
nepotyzm, prześladowanie na tle rasowym, 
religijnym, politycznym i społecznym zmu-
szają wiele milionów ludzi do opuszczenia 
swoich domostw i szukania lepszego świata.

Tym lepszym światem dla wielu z nich 
jest Europa. Ocenia się, że do wrót Euro-
py puka 6 mln uchodźców. Polska w 1991 
roku podpisując Konwencję Genewską zo-
bowiązała się do niesienia pomocy uchodź-
com. Oczywiście, nie wszyscy z tej 6 mi-
lionowej rzeszy ludzi to uchodźcy. Wielu 
z nich to imigranci. 

Uchodźcą zgodnie z definicją Kon-
wencji Genewskiej jest człowiek, który „na 
skutek uzasadnionej obawy przed prześla-
dowaniem z powodu swojej rasy religii, 
narodowości, przynależności do określonej 
grupy społecznej lub z powodu przekonań 
politycznych przebywa poza granicami pań-
stwa, którego jest obywatelem i nie może 
lub nie chce z powodu tych obaw korzystać 
z ochrony tego państwa”.

Z kolei imigrantem jest człowiek, który 
opuszcza swój kraj przede wszystkim z po-
wodów ekonomicznych. Należy podkreślić, 
że uchodźca praktycznie nie może wrócić 
do swojego kraju, ponieważ cały czas jest 
tam zagrożone jego życie. Natomiast imi-
granci po ustabilizowaniu się sytuacji eko-
nomicznej mogą powracać do swoich do-
mostw, bowiem często jest to tylko migracja 
wewnątrz własnego kraju.

W obecnych czasach niekorzystne zja-
wiska bardzo się skumulowały z powodu 
wojen domowych, które ogarnęły całe pań-
stwa, lub z powodów źle prowadzonej poli-
tyki gospodarczej przez poszczególne rządy. 
Prawo międzynarodowe wyraźnie rozgrani-
cza uchodźców i imigrantów, ale stanowi 
również o konieczności udzielania pomocy 
zarówno jednym, jak i drugim. Pomoc dla 
uchodźców jest oczywiście inna niż pomoc 
udzielana imigrantom.

W najnowszej historii Polski w 1992 
roku masowo przybyli do nas uchodźcy 
z Bośni, potem z terenów byłego Związku 
Radzieckiego, a teraz do całej Europy przy-
bywają z Syrii, Iraku, Afganistanu, Libii, 
Erytrei.

Polskie Stronnictwo Ludowe w czerwcu 
tego roku wyraziło zdecydowany sprzeciw 
wobec automatycznej relokacji uchodźców, 
tak jak to wcześniej zaplanowała Unia Euro-
pejska. Wprawdzie wówczas Polska zgodziła 
się na takie rozwiązanie, ale wtedy jeszcze zja-

wiska te nie były tak nasilone. Dziś potrzeba 
zdecydowanie szerszego wachlarza działań 
i dlatego PSL przygotowało projekt uchwały 
Sejmu RP, aby wypracować wspólne rozwią-
zanie kryzysu migracyjnego. Propozycja PSL 
zawiera pięć różnych działań: 

1. Sprzeciw wobec automatycznej relo-
kacji uchodźców. Każde państwo powinno 
samo decydować ilu osobom może pomóc 
i w jakim zakresie. 

2. Pomoc żywnościowa dla mieszkań-
ców Syrii. Agencja Rezerw Materiałowych 
przeprowadzi skup żywności o wartości 250 
mln zł i przekaże ją potrzebującym Syryj-
czykom. 

3. Przyjęcie do Polski wojennych sie-
rot. Pomoc syryjskim sierotom, których 
rodzice zginęli podczas działań wojennych. 

4. Pomoc medyczna dla dotkniętych 
wojną. Polskie szpitale przeprowadzą spe-
cjalistyczne operacje dla osób dotkniętych 
działaniami wojennymi. 

5. Współpraca z samorządem w spra-
wie uchodźców. Część samorządów już 
wcześniej deklarowała chęć pomocy i przy-
jęcie części sierot. Rząd powinien z tej ofer-
ty skorzystać.

Uważam, że te pięć propozycji Polskie-
go Stronnictwa Ludowego to jest jednocze-
śnie wypracowanie kompromisu politycz-
nego na poziomie kraju, jak również dobra 
propozycja jako wkład Polski dla przeciw-
działania kryzysowi migracyjnemu.

MIECZYSŁAW 
WALĘCIAK
Przewodniczący Zarządu 
Powiatowego Platformy 
Obywatelskiej RP

Na pytanie czy Polska powinna przyjąć emigran-
tów i uchodźców z Bliskiego Wschodu Afryki 
trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż 
mieszamy tu dwa pojęcia - „emigrant” i „uchodź-
ca”.

Polski może nie stać dzisiaj na przyj-
mowanie imigrantów ekonomicznych, 
ale na określonych warunkach przyjęcie 
uchodźców, tych którzy nie mogą w swo-
im kraju czuć się bezpiecznie ze względu 
na trwającą tam wojnę wydaje się być 
zachowaniem pożądanym. Nie tylko ze 
względu na zwykłą czysto ludzką wrażli-
wość i solidarność, ale również na zobo-
wiązania wobec wspólnoty europejskiej, 
której jesteśmy częścią.

Podejmując próbę przyjęcia uchodź-
ców należy pamiętać, że nie chodzi 
o masową emigrację zarobkową, tylko 
o desperacką ucieczkę ludzi z krajów 
ogarniętych krwawymi konfliktami. Lu-
dzi, którzy nie emigrują w nadziei na lep-
sze życie na bogatym i sytym Zachodzie, 
tylko w panice porzucają swoje domy, by 
ocalić życie. 

Przy zachowaniu odpowiedniego 
poziomu bezpieczeństwa i wszelakich 
instrumentów weryfikacji oraz identy-
fikacji jakie posiada państwo, przyjęcie 
kilkuset chrześcijańskich rodzin z Syrii 
nie stanowiłoby dla Polski zagrożenia ter-
rorystycznego i nie obciążyłoby zbytnio 
naszego budżetu.

Musimy mieć świadomość, że jesteśmy 
w miarę zamożnym europejskim krajem, 
który stać na taki wydatek, choćby ze wzglę-
du na pamięć o tym, jak nas - Polaków, 
przyjmowano jeszcze kilkadziesiąt lat temu, 
gdy uciekaliśmy za granicę przed życiem 
w rządzonym przez komunistów kraju.

reklama
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Kończy się pierwszy okres finansowania 
programu „Rodzina 500+”. Od października 
2017 roku rozpoczyna się kolejny. Czytelni-
cy pytają nas, czy  jest możliwe by program 
wkrótce się zakończył z powodu braku fun-
duszy? 

Rząd przeznaczył dotychczas na 
realizację programu „Rodzina 500+” 
ponad 30 miliardów złotych. Pienią-
dze trafiły do rodzin wychowujących 
dzieci, a takich rodzin najwięcej jest 
głównie w mniejszych miastach i na 
wsi, tam bowiem rodzi się najwięcej 
dzieci. Okazało się jednak, że więcej 
niż planowano wniosków złożono na 
pierwsze dziecko w rodzinach uboż-
szych. Niestety, nie zawsze wnioski 
o wsparcie na pierwsze dziecko były 
składane zgodnie z prawdą. Potrzeb-
ne było zatem uszczelnienie systemu. 
Czy pieniędzy zabraknie? Patrząc na 
efekt jaki wywołał program, czyli 
zwiększoną konsumpcję i tym sa-
mym wyższe PKB oraz wpływy po-
datkowe, można być pewnym, że 
rządowi nie zabraknie pieniędzy na 
jego realizację. Program jest priory-
tetem tego rządu, dlatego można być 
pewnym, że rząd będzie tak prowa-
dził sprawy gospodarcze by pieniędzy 
budżetowych wystarczyło zarówno 

na „500+” jak i na wiele innych waż-
nych społecznych projektów.

Po czerwcu i lipcu 2017 roku 
mamy pierwszą w wolnej Polsce nad-
wyżkę budżetową, pomimo wspomnia-
nych ogromnych miliardowych wydat-
ków na program.

Wiemy ile pieniędzy przeznaczono na 
„500+” w skali kraju, ale Czytelnicy z pew-
nością chcieliby wiedzieć ile środków do-
tychczas wpłynęło np. do powiatu ciecha-
nowskiego?

W Mazowieckim Urzędzie Woje-
wódzkim, który jest niejako ramieniem 
rządu w terenie, prowadzimy takie 
obliczenia gdyż są one niezbędne do 
prognozowania przyszłych transz pie-
niężnych z rządu do samorządów. Od 
momentu gdy wprowadzono program 
„Rodzina 500+” do rodzin z powiatu 
ciechanowskiego trafiły 84 miliony 
złotych! Jest to ogromna kwota, nawet 
gdy porównamy ją z inwestycjami unij-
nymi – widać, że z pewnością poprawia 
to sytuację ekonomiczną w naszym re-
gionie. Nigdy żaden program rządowy 
ani unijny nie wspomagał nas w takim 
stopniu. Tak więc, rząd kieruje wspar-
cie do rodzin, a korzysta na tym nasz 
region.

Czy rodzina, która w ubiegłym roku złożyła 
wniosek o wypłatę „500+” w tym roku musi 
to zrobić ponownie? A jeśli tak, to kiedy?

Świadczenie nie jest odnawiane auto-
matycznie, dlatego każdy kto chce otrzy-
mywać je na nowy okres (od 1 października 
do 30 września kolejnego roku), powinien 
już teraz o tym pomyśleć. Wnioski można 
było składać od 1 sierpnia, a jeśli ktoś tego 
nie uczynił to najlepiej złożyć je już teraz we 
wrześniu lub październiku. Jednak wtedy 
odpowiednio później otrzyma się świadcze-
nie z wyrównaniem. Przykładowo, jeśli ktoś 
zaczeka z wnioskiem do 31 października to 
świadczenie otrzyma dopiero w grudniu 
za miesiące: październik, listopad i gru-
dzień. Natomiast każdy, kto złoży wniosek 
w listopadzie lub później, może liczyć na 
świadczenie dopiero od miesiąca, w którym 
złożył wniosek. Najprościej złożyć wniosek 
przez internet (np. poprzez swój bank), ale 
można to również zrobić w urzędzie gminy 
(MOPS/GOPS), lub listownie.

Gdyby ktoś miał problemy z wy-
pełnieniem wniosku lub zinterpreto-
waniem pewnych przepisów to warto 
skorzystać z naszej bezpłatnej infolinii 
uruchomionej w Mazowieckim Urzę-
dzie Wojewódzkim. Od poniedziałku 
do piątku w godzinach 10:00 – 14:00 
pod numerem telefonu 22 695 71 22 

nasi pracownicy udzielają wszystkich 
informacji dotyczących programu.

Warto też zajrzeć na stronę Minister-
stwa Rodziny lub naszego Mazowieckie-
go Urzędu Wojewódzkiego, gdyż jest tam 
wiele informacji o tym przełomowym dla 
polskich rodzin programie.

Dziękujemy za rozmowę.

rozmowa

materiał promocyjny
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Rozmowa z Krzysztofem Bieńkowskim - kierownikiem ciechanowskiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Rząd kieruje wsparcie do rodzin,  
a korzysta na tym nasz region
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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Ciechanowie z Zamiejscowym Wydziałem 
w Mławie od lat jest największą wyższą 
uczelnią w naszym regionie, której pod-
stawowym zadaniem jest prowadzenie 
kształcenia na potrzeby lokalnego rynku 
pracy. Obecnie trwa rekrutacja kandydatów 
na studia. Czym chcecie zachęcić młodzież 
do podjęcia studiów na Zamiejscowym Wy-
dziale Elektroniki, Dziennikarstwa i Technik 
Multimedialnych?

Zamiejscowy Wydział w Mławie funkcjo-
nuje od samego początku istnienia PWSZ w Cie-
chanowie a prowadzone na nim kierunki kształ-
cenia uzupełniają jej ofertę dydaktyczną. Tak jak 
w przypadku obu zlokalizowanych w Ciechano-
wie wydziałów jego absolwenci powinni znaleźć 
zatrudnienie w zakładach przemysłowych, fir-
mach, instytucjach i urzędach zlokalizowanych 
nie tylko w naszym regionie ale i w całej Polsce 
lub na terenie Unii Europejskiej. Dlatego podsta-
wowym zadaniem władz wydziału jest stworzenie 
odpowiednich warunków do tego, aby zapropo-
nować potencjalnym kandydatom możliwości 
podjęcia studiów na kierunkach gwarantujących 
po ich ukończeniu wykonywanie atrakcyjne-
go zawodu i pewność zatrudnienia. W zamian 
oczekujemy, że nasza oferta dydaktyczna spotka 
się z zainteresowaniem młodzieży, która wybie-
rze nasz wydział jako miejsce podjęcia studiów 
wyższych.

Chodzi tu przede wszystkim o spełnienie 
warunków kształcenia praktycznego, czyli zo-

rientowanego na zdobycie odpowiednich umie-
jętności związanych z przyszłym zawodem. Stąd 
w programie studiów przewaga zajęć typu labora-
toryjnego, projektowego, warsztatowego czy tere-
nowego kosztem zajęć prowadzonych w tradycyj-
nych formach wykładowych czy ćwiczeniowych. 

Kolejną cechą prowadzonych studiów jest 
duża rola praktyki zawodowej, która w wymiarze 
trzech miesięcy odbywana jest przez studentów 
na ostatnim roku studiów. Dzięki temu studenci 
tuż przed końcem studiów mają możliwość po-
znania rzeczywistych warunków pracy w wybra-
nym przez siebie zawodzie i zaprezentowania się 
ewentualnemu pracodawcy.

Zarazem w trakcie studiów studenci mają 
możliwość uczestniczenia w szeregu projektów re-
alizowanych w uczelni, zwiększających szanse zawo-
dowe lub uatrakcyjniających studia. Dla przykładu 
obecnie studentom oferowane jest uczestnictwo 
w programie płatnych praktyk zawodowych i pro-
gramie wymiany międzynarodowej ERASMUS+. 
W tym pierwszym student w ciągu trzech dodatko-
wych miesięcy praktyki zawodowej otrzymuje wy-
sokie kilkutysięczne wynagrodzenie, w tym drugim 
może podjąć roczne studia na zagranicznej uczelni, 
przy czym koszty jego utrzymania w tym czasie po-
krywa stypendium unijne.

Należy podkreślić, że dla uzyskania pożąda-
nego efektu, jakim jest pozyskanie odpowiedniej 
liczby studentów, władze wydziału ściśle współ-
pracują z przedstawicielami pracodawców, w wy-
niku czego oferta dydaktyczna ulega dostosowy-
waniu do aktualnych potrzeb regionu.

Jaka jest zatem aktualna oferta dydaktycz-
na Zamiejscowego Wydziału w Mławie?

Miło nam poinformować, że w stosunku do 
ubiegłego roku oferta naszego wydziału zwiększy-
ła się o nowy kierunek studiów – LOGISTYKA. 
Natomiast na dwóch pozostałych kierunkach 
pojawiły się nowe specjalności. Na kierunku 
ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA jest 
to elektronika przemysłowa a na kierunku BEZ-
PIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE - rzecznik 
prasowy w służbach mundurowych.

Może zatem krótko na temat tych nowości – 
zacznijmy od nowego kierunku LOGISTYKA.

Powołanie tego kierunku studiów jest 
konsekwencją postulatów zgłaszanych przez 
pracodawców. Trudno sobie obecnie wyobrazić 
funkcjonowanie przedsiębiorstw produkcyjnych, 
firm spedycyjnych i transportowych, hurtow-
ni i przedsiębiorstw handlowych bez popraw-
nie funkcjonującego profesjonalnego zaplecza 
logistycznego. O popularności tego kierunku 
świadczy fakt, że w coraz większej liczbie szkół 
średnich w naszym regionie powoływane są kla-
sy ze specjalnością logistyczną, a ich absolwenci 
będą mogli kontynuować kształcenie na pozio-
mie wyższym w naszej uczelni. Także osoby już 
zatrudnione jako logistycy a nie posiadający wyż-
szego wykształcenia kierunkowego będą mogli 
je uzupełnić na prowadzonych na wydziale płat-
nych studiach niestacjonarnych. 

Student ma do wyboru jedną z dwóch spe-
cjalności: logistyka w przedsiębiorstwie produk-

cyjnym oraz logistyka i spedycja w transporcie 
drogowym. W obu przypadkach w programie 
studiów położono nacisk na projektowanie 
i obsługę informatyczną procesów logistycznych, 
wdrażanie nowoczesnych środków technicznych 
i informatycznych w miejscu pracy, obsługę 
prawną procesów i techniki komunikowania 
z klientami. Praktyki zawodowe prowadzone 
będą w przedsiębiorstwach produkcyjnych i fir-
mach transportowych, z którymi władze wydzia-
łu podpisały stosowne porozumienia.

Studia na kierunku logistyka trwają 3 lata, 
a po ich zakończeniu absolwent uzyskuje tytuł 
licencjata. Studia prowadzone w trybie dziennym 
są bezpłatne.

A nowe specjalności na pozostałych kierun-
kach kształcenia?

Elektronika przemysłowa to specjalność 
stworzona na potrzeby nowoczesnych za-
kładów produkcyjnych, w których masowo 
wykorzystywane są zautomatyzowane linie 
produkcyjne. Studenci poznają systemy ste-
rowania procesami produkcyjnymi, napędami 
elektrycznymi, technologie produkcji urzą-
dzeń elektronicznych, czy metody zapewnie-
nia jakości. Oprócz tego studenci poznają 
technologie związane z inteligentnym domem 
w tym systemy pozyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych. Praktyka zawodowa dla tej 
specjalności prowadzona będzie w zakładach 
elektronicznych, przedsiębiorstwach produk-
cyjnych i firmach usługowych.

„Rzecznik prasowy w służbach mundu-
rowych” to specjalność powołana na kierunku 
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, w ra-
mach której student poznaje tajniki komuniko-
wania społecznego w stanach zagrożenia. Student 
wzbogaca swoje umiejętności w zakresie posługi-
wania się językiem polskim, komunikacji werbal-
nej i niewerbalnej, wykorzystania nowoczesnych 
mediów elektronicznych, zasad redagowania tek-
stów i komunikatów. Cechą studiowania na tej 
specjalności jest duża ilość zajęć warsztatowych, 
związanych z realizacją konkretnego zadania – 
przeprowadzenie badania opinii i dokonanie 
analizy, opracowanie komunikatów, dokonywa-
nie analizy materiałów i informacji, redagowanie 
wydawnictw, prowadzenie dyskusji, negocjacji, 
przygotowywanie wystąpień publicznych itp.

Bardziej szczegółowe informacje na temat 
wszystkich kierunków studiów można uzyskać kon-
taktując się z dziekanatem wydziału w Mławie lub 
z wydziałowej strony internetowej uczelni. 

Mam nadzieję, że zaprezentowana oferta 
dydaktyczna zamiejscowego Wydziału w Mła-
wie spotka się z zainteresowaniem absolwentów 
szkół średnich, którzy podejmą studia na jednym 
z prowadzonych na nim kierunków.
Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z dr. inż. Andrzejem Kornetą - Dziekanem Zamiejscowego Wydziału Elektroniki, Dziennikarstwa 
i Technik Multimedialnych w Mławie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie

Nowy kierunek studiów – LOGISTYKA
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W Kawiarni Artystycznej Powiatowego Centrum Kul-
tury i Sztuki w ramach cyklu „Muzyczna Środa” można 
było posłuchać i pobawić się przy niecodziennym jak na 
Ciechanów koncercie. Piosenka harcerska, turystyczna 
i szanty to dość rzadko brzmiący w naszym mieście re-
pertuar, choć wykonuje go pochodzący z Ciechanowa, 
koncertujący właśnie w PCKiSz, Harcerski Zespół Wokal-
no-Muzyczny ŻYWIOŁY ART.

Podczas ponad półtoragodzinnego koncertu 
zabrzmiały piosenki autorskie kierownika mu-
zycznego zespołu Piotra Rzeczkowskiego oraz co-
very znanych i lubianych piosenek turystycznych 
i szanty. Repertuar był swego rodzaju antologią 
zespołu, przeprowadzającego słuchaczy przez 7 lat 
swojego funkcjonowania. 

- Okazją do takiego koncertu był nasz sukces 
na ogólnopolskiej scenie piosenki turystycznej, na 
jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych, 
czyli 45. Ogólnopolskim Festiwalu Turystycznej 
Piosenki Studenckiej BAZUNA. Spotkaliśmy 
tam legendarnych artystów poezji śpiewanej i pio-
senki turystycznej, np. Wolna Grupa Bukowina, 
Czerwony Tulipan, U Studni (dawne Stare Dobre 
Małżeństwo) czy Zayazd (autora szlagieru „Hej 
Przyjaciele”). To było fascynujące i budujące do-
świadczenie – opowiada nam Anna Rzeczkowska 
– opiekun i wokalistka „Żywiołów”.

Wspomniany Festiwal od lat kształtuje i kul-

tywuje studenckie śpiewanie, charakteryzujące się 
dźwiękami gitary, skrzypiec i akordeonu, a samej 
piosence turystycznej towarzyszy klimat jazzowy, 
folkowy, country, poezji śpiewanej, a w ostatnich 
latach również na rockową nutę. 

Autorska piosenka wykonana na festiwalu zo-
stała laureatką umieszczoną w tzw. „Złotej Dwu-
dziestce” spośród 65 zaprezentowanych w kon-
kursie piosenek.

Poza tą nagrodą ciechanowski zespół otrzymał 
jeszcze trzy wyróżnienia:

- za turystyczny walor utworu (nagroda przy-
znawana przez głównego organizatora festiwalu)

- za podtrzymywanie tradycji harcerskiej na 
festiwalu

- dla instrumentalisty przeglądu – Olaf Rzecz-
kowski - w kategorii kongo

Widownia, która szczelnie wypełniła Kawiar-
nię Artystyczną, w entuzjastyczny sposób reago-
wała na każdy utwór tworząc z zespołem wyjątko-
wą więź miłośników piosenek z tekstem – poezji, 
której tło stanowi doskonała muzyka, a treść 
opowiada o szeroko rozumianych podróżach – po 
górach, Mazurach, morzu, ale też o harcerskich 
przygodach i podróżach w głąb samego siebie.

Zabrzmiały takie utwory jak: „Szara lilijka”, 
„Mewy”, „Hiszpańskie dziewczyny” oraz autorskie 
utwory: „Ku przygodzie”, „Chcę harcerzem być” 

i nagrodzona na Bazunie „Rajd Wisła – magiczny 
rajd”.

Zespół został utworzony w 2010 roku przez 
Annę i Piotra Rzeczkowskich, znanych na co 
dzień z przywrócenia do Ciechanowa harcerstwa. 
Równolegle z odbudową środowiska harcerskiego 
stworzyli śpiewającą grupę złożoną z dziewcząt ze 
Szkoły Podstawowej nr 7 (dawniej Miejskiego Ze-
społu Szkół Nr 2). Z czasem grupę rozbudowali 
o profesjonalnych, znanych ciechanowskich mu-
zyków: Jana Lipskiego – gitara elektryczna, Jana 
Gajewskiego – gitara basowa i Macieja Ostromec-

kiego – perkusja. Aktualny zespół wokalny two-
rzą: Amelia Bielińska, Julia Czyżyk, Karolina Kró-
likowska, Patrycja Abramowicz i Julia Zajkowska.

Team w pełnym składzie muzykuje wspólnie 
od trzech lat, a rozpoczynali projektem „Wy-
śpiewać Niepodległość” – rockowym koncertem 
znanych pieśni niepodległościowych wykona-
nych w ramach obchodów Święta Niepodległości 
w 2015 roku w PCKiSz w Ciechanowie. W grud-
niu 2016 zespół wydał swój pierwszy singiel z bo-
żonarodzeniową piosenką o Ciechanowie pt. „Na-
wet Zamek Zanucił Kolędy Ton”.  AR/TM

Panie Rektorze, rozmawiamy w momencie, 
w którym wielu młodych ludzi stoi przed de-
cyzją – „czy i gdzie studiować?”.

Decyzja o podjęciu studiów i wy-
borze uczelni jest jedną z najważniej-
szych w życiu młodego człowieka. 
Podejmując studia w Akademii Huma-
nistycznej dokonuje trafnego wyboru. 
Nasza oferta nie ogranicza się tylko do 
studiów pierwszego i drugiego stopnia. 
Studia podyplomowe i seminaria dok-
torskie pozwalają każdemu kandydato-
wi wybrać swoją ścieżkę kariery.

Znakomita kadra naukowo-dy-
daktyczna kształci przyszłych nauczy-
cieli, historyków, pedagogów, a także 
pracowników administracji państwo-
wej, politologów, socjologów. Wysoki 
poziom nauczania w AH potwierdzają 
przyznawane studentom stypendia Mi-
nistra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za 
wybitne osiągnięcia naukowe.

Co oferujecie studentom poza procesem dy-
daktycznym?

Studenci rozwijają swoje pasje, 
uzdolnienia, torują drogę do karie-
ry zawodowej w kołach naukowych, 
sekcjach sportowych i artystycznych, 
organizując konferencje i spotkania 
z przedstawicielami życia społeczno-po-
litycznego, a także korzystając z wyjaz-
dów zagranicznych (na Białoruś, Litwę, 
Ukrainę, do Rosji, USA, do Niemiec, 
Mołdawii) na studia i sympozja.

Skoro już jesteśmy przy wyjazdach zagra-
nicznych, to proszę przybliżyć współpracę 
międzynarodową, w którą jest zaangażo-
wana Uczelnia.

Akademia Humanistyczna jest ce-

nionym partnerem w międzynarodo-
wych kręgach akademickich współpra-
cując z uczelniami z zagranicy, w tym: 
z Państwowym Rosyjskim Uniwersy-
tetem im. Immanuela Kanta, Biało-
ruskim Uniwersytetem Państwowym 
w Mińsku, uniwersytetem w Grodnie, 
uczelniami ukraińskimi w Ostrogu, 
Lwowie i Krzemieńcu, z Uniwersyte-
tem w Kłajpedzie, z Uniwersytetami 
w Smoleńsku, Nowogrodzie, Nowosy-
birsku, z renomowaną uczelnią niepu-
bliczną - Moskiewską Akademią Eko-
nomiki i Prawa.

Jak Uczelnia wypada w ogólnopolskich ran-
kingach?

Akademia od lat zajmuje wiodące 
miejsca w krajowych rankingach wyż-
szych uczelni, organizowanych przez 
„Perspektywy”, „Rzeczpospolitą”, 
„Wprost” i „Politykę".

Jakie kierunki studiów obecnie oferujecie?
Obecnie Akademia prowadzi 

kształcenie na kierunkach: admini-
stracja (studia I stopnia i podyplomo-
we), bezpieczeństwo narodowe (studia 
I stopnia), historia (studia I i II stopnia, 
podyplomowe, seminaria doktorskie), 
pedagogika (studia I i II stopnia, po-
dyplomowe) oraz politologia (studia 
I i II stopnia, podyplomowe, seminaria 
doktorskie).

W ubiegłym roku akademickim Akademia 
Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora 
była głównym organizatorem bądź współ-
organizatorem wielu konferencji, spotkań 
czy debat. Proszę wymienić te najważniej-
sze.

Przede wszystkim trzeba wymienić 
konferencje: „Pomoc psychologiczno-
-pedagogiczna – nowy model wspoma-
gania szkół i przedszkoli”, „Deutsch-
-polnische biographien”, debata pt.: 
„Polska humanistyka - stan i potrzeby 
- w 100-lecie urodzin Gieysztora”, IV 
Ogólnopolskie Seminarium Naukowe 
z cyklu „Człowiek - edukacja – spo-
łeczeństwo” pt.: „Nauczanie, uczenie 
się i wychowanie a transformacja prze-
miana społecznych”, „Pierwsze wieki 
chrześcijaństwa w Polsce”, „Czerwińsk 
n/Wisłą: historia - rozwój – wyzwa-
nia”, „450-lecie przybycia jezuitów 
do Pułtuska”, międzynarodowa kon-
ferencja naukowa pt.: „Administracja 
a bezpieczeństwo”, „Królestwo polskie 
1815-1915”, ogólnopolska konfe-
rencja naukowa pt.: „Społeczeństwo 
Mazowsza wobec wydarzeń i wojny 
światowej”, seminarium naukowe pt.: 
„Dziedzictwo kulturowe Polski - za-
bytki architektury” czy Międzynaro-
dowa Interdyscyplinarna Konferencję 
Naukowa pt.: „Edukacja XXI wieku 
- zagrożenia, problemy i perspektywy 
doby globalnej”. W październiku br. 
odbędzie się konferencja „650 lat dia-
spory ormiańskiej w Polsce”.

Co uważa Pan za największy sukces nauko-
wy Uczelni?

Największym osiągnięciem Akade-
mii, wydarzeniem w skali światowej, sta-
ło się odnalezienie w 2008 roku grobu 
Mikołaja Kopernika w archikatedrze we 
Fromborku i identyfikacja jego szczątków 
przez zespół Instytutu Antropologii i Ar-
cheologii uczelni pod kierunkiem prof. 
Jerzego Gąssowskiego.

Wasza Uczelnia szczyci się swoją Biblioteką. 
Jest też aktywna na rynku wydawniczym.

Tak, Akademia może pochwalić się 
nowoczesną, w pełni skomputeryzo-
waną własną biblioteką, której księgo-
zbiór liczy 145 tys. woluminów i jed-
nostek bibliotecznych oraz własnym 
Wydawnictwem Typografia Pułtusk, 
w dorobku którego znalazło się ponad 
500 tytułów. W tym miejscu należy 
wymienić publikacje, które ukazały się 
dzięki wsparciu PKN ORLEN - czte-
ry tomy „Dziejów Mazowsza”. Tom 
piąty, także z dofinansowaniem PKN 
ORLEN ukaże się do końca listopada 
br. i obejmuje lata 1939-1945. Aka-
demia Humanistyczna opublikowała 
także dwa tomy „Dziejów Pułtuska” 
(do 1989) oraz m.in.: „Przeszłość i toż-

samość Mazowsza w świetle badań na-
ukowych i działalności społecznych”, 
„Powstanie Warszawskie. Rękopis 
Aleksandra Gieysztora. Obóz jeniecki 
Gross Born listopad/grudzień 1944r.”, 
„Kobieta na łamach pisma satyrycz-
no-humorystycznego "MUCHA" 
w latach 1868-1914”, „Swoi i obcy 
na Mazowszu Północnym w minio-
nym tysiącleciu:, „Kultura artystyczna 
w Polsce w dekadzie Edwarda Gierka 
( 1971-1980 ). Kronika”, „Między 
Polską i Rosją - Igor i Swiatosław Beł-
zowie” oraz czasopisma „Studia Mazo-
wieckie” i „Społeczeństwo i Polityka”. 
Wkrótce ukaże się publikacja pt. „Spo-
łeczeństwo Mazowsza wobec wydarzeń 
I wojny światowej”.

Jakie są refleksje Pana Rektora jeśli chodzi 
o przyszłość Akademii?

Mamy świadomość, że w nadcho-
dzących latach czekają nas nowe wy-
zwania. Pragniemy zapewniać dalszy 
rozwój uczelni z wysiłkiem nie mniej-
szym niż na początku jej powołania 
wierząc, że Akademia Humanistycz-
na im. Aleksandra Gieysztora będzie 
utrwalać swoją tradycję, a dorobek 
minionego dwudziestolecia wzbogaci 
o nowe osiągnięcia.

Jak by Pan Rektor zachęcił młodego czło-
wieka do podjęcia studiów właśnie na Aka-
demii Humanistycznej?

Akademię ukończyło ponad 50 tys. 
absolwentów, a 125 osób uzyskało stop-
nie doktorskie co dowodzi, że nauka tu 
jest dobrym wyborem. Nasi absolwen-
ci są cenieni na rynku pracy, zajmują 
kierownicze stanowiska w instytucjach 
i przedsiębiorstwach państwowych oraz 
w firmach prywatnych. Zapraszam na 
studia do Pułtuska, miasta nad błękitną 
Narwią, bogatego w tradycje, przyja-
znego młodzieży.

Dziękujemy za rozmowę.

Rozmowa z prof. dr. hab. Adamem Koseskim – Rektorem Akademii 
Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora

Zapraszam na studia do Pułtuska

Koncert piosenki turystycznej w PCKiSz

„Żywioły” w żywiole 

Fo
t. T

M

Żywiołowy koncert „Żywiołów” w Powiatowym Centrum Kultury i Sztuki.
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W pierwszą sobotę września 
społecznym staraniem 
w Wierzbowie w gminie Opinogóra 
Górna przygotowano dzieciom 
radosną imprezę na pożegnanie 
wakacji i powitanie roku 
szkolnego.

Chociaż dżdżyło wszystko się udało 
i przebiegło wesoło, gdyż w Wierzbowie 
do świętowania są warunki super – ob-
szerna świetlica wiejska z wygodami gdzie 
chroniono się na poczęstunek gdy prze-
lotnie padało, obok elegancki plac z huś-
tawkami na stałe, a na czas imprezy usta-
wiono tam także dmuchaną zjeżdżalnię. 
Mimo przelotnego dżdżu było również 
gdzie spokojnie piec na grillu pod da-

chem, a plac zabaw muzycznie nagłaśnia-
no wystawiając aparaturę w oknie. 

Wielofunkcyjny obiekt wiejski po-
łożony jest przy wierzbowskim urokli-
wym stawie, przy którym tuż nad wodą 
rosną wierzby, więc miejsce na imprezy 
jest ogólnie bardzo atrakcyjne.

Spotkanie zorganizowali druhowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbo-
wie oraz sołtys Wierzbowa Janina Pikus, 
a wsparli – radny Rady Powiatu Ciecha-
nowskiego Janusz Kowalski (któremu 
podczas zabawy towarzyszyła córka Maja) 
oraz bank PKO BP i grono mieszkańców 
wsi, którzy zadbali o zastawienie stołów 
wieloma smakołykami.

W wydarzeniu uczestniczył też 
wójt gminy Opinogóra Górna Piotr 
Czyżyk z małżonką Elżbietą.

KAROL PODGÓRNY

Z gminy Ciechanów

Zaradny 
radny
Na tytułowe miano na pewno zasługuje 
Grzegorz Nowakowski – radny, a zarazem 
sołtys wsi Nużewo w gminie Ciechanów. 
Z jego inicjatywy, przy wydatnej pomocy 
samych mieszkańców, udało się utwardzić 
drogę dojazdową do nowych budynków 
mieszkalnych w tej miejscowości.

Dotychczas droga ta była w fa-
talnym stanie, ciężko było przejechać 
i przejść suchą stopą. Mieszkańcy 
nie kryją zadowolenia, że sytuację tę 
udało się zmienić. – Dziękujemy na-
szemu radnemu, a zarazem sołtysowi, 
za dostrzeżenie problemu i bezinte-
resowną pomoc. Poprawienie stanu 
nawierzchni tej drogi zdecydowanie 
poprawiło komfort dojazdu do na-
szych nieruchomości – powiedziała 
nam mieszkanka Nużewa – Agniesz-
ka Sobiesiak.

TM

Samorząd 
Województwa 
Mazowieckiego

Lepsze drogi 
dla rolników
Dzięki pomocy Samorządu Województwa 
Mazowieckiego powstanie lub będzie zmo-
dernizowanych ponad 260 km dróg dojaz-
dowych do gruntów rolnych w prawie 240 
gminach. W powiecie ciechanowskim naj-
większe wsparcie otrzymają gminy Ciecha-
nów i Ojrzeń – po 150 tys. zł.

W sumie na Mazowszu zaplanowano 
277 inwestycji na drogach dojazdowych 
do gruntów rolnych. Dzięki moderni-
zacjom mieszkańcy terenów wiejskich 
zyskają dogodne połączenia do domów 
i miejsc pracy. Łączna kwota dofinanso-
wania to blisko 18 mln zł. - To kolejne 
środki samorządu Mazowsza przeznaczo-
ne na rozwój infrastruktury drogowej. 
Blisko 18 mln zł to duży zastrzyk finan-
sowy, tym bardziej że dotyczy tak ważne-
go elementu, jakim są drogi, a większość 
programów preferuje duże inwestycje. 
Decyzją Zarządu Województwa Mazo-
wieckiego tym razem wsparcie przyznano 
na te mniejsze projekty. Ważne, aby drogi 
w naszym województwie były utwardzo-
ne, a rolnicy mogli dogodnie dotrzeć do 
pól i łatwiej zwieźć płody rolne – podkre-

śla Radosław Rybicki - dyrektor Departa-
mentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim 
Województwa Mazowieckiego.

W powiecie ciechanowskim wspar-
cie otrzymają następujące inwestycje 
drogowe:

- Gmina Ciechanów - Moderni-
zacja drogi gminnej ulica Polna w m. 
Niestum – 150 tys. zł

- Miasto i Gmina Glinojeck - Prze-
budowa drogi gminnej Faustynowo 
Kolonia – 95 tys. zł

- Gmina Gołymin-Ośrodek - Przebu-
dowa drogi gminnej nr 120448W relacji 
Watkowo - Konarzewo-Sławki – 95 tys. zł

- Gmina Ojrzeń - Przebudowa dro-
gi gminnej w miejscowości Wojtkowa 
Wieś od km 0+005,00 do km 0+340,7 
i od km 0+357,90 do km 0+948, etap 
II – 50 tys. zł

- Gmina Ojrzeń - Rozbudowa 
drogi gminnej w miejscowości Obrąb 

odcinek II od km 0+000,00 do km 
0+600,00 – 100 tys. zł

- Gmina Regimin - Przebudowa 
drogi gminnej Kątki – Klice – 46 tys. zł

- Gmina Sońsk - Przebudowa drogi 
gminnej nr ew. 150/1 Ciemniewo - Bo-
dziejewo na odcinku od km 0+000,00 
do km 0+995,98 – 85 tys. zł

Z informacji o uzyskaniu największej 
dotacji na pojedynczy projekt cieszy się 
Marek Kiwit – Wójt Gminy Ciechanów. 
– Dziękuję bardzo marszałkowi Adamowi 
Struzikowi. Nasza gmina może nie należy 
do najbiedniejszych ale bardzo dynamicz-
nie się rozwija. Przy wielu realizowanych 
inwestycjach każda złotówka zewnętrz-
nego dofinansowania jest bardzo ważna 
– powiedział nam wójt Kiwit.

Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik podkreśla, że samorząd 
wojewódzki od lat wspiera rolnictwo i dba 
o jego rozwój, m.in. przez finansowanie 
dróg dojazdowych do pól czy gospodarstw 

rolnych. - Tylko od 2011 r. na tego typu in-
westycje przeznaczyliśmy ponad 80 mln zł, 
dzięki czemu udało się zbudować i zmoder-
nizować ponad 1100 km połączeń do grun-
tów rolnych. Cieszę się, że po raz kolejny 

możemy wesprzeć lokalne samorządy w re-
alizacji tak ważnych dla rolników i miesz-
kańców wsi przedsięwzięciach – mówi mar-
szałek Struzik.

TM

Wernisaż wystawy zdjęć Edyty Makowskiej

Fotograficzne  
obserwacje przyrody
W Wypożyczalni Głównej Powiatowej Biblioteki Publicznej, przy ul. Warszawskiej, zorgani-
zowano wernisaż wystawy „Fotograficzne obserwacje przyrody” autorstwa Edyty Makow-
skiej.

Na wystawie prezentowane 
są bardzo ciekawe zdjęcia przy-
rody: fotografia makro, ptaków 
i kilka krajobrazów Ciechanowa. 
Zdjęcia na wystawę powstawały 
przez trzy miesiące.

Autorka prezentowanych 
zdjęć ma 16 lat. Jest tegoroczną 
absolwentką Gimnazjum nr 1 
w Ciechanowie, a od września 
rozpoczęła naukę w I LO im. 
Zygmunta Krasińskiego. Foto-
grafia nie jest jej jedyną pasją. - 
Od 5 lat gram w orkiestrze OSP 
Ciechanów na saksofonie. Inte-
resuje mnie literatura, przyroda, 
historia muzyki i technologia. Uwielbiam czytać książki i słychać muzyki – mówi 
Edyta Makowska.

W rozmowie z nami podkreśla, że fotografią interesuje się od dziecka, ale foto-
grafować zaczęła dopiero półtora roku temu. - Zapisałam się do grupy reporterskiej 
w Gimnazjum nr 1. Fotografowałam wydarzenia z życia szkoły i tak rozwijało się 
we mnie to zainteresowanie. Głównie fotografuję przyrodę, czyli kwiaty, zwierzęta 
i krajobrazy. Robię też fotoreportaże, sesje zdjęciowe i zdjęcia z imprez okoliczno-
ściowych. Moim wielkim marzeniem jest w przyszłości znalezienie ciekawej pracy 
związanej z fotografią i kupienie jeszcze lepszego sprzętu foto. Przy okazji pragnę 
powidziękować wszystki osobom, które wspierają mnie w realizacji mojej pasji: 
Mamie, Dziadkom, nauczycielom z Jedynki, dyrektorowi Sławomirowi Bartosie-
wiczowi, fotografom z Ciechanowskiego Klubu Fotograficznego, członkom orkie-
stry OSP Ciechanów i wszystkim moim znajomym. Szczególnie serdecznie dzięuję 
Paniom z Powiatowej Biblioteki Publicznej przy ulicy Warszawskiej za zorganizo-
wanie wernisażu i wystawy moich prac – mówi Edyta Makowska.

W wernisażu wzięli udział, m.in.: Joanna Potocka-Rak – zastępca prezydenta 
Ciechanowa, Edyta Rzeplińska-Filipowicz – radna Rady Miasta Ciechanów oraz 
Andrzej Bayer – prezes Mazowieckiej Izby Gospodarczej.

Wystawa będzie prezentowana w oknach biblioteki do 22 września.
TM
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Edyta Makowska

Aktualności wsi Wierzbowo

Dorośli zrobili dzieciom zabawę

Na imprezie druhowie OSP Wierzbowo wystąpili w ubiorach bojowych i mundurach 
galowych.

Pamiątkowe zdjęcie przy zjeżdżalni dla dzieci. Pośrodku – wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu Ciechanowskiego Janusz Kowalski.

Dzięki inicjatywie radnego Grzegorza Nowakowskiego oraz pomocy mieszkańców 
utwardzono drogę dojazdową do nowych domów w Nużewie.

Dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego powstanie lub będzie 
zmodernizowanych ponad 260 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
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Powiat na rzecz 
niepełnosprawnych

„Bayer Full” 
w Niestumiu
Po raz kolejny po niedługiej przerwie Powiatowe Cen-
trum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie zorganizowało 
piękny Festyn Integracyjny dla osób niepełnospraw-
nych i ich otoczenia, który zagościł w podciechanow-
skim Niestumiu, gdzie na uczestników spotkania czeka-
ło mnóstwo wrażeń.

– Po dwuletniej przerwie udało się nam wzno-
wić cykl naszych spotkań integracyjnych dla osób 
z niepełnosprawnością z powiatu ciechanowskie-

go. Jest to możliwe dzięki realizowanemu przez 
PCPR projektowi „Aktywność szansą na zatrud-
nienie i usamodzielnienie”… Celem projektu jest 
m.in. integracja społeczna osób z niepełnospraw-
nością. Pragniemy zwrócić uwagę na problema-
tykę osób niepełnosprawnych i żywimy głęboką 
nadzieję, że spotkania takie przyczynią się do 
kształtowania pozytywnego wizerunku osób nie-
pełnosprawnych oraz postaw życzliwszych w sto-
sunku do osób z niepełnosprawnością – witając 
uczestników Festynu m.in. mówiła Anna Karaś 
– kierownik PCPR w Ciechanowie.

W trakcie Festynu wicedyrektor Mazowiec-
kiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych 
Elżbieta Szymanik udekorowała Annę Karaś me-
dalem za aktywność w pozyskiwaniu środków 
unijnych i udział PCPR w projektach Mazowsza 
od początku funkcjonowania programu. Zaraz 

potem Anna Karaś zapowiedziała występ sławne-
go w kraju oraz w Chinach zespołu „Bayer Full” 
ze Sławomirem Świerzyńskim na czele, który 
w przerwie między kolejnymi szlagierami zespołu 
udzielił krótkiego kursu języka chińskiego, obej-
mującego m.in. słowa „nihao” – „dzień dobry”, 
„cajdień” – „do widzenia” i  „szieszie” – „dziękuję”. 

Podczas spotkania nie tylko wysłuchano wspaniałe-
go koncertu „Bayer Full” i tańczono przy jego muzyce, 
ale też biesiadowano przy wspólnym stole i korzystano 
z wielu atrakcji terenu nad rzeczką Pławnicą.

„Było super - dziękujemy” – skomentowała 
przebieg Festynu na facebookowym profilu PUL-
SU jedna z jego uczestniczek Ewa Pawelczyk.

KAROL PODGÓRNY

ogłoszenie

Kierownik PCPR w Ciechanowie Anna Karaś zapowiada 
występ sławnego zespołu „Bayer Full”.
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dożynki

Z życia gminy Opinogóra Górna

Dożynki gdzie 
w Pałukach 
wyniosła wieża stoi
Bogate były opinogórskie Dożynki Gminne w Pałukach na przeciw 
Pałuckiej Wieży, która dziś za sprawą inicjatyw samorządowych 
może ożyć i odzyskać dawny czar, ale o tym kiedy indziej żeby nie 
zapeszyć.

Na zielonym pałuckim placu ustawiono dwanaście stoisk 
z jedzonkiem na poczęstunek, a nawet drinkiem. Pawilony 
wystawiły i bogato zaopatrzyły Sołectwa – Bogucin, Chrza-
nówek, Długołęka, Kołaczków, Pałuki, Pomorze, Przedwo-
jewo, Rembówko, Wierzbowo, Wola Wierzbowska, Wólka 
Łanięcka oraz Załuże-Imbrzyki. Stoisko z hasłem „Aktywne 
Babki” wystawiła zaprzyjaźniona gmina Gołymin-Ośrodek. 

W korowodzie poniesiono kilkadziesiąt Wieńców Do-
żynkowych, a dożynkowy Bochen Chleba na ręce wójta 
Piotra Czyżyka przekazali Starostowie Dożynkowi – Iwona 
Trętowska z Niemierzyc i Jacek Maciejewski z Dzbonia. 

Osobisty list od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Krzysztofa Jurgiela odczytał poseł Robert Kołakowski, życze-
nia osobiste złożyły – wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki 

Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik oraz wi-
ceprezydent Ciechanowa Joanna Potocka-Rak - życząca także 
w imieniu prezydenta Krzysztofa Kosińskiego.

Był też czas częstowania chlebem przez duchownych 
i wójta oraz podziwiania występów Gminnej 
Orkiestry Dętej Trzech Pokoleń oraz Chó-
rów Nadzieja i Melodia. Także były pop-mu-
sicowe koncerty estradowe i ludowa zabawa. 
Kupowano na straganach, a dzieci bawiły się 
w mini-wesołym miasteczku. Przy wejściu na 
plac gości witali baba z chłopem w towarzy-
stwie kogucika.

Dożynki w plenerze poprzedziła Msza 
Święta w kościele Parafii Św. Gotarda 
w Pałukach, a nad całością organizacji czu-
wała Zofia Pikus - dyrektor opinogórskiego 
Gminnego Ośrodka Kultury.

KAROL PODGÓRNY

Chórzyści opinogórskiej „Melodii” w towarzystwie 
chórzystek Parafii Św. Gotarda w Pałukach – na 
kwadrans przed występem na scenie.

Głównym punktem Dożynek Gminnych 
w Niestumiu była Msza Święta Polowa, 
której przewodniczył ks. kan. Jan Jóźwiak 
– proboszcz Parafii Matki Bożej Fatimskiej, 
z udziałem ks. dziekana kan. Zbigniewa 
Adamkowskiego – proboszcza Parafii Św. 
Józefa oraz ks. Adama Gnypa – proboszcza 
Parafii Błogosławionych Płockich Biskupów 
Męczenników na Krubinie. 

Piękną okolicznościową homilię 
z odniesieniami do rolniczego trudu 
wygłosił ksiądz Jan, który poświęcił 

Wieńce Dożynkowe i na którego ręce 
Starostowie Dożynkowi Dorota i Ja-
nusz Lazarscy z Rydzewa przekazali bo-
chen Dożynkowego Chleba.

Serię wystąpień oficjalnych rozpo-
czął wójt Marek Kiwit, m.in. mówiąc: 
– Święto plonów, Dożynki, to jeden 
z najpiękniejszych dni w roku dla pol-
skiej wsi, dla rolników, dla ich rodzin, 
dla firm, które współpracują z rolnic-
twem. Papież Jan Paweł II powiedział: 
„Oddajcie hołd spracowanym rękom 

polskiego rolnika. Tym rękom, które 
z trudnej i ciężkiej pracy wydobywały 
chleb dla kraju, a w chwilach zagro-
żenia były gotowe tej ziemi strzec” – 
wskazywał Marek Kiwit. 

A dalej wójt m.in. wspominał za-
służonego dla sprawy oświaty rolniczej 
(pochodzącego z Kownat Wojnowych 
w dzisiejszym sołectwie Kownaty Żę-
dowe) pozytywistę Tomasza Klonow-
skiego – fundatora Szkoły Rolniczej 
w Sokołówku, a także dobre skutki 
Ciechanowskiego Pozytywizmu, przy-
wołując z głębi czasu postacie Fran-
ciszka Rajkowskiego, Jadwigi Dziubiń-
skiej, Maksymiliana Malinowskiego, 

Aleksandra Świętochowskiego, Stani-
sława Wojciechowskiego oraz Czecha 
Zdenka Gaja.

Dziękując wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania i prze-
prowadzenia Dożynek, wójt Kiwit 
zaakcentował: – Dziękuję wszystkim 
Sołectwom, które wystawiły przepięk-
ne Wieńce, ale szczególnie dziękuję 
dwóm Paniom… Pani Sołtys Kownat 
Żędowych Kasi Kaliszewskiej, dziękuję 
Pani Sołtys Rykaczewa Bożenie Przyby-
łowskiej. Dziękuję wszystkim, którzy 
byli zaangażowani i robili wystrój sce-
ny, jak również uczestniczyli w przygo-
towaniach – przedstawiał wójt Kiwit.

Po serii wystąpień oficjalnych były 
koncerty i smakowanie poczęstunków 
i nie tylko.

A doprawdy wszystkie Dożynkowe 
Wieńce były przepiękne, ale nie można 
tego nie zauważyć, że najbardziej zadzi-
wiał jakby wyrzeźbiony ze złoto-srebr-
nego zboża – duży kogut z dziobem, 
grzebieniem, dzwonami (gulgotkami) 
i dorodnym ogonem, że hejże, hejże 
haha! Przygotowany ze znawstwem 
proporcji przez Sołectwo Gumowo. 
Naprawdę atrakcyjny kogut!

Post scriptum
Na Dożynkach nie zabrakło człon-

ków Ciechanowskiego Klubu Fotogra-
ficznego, którzy artystycznie wydarze-
nie utrwalali, może te zdjęcia pojawią 
się kiedyś na ważnej wystawie.

KAROL PODGÓRNY

19. Dożynki Województwa Mazowieckiego 
i Diecezji Płockiej

Nasi na wojewódzkich 
dożynkach
Delegacja Powiatu Ciechanowskiego wzięła udział w 19. Dożynkach Województwa Mazo-
wieckiego i Diecezji Płockiej, których gospodarzem był w tym roku Powiat Przasnyski.

Na czele delegacji znaleźli się: starosta ciechanowski Sławomir Morawski, prze-
wodniczący Rady Powiatu Zbigniew Gutowski, starostowie powiatowi dożynek 
Monika i Piotr Morawscy ze Strzelni w gminie Grudusk (producenci zbóż pasz-
owych, rzepaku, pszenicy i trzody chlewnej oraz, od niedawna, właściciele wła-
snej pasieki). W dożynkach wzięli też udział pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Ciechanowie z wydziałów: Rozwoju, Promocji i Funduszy Strukturalnych oraz 
Środowiska, Rolnictwa i Działań Antykryzysowych.  Była też czwórka tancerzy 
Ludowego Zespołu Artystycznego „Ciechanów”.

Chleb dożynkowy dla naszej delegacji przygotowała  Produkcyjno-Handlowa 
Spółdzielnia Samopomocy w Ciechanowie a wieniec w kształcie stylizowanej stud-
ni wiejskiej - Pani Agnieszka Brańska z miejscowości Ostrzeniewo.

BTW/TM
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Delegacja Powiatu Ciechanowskiego na 19. Dożynkach Województwa Mazowieckiego 
i Diecezji Płockiej.

Dożynkowy Bochen na ręce wójta Piotra Czyżyka przekazują 
Dożynkowi Starostowie – Iwona Trętowska i Jacek Maciejewski.

Z życia gminy Ciechanów

Dożynki w Niestumiu nad 
rzeczką Pławnicą

Starostowie Dożynkowi Dorota i Janusz Lazarscy niosą Dożynkowy Bochen, by przekazać 
na ręce księdza Jana – naszego ciechanowskiego duszpasterza, który przewodniczył 
Dożynkowej Mszy Świętej.

Sołectwa z terenu gminy Ciechanów przygotowały piękne Dożynkowe Wieńce.

Dożynkowe przemówienie wygłasza wójt 
Marek Kiwit.
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Na strzelnicy myśliwskiej PZŁ w Chotumiu 
koło Ciechanowa w drugą sobotę września 
odbyły się XXIV Zawody strzeleckie oraz spo-
tkanie sympatyków myślistwa i strzelec-
twa. Organizatorem tego wydarzenia był 
Klub Strzelecki „Hubertus”. 

Kilkudziesięciu uczestników zmierzy-
ło się w pełnym sześcioboju myśliwskim. 
Uczestnicy strzelali m.in. do rzutek oraz 

ruchomych tarcz. Chętni mogli skorzy-
stać z możliwości udziału w pokerze na 
konkurencji Oś myśliwska. Każdy zawod-
nik uczestniczący w powyższych konku-
rencjach musiał posiadać zezwolenie na 
broń. Dla pensjonatów strzelectwa nie 
posiadających zezwolenia przygotowano 
konkurencje strzelania do tarczy z wia-
trówki. Strzelanie konkursowe z wiatrów-

ki cieszyło się bardzo dużym zaintereso-
waniem. Chętnie brały w niem udział 
również dzieci i młodzież. 

- Zawodnicy walczyli o jak najlepsze 
wyniki w konkurencjach śrutowych (zając, 
przeloty, oś myśliwska, krąg myśliwski) 
a także kulowych (dzik, rogacz i lis). Zgod-
nie z regulaminem zawodów, pamiątko-
wymi pucharami i nagrodami wyróżnie-
ni zostali najlepsi strzelcy w klasyfikacji 
otwartej: 1 miejsce - Jakub Jesionowski 
z wynikiem łącznym 472 pkt. Kolejne 
miejsca zajęli: Sławomir Marlęga - 467 
pkt. oraz  Tomasz Jendrzejewski - 448 pkt. 
- powiedziała nam Dominika Przeorek, 
rzecznik prasowy PZŁ Ciechanów. Nasza 
rozmówczyni również brała udział w za-
wodach, zwyciężając w kategorii Dian. 

Jednym ze sponsorów nagród 
w konkursie była firma Rolbud - wła-
ściciel Centrum Handlowego Mrówka. 

Organizatorzy już dziś zapraszają 
na kolejne ogólnopolskie zawody na 
chotumskiej strzelnicy, które odbędą 
się w dniu 30 września. Zawodnicy po-
walczą wówczas o „Puchar Północnego 
Mazowsza”.

AM

Polski Związek 
Wędkarski

Wędkowanie 
o Puchar 
Prezesa
W ostatnią niedzielę sierpnia na zbiorniku 
wodnym „TORFY” odbyły się zawody węd-
karskie o Puchar Prezesa Koła Polskiego 
Związku Wędkarskiego Ciechanów-Miasto.

Pogoda dopisała, choć organizato-
rzy obawiali się krążących wokół nasze-
go miasta burz. – Było ciepło, momen-
tami bardzo parnie z lekkim wiatrem 
i słońcem przebijającym się przez 

chmury. Na całe szczęście do końca za-
wodów burza do nas nie dotarła. Brania 
ryb były bardzo chimeryczne – powie-
dział nam Eugeniusz Nowak – prezes 
Koła PZW Ciechanów-Miasto.

Puchar zdobył Krzysztof Matule-
wicz, II miejsce zajął Wojciech Mizer-
ski, zaś III - Rafał Sadowski. Puchar 
i nagrody wręczyli prezes Nowak oraz 
Kazimierz Olszewski – prezes Firmy 
PLAST-BUD.

- Serdeczne dziękuję wszystkim 
zawodnikom za udział w zawodach 
oraz sponsorom: prezesowi PLAST-
-BUD-u - Kazimierzowi Olszewskie-
mu, właścicielowi sklepu FISH-GUN 
- Tomaszowi Lewandowskiemu oraz  
Browarowi CIECHAN – mówi prezes 
Eugeniusz Nowak.

Zawody zakończyły się wspólnym 
grillowaniem. TM

Myjnie samochodów osobowych, czy też dostaw-
czych są już naturalnymi elementami gospodar-
czego krajobrazu Ciechanowa, ale myjnia dla 
psów jest absolutną nowością w naszym mieście. 
Taki punkt od pewnego czasu funkcjonuje w po-
bliżu Centrum Handlowego Mrówka przy ul. Nie-
chodzkiej w Ciechanowie. 

To miejsce przeznaczone jest 
m.in. dla osób posiadających psy, ale 
nie dysponujących miejscem, w któ-
rym mogliby zająć się pielęgnacją 
swojego czworonoga w bezpiecznych 
i komfortowych warunkach. Można 
tam wygodnie podjechać i zaparko-

wać samochód tuż przed drzwiami 
myjni. 

Korzystanie z myjni dla psów nie 
należy do trudnych czynności. Każ-
dy krok jest dokładnie opisany na ta-
blicy informacyjnej. Do dyspozycji 
klientów jest kilka kolejnych etapów 
pielęgnacji, a wśród nich: płukanie, 
dozowanie szamponu i odżywki, a 
w końcu suszenie. Dostępny jest 
również specjalny preparat przeciw 
pchłom i kleszczom. 

Myjnia dla psów usytuowana jest 
w bezpośrednim sąsiedztwie nowo-
czesnej samoobsługowej myjni samo-
chodów osobowych oraz dostawczych. 
Właściciel, czyli firma Rolbud oferuje 
klientom atrakcyjne ceny za korzy-
stanie z myjni. Już za kilka złotych 
można umyć swoje auto. Dla większej 
wygody klientów wprowadzono karty 
na myjnię, zakup takiej karty to jedy-
nie 10 zł, natomiast przy pierwszym 
doładowaniu za kwotę 30 zł, otrzymu-
jemy do wykorzystania 50 zł w myjni. 
W odległości kilkunastu metrów od 
myjni do dyspozycji klientów oddany 
jest kompresor oraz stanowiska z od-
kurzaczami samochodowymi. 

AM

III Nocny Turniej FIFA 
17 o Puchar Prezydenta

Konsolowe 
granie
Pod koniec sierpnia w hali sportowej Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. 17 
Stycznia odbył się III Nocny Turniej FIFA 17 
o Puchar Prezydenta. W wydarzeniu wzięło 
udział 161 zawodników.

Tegoroczna edycja turnieju miała 
odmienną formę od wcześniejszych. 
Turniej został podzielony na Junior 
oraz Open. W młodszej grupie wzięło 
udział 34 zawodników, zaś w starszej 
127. Zmagania młodszej grupy rozpo-
częły się około południa. Młodzi gracze 
rozegrali swój mistrzowski turniej w 5 
godzin. Grupa starsza zaczęła widowi-
sko w godzinach wieczornych i do go-
dzin porannych wyłoniła zwycięzców. 

Pierwsze miejsce w grupie junio-
rów zdobył Hubert Matusiak, drugie 
zajął Alan Umiński, a trzeci był Piotr 

Piątkowski. W grupie Open miejsca 
od pierwszego kolejno zajęli: Piotrek 
Gustavo, Bartłomiej Augustyniak, Do-
minik Boguś. Rywalizacja pomiędzy 
zawodnikami była zacięta, nie brako-
wało wyrazów frustracji, a nawet łez. 
Zawodnicy walczyli o atrakcyjne na-
grody: puchary, gotówkę, maskotki, 
plecaki, vouchery na pizzę czy pady do 
konsol PlayStation 4. Dodatkowym 
zaskoczeniem było to, że podczas tur-
nieju w grupie Open brała udział jedna 
kobieta - Natalia Kurzęcka, która do-
stała się do 1/32 rozgrywek. Za udział 
w turnieju dostała nagrodę pocieszenia 
od sponsorów. Podczas turnieju noc-
nego było oficjalne otwarcie poprzez 
mecz Szymona Kołeckiego (mistrza 
olimpijskiego) i Krzysztofa Kosińskie-
go (Prezydenta Miasta Ciechanów) 
oraz pojawił się gość specjalny - Adrian 
Duszak uczestnik, programu „Mam 
Talent”, który dał pokaz freestyle'owo-
-footballowy.

Organizatorami wydarzenia byli: 
KS Ventus Zamek Ciechanów i Prezy-
dent Miasta Ciechanów.

TOMASZ JURCZAK
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Organizatorzy, uczestnicy i sponsorzy sierpniowych zawodów wędkarskich o Puchar 
Prezesa Koła Polskiego Związku Wędkarskiego Ciechanów-Miasto.

Zawodnicy zacięcie walczyli o Puchar Prezydenta. 

SPA dla psów i aut 

Myjnia dla psów – jedyna taka w Ciechanowie 

„Mrówka” oferuje bezpieczne i komfortowe warunki do pielęgnacji czworonożnych pupili. 

XXIV Zawody Klubu Strzeleckiego „Hubertus”

„Huczne” zawody w Chotumiu
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PULS młodych

Główna przyczyna 
terroryzmu

Niemal dokładnie szesnaście lat temu 
przeszkadzałem rodzicom w obejrzeniu 
wieczornego wydania „Wiadomości”. Nie 
dowierzając, patrzyli w ekran, po którym 
leciał samolot, aby uderzyć w wieżowiec. 
Atak na World Trade Centre był pierw-
szym zamachem, który dotarł do mojej 
świadomości. Do dziś w mojej głowie krą-
ży zdanie: „zamachy zaczęły się 11 września 
w Nowym Jorku”.

Stany, później Madryt i Londyn, szkoła w Biesłanie i ho-
tel w Indiach. To takie „popularne” zdarzenia, które wymie-
niłbym parę lat temu zapytany o zamachy terrorystyczne. 
Świat się zmienia. Dziś od razu do głowy przychodzi Bruk-
sela, Paryż, Nicea, Barcelona, Berlin. I to wszystko w ciągu 
ostatnich trzech lat, nawet niecałych. Nikt by nie uwierzył 
w taki scenariusz dziesięć lat temu. Kilkanaście zamachów 
w tak krótkim czasie? Kilkaset ofiar? I to tutaj, u nas w Euro-
pie? Nie, niemożliwe. Tak źle nie będzie na pewno.

Jednak jest coś, co zaskakuje jeszcze bardziej niż liczba 
i skala ataków. Coś, co paradoksalnie może być jeszcze bar-
dziej groźne. Coś, z czym powinniśmy walczyć z równą zacię-
tością. Tą rzeczą jest moja, nasza reakcja na kolejne zamachy, 
pochłaniające dziesiątki ofiar.

Dawniej, kiedy wybuchły bomby w pociągach w Hisz-
panii, to żyliśmy tym przez cały dzień, może dłużej. Licz-
ba ofiar, ból rodzin, które straciły bliskich, wreszcie sam akt 
terroru, to że ktoś zdecydował się na tak niewytłumaczalny 
czyn – to wszystko sprawiało, że zastanawialiśmy się: „A co, 
gdybym to był ja? Gdyby to spotkało mojego przyjaciela?”.

Dzisiaj, kiedy przeglądam wieczorem wiadomości w in-
ternecie i widzę, że znów ktoś wjechał ciężarówką w tłum, 
przez mój umysł przebiega „o, zamach”. Zupełnie, jakby 
to było coś zwykłego, codziennego jak to, że jakiś polityk 
się opluł albo Legia przegrała mecz. Zupełnie, jakby ludzie, 
którzy zakończyli dziś życie w ten sposób byli jakimiś bota-
mi z gry komputerowej, jakby nikogo to nie bolało, że ktoś 

umarł, a ktoś stracił dolne kończyny. Świat się zmienia i my 
razem z nim. Znieczulica to zjawisko powszechne. Powszech-
ne jak terroryzm w Europie.

Usłyszałem kiedyś takie zdanie: „Główną przyczyną Ho-
locaustu nie był „Main Kampf”, ustawo-
dawstwo norymberskie, ani postać Adolfa 
Hitlera. Główną przyczyną Holocaustu 
jest brak empatii.”. Trudno byłoby zawrzeć 
w tym felietonie choćby próbę rzetelnej 
dyskusji nad pomiarem, co było główną 
przyczyną Holocaustu, ale nie można się 
nie zgodzić, że jest w tym co najmniej ziar-
no prawdy.

Właściwie słuszna wydaje się parafra-
za: „Główną przyczyną terroryzmu jest 

brak empatii.”. Zawsze mnie to zastanawiało, jak można być 
terrorystą, jak można nie widzieć, jak wielkie zło się wyrządza 
niewinnym ludziom, jak można nie postawić się w sytuacji 
własnych ofiar. Bez refleksji, bez wspomnianej empatii czło-
wiek może dokonać najgorszych zbrodni.

Tylko czy mnie te ofiary obchodzą? Czy wczułem się 
choć raz w sytuację rodziny któregoś z zabitych? Łatwo na-
pisać w internecie, że łączymy się w bólu, a nasze myśli są 
dziś w (tu nazwa miasta – miejsca ataku). Łatwo powiedzieć, 
że to było niewytłumaczalne, łatwo napisać felieton taki jak 
ten, tylko czy rzeczywiście obchodzi mnie, co czuje matka 
zabitego francuskiego studenta płacząc gdzieś na paryskich 
peryferiach?

Nie wiem, czy to częstotliwość zamachów jest przyczyną 
tej wszechobecnej znieczulicy, ale nie mam żadnych wątpli-
wości, że skutki braku empatii widoczne są na co dzień, czę-
ściej nawet od skutków terroryzmu. To one zmieniają naszą 
debatę publiczną, nasze postrzeganie sąsiadów, nasz stosunek 
do uchodźców, imigrantów i nacjonalistów, ale to już temat 
na oddzielny felieton.

Świat się zmienia i my razem z nim. Ale na odejście od 
empatii sobie pozwolić nie możemy, ponieważ byłoby to 
odejście od człowieczeństwa, które raz po raz owocuje w ofia-
ry, łzy i nieodwracalne straty. Dojrzały brak empatii przera-
dza się w potwora, któremu nasz świat nie potrafi sprostać. 
Ale zawsze zaczyna się od drobnego przechodzenia do po-
rządku dziennego nad nieszczęściem drugiej osoby. Zawsze. 

TOMASZ RACKI

Kuria Diecezjalna Płocka ogłosiła zmiany 
wikariuszowskie, które weszły w życie 
z dniem 23 sierpnia br. Obejmują one także 
kapłanów pracujących w ciechanowskich 
parafiach, m.in. ks. Jarosława Szumańskie-
go – dotychczasowego wikariusza parafii 
pw. św. Józefa.

Ks. Szumański oprócz obowiązków 
w parafii zajmował się także katechezą 
szkolną oraz pełnił funkcję duszpasterza 
akademickiego. Był także aktywny na ni-
wie kulturalnej – śpiewał i tańczył w Lu-
dowym Zespole Artystycznym „Ciecha-
nów”. W naszym mieście służył pięć lat. 
Został mianowany wikariuszem parafii 
pw. Świętego Krzyża w Płocku.

Ks. Jarosław w rozmowie z nami pod-
kreśla, że 5-letni pobyt w Ciechanowie to 
bardzo dobry czas w jego życiu. - Posługa 
kapłańska stawia konkretne zadania do 
realizacji. Tak też było i tym razem. Praca 
w parafii, spotkania z grupami parafial-
nymi, przygotowania do sakramentów, 
spotkania z dziećmi i młodzieżą, wspólne 
wyjazdy, wszystko to było dobrym cza-
sem, który pozostanie w mojej pamięci. 
Kolejną istotną płaszczyzną mojej posługi 
była praca katechetyczna w przedszkolu, 
szkole podstawowej, gimnazjum i szkole 
średniej. Dobry czas nauki, spotkań, roz-
mów i wielu szkolnych okazji do tego, by 
pomagać innym na miarę swoich moż-
liwości. Bardzo miło wspominam pracę 

w Gimnazjum nr 3. Dobra atmosfera 
pracy i wiele zrealizowanych zadań przy-
wołują serdeczne wspomnienia. Nie jest 
tajemnicą, że byłem członkiem Ludowe-
go Zespołu Artystycznego „Ciechanów”. 
Jak powiedziałem w słowie pożegnania, 
czas w Zespole mijał szybko, radośnie 
i twórczo. Tu odpoczywałem. Próby, 
koncerty, występy, wyjazdy zagraniczne, 
to wszystko było bardzo dobrym cza-
sem, za który dziś Panu Bogu dziękuję. 
Dziękuję Bogu za wszystko co do tej 
pory postawił na drodze mojego życia. 
Nie zawsze rozumie się wszystko od razu. 
Potrzeba niekiedy czasu, aby zrozumieć 
ludzi, zdarzenia i miejsca. Dobry i piękny 
czas w Ciechanowie, będę pamiętał… Na 
pewno – podkreśla ks. Szumański.

Pozostałe zmiany wikariuszow-
skie to:

* Parafia pw. św. Piotra Apostoła 
- odszedł ks. Jarosław Jakubowski (mia-
nowany wikariuszem parafii pw. Miło-
sierdzia Bożego w Skępem), a zastąpił go 
ks. Michał Zadworny (dotychczasowy 
wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża 
w Płocku).

* Parafia pw. św. Józefa – odeszli: 
ks. Grzegorz Sieczka (mianowany wi-
kariuszem parafii pw. św. Katarzyny 
w Dobrzyniu n. Drwęcą) oraz wspo-
mniany ks. Jarosław Szumański, a za-
stąpili ich: ks. Tomasz Kolczyński (do-

tychczasowy wikariusz parafii pw. św. 
Stanisława BM w Mławie), ks. Piotr 
Solecki (dotychczasowy wikariusz para-
fii pw. św. Katarzyny w Dobrzyniu n. 
Drwęcą) oraz ks. Piotr Stasiński (do-
tychczasowy wikariusz parafii pw. św. 
Wojciecha w Przasnyszu).

* Parafia pw. Błogosławionych Płoc-
kich Biskupów Męczenników - odszedł 
ks. Dariusz Roliński (mianowany wika-
riuszem parafii pw. św. Wojciecha w Prza-
snyszu), a zastąpił go ks. Piotr Smoliński 
(dotychczasowy wikariusz parafii pw. Mi-
łosierdzia Bożego w Skępem).

* Parafia pw. św. Tekli – diakon Da-
mian Klimkowski został skierowany do 
pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. 
Jana Pawła II w Pułtusku.

Żadne zmiany wikariuszowskie nie 
nastąpiły w parafii pw. św. Franciszka 
z Asyżu oraz parafii pw. Matki Bożej Fa-
timskiej.

TM

Z inicjatywy Komitetu Społecznego „Wo-
lontariat Pamięci” rozpoczęła się renowa-
cja grobu śp. ks. Józefa Kwiatkowskiego  
(1809-1865) znajdującego się na Cmentarzu 
Parafialnym przy ulicy Płońskiej.

Wcześniej staraniem ciechanow-
skich księży i parafii został już odno-
wiony grób ks. Remigiusza Jankow-
skiego (1844-1928). 

W skład Komitetu „Wolontariat 
Pamięci” wchodzą przedstawiciele 
wszystkich parafii z terenu miasta, 
a inicjatywa ma poparcie proboszczów. 
Komitet stawia sobie za cel renowację 
grobów ciechanowskich kapłanów, za-
konnic i osób zasłużonych dla miasta. 
Są to często groby dawno zapomniane, 
mocno zniszczone zębem czasu, któ-
rymi od dawna nikt się nie interesuje. 
Po dokonaniu oględzin i stworzeniu 
dokumentacji technicznej, w pierwszej 
kolejności Komitet postanowił zająć się 
renowacją grobu śp. ks. Józefa Kwiat-
kowskiego.

- Tego trudnego dzieła podjęła się 
firma Jacka Matczaka. Warto zazna-
czyć, że wszelkie prace renowacyjne 
odbywają się w uzgodnieniu z konser-
watorem zabytków. Krzyż i dwie tabli-
ce nagrobne są w tej chwili odnawiane 
przez specjalistyczną pracownię w Ra-
domiu. Zależy nam, by zakończyć re-
nowację grobu śp. ks. Kwiatkowskiego 
przed 1 listopada br. – powiedział nam 
Roman Niesiobędzki z prezydium Ko-
mitetu.

- Bardzo dziękuję wszystkim świec-
kim zaangażowanym w prace Komite-
tu. To bardzo cieszy, że są ludzie którzy 
pamiętają o kapłanach spoczywających 
na naszym cmentarzu – mówi ks. kan. 
Wojciech Hubert – proboszcz Parafii 

Św. Tekli, którego jurysdykcji podlega 
nekropolia przy ul. Płońskiej.

Prace renowacyjne na objętym 
ochroną konserwatorską cmentarzu 
są dosyć kosztowne. Celem pozyska-
nia środków finansowych prowadzona 
będzie zbiórka publiczna do puszek 
kwestarskich w dniach 31 października 
oraz 1-2 listopada br. Kwesta odbędzie 
się przy wejściach na ciechanowskie ne-
kropolie.

Osoby chcące wesprzeć działania 
Komitetu mogą też  kierować wpłaty 
na konto: 68 8230 0007 3001 7533 
2000 0002 w Banku Spółdzielczym 
w Płońsku – Oddział w Ciechanowie 
pod hasłem „Wolontariat Pamięci”.

TM

Wolontariat Pamięci

Renowacja 
kolejnego grobu 
rozpoczęta
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Od lewej: Jacek Matczak, Roman 
Niesiobędzki i Krzysztof Zaborowski przy 
grobie ciechanowskiego proboszcza śp. 
ks. Józefa Kwiatkowskiego, gdzie właśnie 
rozpoczęły się prace renowacyjne.

Ks. Jarosław Szumański

Kościelne personalia

Zmiany wikariuszowskie

Powiatowa Biblioteka Publiczna

Kolejne spotkanie genealogiczne
Czytelnia Regionalna Powia-
towej Biblioteki Publicznej im. 
Zygmunta Krasińskiego w Cie-
chanowie zaprasza na 23. spo-
tkanie osób zainteresowanych 
genealogią. 

Tym razem zaplanowano 
prelekcję dra Krzysztofa Wi-
śniewskiego pt. „Możliwości 
poszukiwań genealogicznych 
w dokumentach archiwalnych 
na przykładzie zbiorów Ar-
chiwum Państwowego w Puł-
tusku”, którą dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego. Bę-
dzie czas na indywidualne pytania do prelegenta oraz jak zwykle na wymianę poglądów, 
możliwość zasięgnięcia rady, przegląd regionalnych nowości wydawniczych itd. 

Spotkanie odbędzie się 16 września (sobota) 2017 r. o godz. 10.00 w lokalu 
biblioteki przy ul. Pułtuskiej 20A (niebieski blaszak na piętrze).  

Bliższych informacji o spotkaniu udzielają pracownicy Biblioteki, tel.(23) 
672-26-01, e-mail: pbpc55@poczta.onet.pl PBP
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Ilustracje z dzieła „Heraldica to iest osada kleynotow 
rycerskich” Józefa Jabłonowskiego z 1742 roku 
pokazująca stopnie pokrewieństwa w linii męskiej i 
żeńskiej.
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ogłoszenie

W trakcie uroczystości, która odbyła się 
w Centrum Handlowym „Mrówka” ogłoszo-
no  wyniki i wręczono nagrody w konkursie 
o Powstaniu Warszawskim pt. „Czy to była 
kula, synku, czy to serce pękło”. Jego orga-
nizatorem było Stowarzyszenie „Narodowy 
Ciechanów”, a patronat honorowy nad 
konkursem objął Krzysztof Kosiński – Pre-
zydent Miasta Ciechanów.

W trakcie spotkania prezydent po-
dziękował członkom Stowarzyszenia 
„Narodowy Ciechanów” za dużą ak-
tywność w zakresie promowania histo-
rii i wartości patriotycznych.

Konkurs adresowany był do mło-
dzieży gimnazjalnej, uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych oraz studentów 
z powiatu ciechanowskiego. Zgłaszać 

można było fotografie, grafiki, prezen-
tacje multimedialne. 

Jury konkursowe pierwsze miejsce 
przyznało Zuzannie Sadkowskiej – uczen-
nicy Gimnazjum nr 2 im. Marii Konop-
nickiej w Młocku za zdjęcie „Byliśmy 
bezimienni i bez pieśni”. Drugie oraz 
trzecie miejsca zajęli autorzy prezentacji 
multimedialnych: Katarzyna Burszewska 
– uczennica Gimnazjum nr 4 z Oddziała-
mi Integracyjnymi im. Książąt Mazowiec-
kich w Ciechanowie oraz Michał Lewan-
dowski z Gimnazjum w Młocku.

Z faktu, że dwa spośród trzech 
miejsc „na podium” zajęli uczniowie 
z Gimnazjum w Młocku cieszy się 
Zdzisław Mierzejewski – Wójt Gminy 
Ojrzeń. – Gratuluję laureatom i ich na-
uczycielowi – Jerzemu Rackiemu, który 

potrafi zainteresować młodzież historią 
i zachęcić do pozaszkolnej aktywności 
– powiedział nam wójt Mierzejewski.

W internetowym głosowaniu nagrodę 
publiczności w wysokości 500 zł, ufundo-
waną przez Centrum Handlowe „Mrówka”, 
zdobył Oliwier Borkowski – uczeń Gim-
nazjum Towarzystwa Wiedzy Powszechnej 
w Ciechanowie, na którego pracę oddano 
2.150 głosów. Nagrodę w imieniu sponsora 
wręczył Tomasz Kutnik.

Dyplomy i nagrody (gry planszo-
we, książki i płyty) trafiły do wszyst-
kich uczestników konkursu. Prócz 
laureatów byli to: Jakub Brodowski, 
Krzysztof Kamiński, Filip Kędzierski, 
Anna Kocięda, Marek Grzegorz Kosior, 
Daniel Kujawa, Edyta Makowska, Ka-
rolina Przybyłowska, Alicja Śmigielska. 

Organizatorzy podkreślają, że głównym 
celem konkursu było uczczenie 73. rocznicy 
Powstania Warszawskiego oraz populary-
zowanie wiedzy o nim i jego bohaterach, 
kształtowanie postaw obywatelskich i patrio-
tycznych, zainteresowanie historią. - Bardzo 
dziękujemy fundatorom nagród, którymi 
byli: Centrum Handlowe „Mrówka”, PSB 
Rolbud, Ret Pro, Fundacja Niepodległości, 
Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo 
FRONDA, Wydawnictwo EDITIONS 
SPOTKANIA oraz  zespół muzyczny „For-
teca” – mówi Mariola Kujawa – sekretarz 
Stowarzyszenia „Narodowy Ciechanów”.

Wystawa pokonkursowa jest 
prezentowana w przestrzeniach wy-
stawowych Centrum Handlowego 
„MRÓWKA” w Ciechanowie.

PULS objął konkurs patronatem 
medialnym. TM

„Czy to była kula, synku, czy to serce pękło”

Rozstrzygnięto konkurs  
o Powstaniu Warszawskim
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Uczestnicy, organizatorzy i sponsorzy konkursu o Powstaniu Warszawskim pt. „Czy to była 
kula, synku, czy to serce pękło”.

Od lewej: prezydent Krzysztof Kosiński, Mariola Kujawa - sekretarz Stowarzyszenia 
„Narodowy Ciechanów”, Tomasz Kutnik – przedstawiciel Centrum Handlowego „Mrówka” 
oraz Oliwier Borkowski – zdobywca nagrody publiczności, na którego pracę oddano 2.150 
głosów.

Prezydent Krzysztof Kosiński wręcza 
nagrodę zwyciężczyni konkursu - Zuzannie 
Sadkowskiej – uczennicy Gimnazjum nr 2 
im. Marii Konopnickiej w Młocku.
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Faktografia  
instytucjonalno-personalna

Tym razem w roli organiza-
torów cyklicznej dorocznej im-
prezy na polach Sarnowej Góry 
wystąpili – Wójt Gminy Sońsk, 
Wojskowa Komenda Uzupeł-
nień w Ciechanowie i ciecha-
nowski Klub Gazety Polskiej. 
Imprezę sponsorowali – Polska 
Spółka Gazownictwa, PKO 
Bank Polski, Bank Spółdzielczy 
w Płońsku oraz Spółdzielnia 
Producentów Mleka „Łaciata”  
w Łebkach Wielkich.

Patronat Honorowy sprawowali 
– Minister Obrony Narodowej Anto-
ni Macierewicz, p.o. Szefa Urzędu do 
Spraw Kombatantów i Osób Represjo-
nowanych Jan Józef Kasprzyk oraz Wo-
jewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera. 
Partnerami organizatorów w przygo-
towaniu i przeprowadzeniu obchodów 
byli m.in. – Wojsko Polskie, OSP Bąd-
kowo, OSP Gąsocin, OSP Łopacin, 
OSP Sarnowa Góra, OSP Sońsk oraz 
OSP Wola Ostaszewska, Związek Pił-
sudczyków RP, Gminny Ośrodek Kul-
tury w Sońsku, Starostwo Powiatowe 
w Ciechanowie oraz Powiatowe Cen-
trum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Tak było po kolei

Obchody rozpoczął Piknik Mili-
tarny z pokazem sprzętu wojskowego 
oraz grochówką itd. Można było zoba-
czyć m.in. czołg oraz transporter opan-
cerzony i wiele lżejszego sprzętu, w tym 
kuchnię polową z kominkiem. Cen-
tralną uroczystością obchodów stała 
się Msza Święta Polowa, podczas której 
ks. Krzysztof Jaroszewski – proboszcz 
sońskiej Parafii Św. Wita, Modesta 
i Krescencji powiedział: – Przeżywamy 
miesiąc sierpień, miesiąc pielgrzymek 
na Jasną Górę, czas Świąt Maryjnych, 
ale i czas rocznic upamiętniających 
różne bardzo ważne wydarzenia dla 
naszej Ojczyzny. Wspominamy dzisiaj 
w sposób szczególny 97. rocznicę Bitwy 
Warszawskiej stoczonej w 1920 roku 
w czasie wojny polsko-bolszewickiej... 
Stoimy dzisiejszej niedzieli przy Po-
mniku upamiętniającym bitwę jaka ro-
zegrała się w dniach od 16 do 20 sierp-

nia 1920 roku pomiędzy oddziałami 
polskich żołnierzy a armią bolszewicką. 
Historycy określają tę bitwę jako jed-
no z największych starć, a jednocześnie 
decydujący moment wojny polsko-bol-
szewickiej – m.in. mówił ks. proboszcz 
Krzysztof.

Następnie był Apel Poległych z Sal-
wą Honorową, uroczystości wojskowe 
i strażackie oraz składanie wieńców 
i kwiatów pod Pomnikiem.

Na koniec zaaranżowano scenki 
plenerowe nawiązujące do epizodów 
wojny polsko-bolszewickiej. Całościo-
wo były one odmienne od tego do 
czego przyzwyczaili widzów twórcy 
i wykonawcy rozbudowanych widowisk 
batalistycznych w latach poprzednich. 
Za sprawą osobliwej narracji, tegorocz-
ne prezentacje zauważalnie były też na 
biegunie przeciwnym do intencji po-
mysłodawców i dotychczasowych ani-

matorów sarnowo-górskich 
spektakli, które w latach 
poprzednich znamionował 
dystans emocjonalny do od-
twarzanych sytuacji i kultu-
ra języka polskiego – cechy 
razem konieczne dla zaist-
nienia prawdziwej sztuki 
rekonstrukcji historycznej. 
Szkoda, że nad kształtem 
widowiska po raz pierwszy 
nie czuwało (jak zawsze do 
tej pory) Stowarzyszenie Re-
konstrukcji Historycznej 79 

Pułku Piechoty Strzelców Sło-

nimskich im. Hetmana Lwa 
Sapiechy. Szkoda.

Gdzie są zagubione groby?

Kwestia zagubionych 
grobów Obrońców Ojczyzny 
poległych w bitwie sarnowo-
-górskiej, obecnie za sprawą 
głosów przedstawicieli śro-
dowisk regionalistyczno-hi-
storycznych i politycznych 
zaczyna dojrzewać do pilnego 

wyjaśnienia. Sprawę już w ubiegłym 
roku podnosił poseł Marek Jakubiak, 
zainteresowanie zgłaszali członkowie 
SRH 79 pp Strzelców Słonimskich, 
publicystycznie wypowiadał się o tym 
red. Marek Szyperski. Etc.

W trakcie sierpniowych obchodów 
w Sarnowej Górze poseł Maciej Wąsik, 
gdy mówił o luce w naszej świadomości 

w sprawie miejsca spoczyn-
ku Żołnierzy Sierpnia, moc-
no spytał: – Gdzie są krzyże 
nad Ich grobami? Gdzie? 
Zadawałem to pytanie wie-
le razy. Nikt nie potrafił mi 
odpowiedzieć na to pytanie. 
Chciałbym korzystając z tej 
wspaniałej okazji zainicjo-
wać powstanie społeczne-
go komitetu, który zajmie 
się odnalezieniem grobów 
i mogił poległych polskich 
żołnierzy pod Sarnową 
Górą oraz godnym Ich upa-
miętnieniem. Chciałbym 
zaprosić do tej inicjatywy 
wszystkich parlamentarzy-
stów, samorządowców, spo-
łeczników i wszystkich ludzi 

dobrej woli, którzy uważają, że pole-
głym pod Sarnową Górą winniśmy za-
pewnić krzyż nad mogiłą – powiedział 
poseł Maciej Wąsik, a po tych słowach 
rozległy się brawa zgromadzonych.

Post scriptum
Inicjatywa posła Macieja Wąsi-

ka zasługuje na szerokie poparcie. 
W kraju, w którym wartością jest 
pochylanie się nad każdym szcząt-
kiem ludzkim, a młodzi Narodowcy 
otaczają opieką groby nawet poje-
dynczych „Żołnierzy Wyklętych”, 
zagubienie masowych mogił wojen-
nych budzi smutek. Badania w koń-
cu wykażą też ilu polskich żołnierzy 
zginęło pod Sarnową Górą, bo ta-
jemnicą poliszynela jest, że przyjmo-
wana oficjalnie liczba rzędu ośmiuset 
poległych to symboliczna wielkość 
uznaniowa, raczej nieodpowiadająca 
prawdzie, gdyż jak można usłyszeć 
mocno zawyżona. Jaka jest praw-
da ustalą badania, których postulat 
przeprowadzenia od razu wywołał 
żywy odzew społeczny.

– Kukiz’15 popiera jak najszersze 
promowanie i upamiętnianie heroicz-
nego wysiłku polskich żołnierzy, którzy 
w sierpniu 1920 roku stoczyli krwawy, 
zwycięski bój z bolszewikami na polach 
Sarnowej Góry. Jak najmocniej popiera-
my wszelkie działania, które mogą przy-
czynić do odnalezienia miejsc pochówku 
naszych bohaterów poległych w tych zma-
ganiach. Poseł Kukiz’15 Marek Jakubiak 
już w ubiegłym roku apelował o takie 
działania, dlatego cieszymy się z odzewu 
i z uznaniem przyjmujemy oświadczenie 
złożone w trakcie obchodów 97. roczni-
cy tej bitwy przez posła Macieja Wąsika, 
dotyczące powołania w tej sprawie spo-
łecznego komitetu. Polskim żołnierzom, 
którzy w ofierze Ojczyźnie złożyli swe 
życie pod Sarnową Górą to się po prostu 
należy. Ich godne upamiętnienie to nasz 
obowiązek – powiedział nam Bogusław 
Podgórski, przewodniczący delegacji Ku-
kiz’15 uczestniczącej w sierpniowych ob-
chodach.

– Związek Żołnierzy Wojska Pol-
skiego popiera inicjatywę posła Macieja 
Wąsika z pewnym zastrzeżeniem. Uwa-
żamy, że zamiast komitetu społecznego 
należy powołać komisję historyczną 
z udziałem profesjonalnych history-
ków, ponieważ szczątki żołnierzy po-
ległych w Bitwie pod Sarnową Górą, 
jak na to wskazują poszlaki historycz-
ne, zostały pochowane na okolicznych 
cmentarzach parafialnych. Korzystając 
ze źródeł archiwalnych należy te miej-
sca odnaleźć i godnie oznaczyć. Także 
popieramy inicjatywę umieszczenia 
nazwisk poległych na Tablicy Pamię-
ci obok Pomnika w Sarnowej Górze 
– przekazał nam płk dypl. Marek Fal-
kowski, prezes Koła Kościuszkowskiego 
ZŻWP w Ciechanowie.

KAROL PODGÓRNY

historia :: kultura

„Spotkanie z teatrem” na deptaku

Promienie uśmiechu
Pod koniec sierpnia na ulicy Warszawskiej, w pobliżu pomnika św. Piotra, w ramach waka-
cyjnych „Spotkań z teatrem”, wystąpił Teatr na Walizkach ze spektaklem „Beczka śmiechu”. 
Była to godzinna dawka śmiechu dla wszystkich.

Było to drugie tego lata plenerowe spotkanie z teatrem na deptaku. Przechod-
nie mogli przystanąć w pobliżu pomnika św. Piotra i zobaczyć spektakl „Becz-
ka śmiechu”. Aktorzy pokazywali mieszankę komediowych wątków fabularnych 
wspierając się niecodziennymi rekwizytami. W spektaklu aktor bywał widzem, 
a widz aktorem. Nie zabrakło pokazu żonglerki oraz jazdy na monocyklu. Wyda-
rzenie zakończyło się występem grupy tańczącej z ogniem MAORI.

Mieszkańcy byli zachwyceni występem, nagrodzili aktorów brawami.
TOMASZ JURCZAK

To była prawdziwa „Beczka śmiechu” zaserwowana przez Teatr na Walizkach.
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Sarnowa Góra 2017

Gdzie są żołnierskie groby?
Najważniejszym wydarzeniem obchodów 97. rocznicy Bitwy pod Sarnową Górą i Święta Wojska Polskiego było 
wystąpienie posła Macieja Wąsika – sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, który zainicjował akcję 
odnalezienia grobów Żołnierzy Polskich poległych w tej bitwie w roku 1920.

Sceny kawaleryjskie.

Piknik Militarny.

Pożar wiejskich zabudowań.

Przedstawiciele SRH 79 pp Strzelców 
Słonimskich im. Hetmana Lwa Sapiechy - 
Marta Dominiak i Paweł Serwan – podczas 
uroczystości składania wieńców pod 
Pomnikiem w Sarnowej Górze.

Delegacja władz Gminy Sońsk na czele z wójt Marzeną 
Ślubowską.
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Zadbali o bezpieczeństwo pieszych

Zaświeciły „kocie oczka”
Przed kilkunastoma przejściami dla pieszych zainstalowano tzw. „kocie oczka”, czyli święcą-
ce elementy, dzięki którym kierowcy z dalszej odległości widzą te miejsca.

Łącznie zamontowano 100 sztuk aktywnych punktowych elementów odbla-
skowych typu LED. „Kocie oczka” pojawiły się przy przejściach na ul. Armii Kra-
jowej oraz przy przejściu przy ul. Powstańców Wielkopolskich, Batalionów Chłop-
skich, Sikorskiego i Orylskiej. 

W ramach projektu, na który miasto pozyskało ponad 43 tys. zł, na pięciu 
przejściach namalowano napis „spójrz w lewo”. Namalowanie takiego napisu mia-
sto zleciło dodatkowo na dziesięciu kolejnych przejściach.

Prezydent Krzysztof Kosiński podkreśla, że gdy mają miejsca wypadki z udzia-
łem pieszych, to oni są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo. - Dlatego tak 
ważne jest minimalizowanie ryzyka tego rodzaju zdarzeń drogowych. Dzięki „ko-
cim oczkom”, przejście dla pieszych jest z daleka bardzo dobrze widoczne. W wielu 
miastach te odblaskowe elementy sprawdzają się od lat, chwalą je sobie sami piesi, 
jak również kierowcy – mówi prezydent Kosiński.

Na omówione działania miasto pozyskało dofinansowanie w ramach rządowe-
go „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bez-
pieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.

UM/TM

Projekt pn. „Budowa systemu wczesnego 
ostrzegania przed zjawiskami katastro-
falnymi na terenie miasta Ciechanów” po 
pozytywnej ocenie Mazowieckiej Jednostki 
Wdrażania Programów Unijnych w Warsza-
wie znalazł się na liście projektów wybra-
nych do dofinansowania ze środków RPO 
WM 2014-2020.

Pozyskane dofinansowanie w wy-
sokości 213.640,83 zł. stanowi 79,99% 
kosztów planowanej inwestycji. Pro-
jekt zakłada budowę w Ciechanowie 
dziewięciu nowych punktów alarmo-
wych w oparciu o syreny elektroniczne 
o mocy 900 W, wyposażenie jednego 
punktu alarmowego w czujniki ska-
żeń chemicznych, a kolejnego w stację 
pogodową. W czasie pokoju zadaniem 
punktów alarmowych jest ostrzeganie 
i alarmowanie ludności o niebezpie-
czeństwach związanych z zagrożeniami 
terrorystycznymi, katastrofami natu-
ralnymi, technicznymi, zjawiskami 
pogody, a w czasie wojny – ostrzeganie 
i alarmowanie o zagrożeniach z powie-
trza, wystąpieniu skażeń chemicznych, 
biologicznych i promieniotwórczych. 

Rozbudowa systemu ostrzegania 
i alarmowania usprawni reagowanie na 
pełne spektrum zagrożeń od sytuacji 
kryzysowych (powodzie, wichury, bu-
rze) po sytuacje czasu wojny. W chwili 
obecnej Gmina Miejska Ciechanów  
dysponuje systemem złożonym z cen-
trali i siedmiu punktów alarmowych, 
które obejmują zasięgiem około 25% 
miasta. System ostrzegania i alarmo-
wania zostanie umieszczony w lokali-
zacjach, których dotychczasowy system 

nie obejmował swym zasięgiem. Za-
kładana lokalizacja syren skupia się na 
terenach gęsto zaludnionych, w szcze-
gólności miejsc użyteczności publicznej 
oraz osiedli domów jednorodzinnych 
i wielorodzinnych.

Rozszerzenie systemu o kolejne 
punkty alarmowe, stację meteorolo-
giczną oraz czujnik skażeń wpłyną na 
zwiększenie bezpieczeństwa mieszkań-
ców naszego miasta. 

W dzisiejszych czasach społeczeń-
stwo nie posiada odpowiedniej wiedzy 
na temat obowiązujących sygnałów 

alarmowych, stąd w ramach projek-
tu przeprowadzone zostaną spotkania 
z mieszkańcami miasta nt. rodzajów 
alarmów, komunikatów ostrzegaw-
czych, zagrożeń oraz działań prewen-
cyjnych. Zostaną również opracowane 
i wydrukowane plakaty zawierające 
informacje dotyczące sygnałów alarmo-
wych. Zawisną one w szkołach miej-
skich, ponadgimnazjalnych, uczelniach 
wyższych, ośrodkach zdrowia oraz in-
nych miejscach publicznych. Projekt 
zaplanowany jest do realizacji w 2018 
roku. UM/TM

Pokazy ratownictwa wodnego  
na ciechanowskim Krubinie

Wypoczywaj,  
ale z głową!
Wakacje to czas relaksu, oderwania się od pracy, czy nauki. Czasem 
już nawet kilka miesięcy wcześniej myślimy jak zagospodarować 
nasz „reset od codzienności”. Chociażby szukając odpowiednich 
miejsc do wypoczynku. Zastanawiamy się gdzie będzie najład-
niejszy widok plaży, morza, jezior, gór i czy będzie ładna pogoda. 
Jednak gdzie w tym wszystkim myśl o naszym bezpieczeństwie? 
No właśnie, często o tym zapominamy. Na szczęście Służby Ratow-
nictwa wraz z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim zadbały o to, 
abyśmy zdawali sobie sprawę jakie ono jest ważne.

Dzięki rewitalizacji kąpielisko Krubin cieszy się coraz 
większą popularnością wśród mieszkańców Ciechanowa 
i okolic. Gdy tylko pogoda sprzyja plażowaniu, jest tam 
naprawdę dużo osób. Tak również było podczas pokazów 
ratownictwa wodnego. Była to kolejna odsłona akcji „Kręci 
mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Organizatorzy oraz sam te-
mat zachęcili do udziału w wydarzeniu dosłownie wszystkich 
odpoczywających tamtego dnia na Krubinie. Skala wieku wi-

dzów była bardzo rozległa - od najmłodszych po najstarszych. 
Każdy był zainteresowany i chętny do nauki zasad bezpiecz-
nego wypoczynku. 

Duże wrażenie robiła już sama liczba strażaków, ratow-
ników WOPR, członków załogi ratownictwa medycznego 
i policjantów w jednym miejscu. Dodatkowo byli wyposa-
żeni w specjalistyczny sprzęt. Z kolei ogromny wóz strażacki 
zrobił furorę wśród najmłodszych uczestników, którzy mogli 
zrobić sobie przy nim, a nawet w nim, zdjęcie.

Świetnym pomysłem było pokazanie jak wygląda pro-
fesjonalna akcja ratunkowa. Zademonstrowano symulację 
wypadku: dwóch mężczyzn wpadło do wody, po tym jak ich 
kajak wywrócił się. Do akcji wkroczyli strażacy oraz ratow-
nicy WOPR, którzy najpierw wydostali tonących z wody 
i przetransportowali na brzeg. Tam udzielono poszkodowa-
nym pierwszej pomocy, a następnie przekazano Zespołowi 
Ratownictwa Medycznego. 

Były przygotowane również inne atrakcje. Chętni, pod 
okiem profesjonalistów, mogli spróbować swoich sił przy 
udzielaniu pierwszej pomocy na fantomie, odbyły się kon-
kursy z nagrodami, a policjanci znakowali rowery. 

Nie było to ostatnie takiego typu wydarzenie. - Mamy 
jeszcze więcej pomysłów na pokazywanie zasad bezpieczeń-
stwa mieszkańcom Ciechanowa i nie tylko. Na pewno chcie-
libyśmy je zrealizować - zdradził nam przedstawiciel organi-
zatorów. WIKTORIA KWIATKOWSKA

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 

„Bezpieczny pieszy”
W ratuszu wręczono nagrody i wyróżnienia przyznane w ramach wakacyjnego konkursu 
plastycznego „Bezpieczny pieszy”.

Konkurs organizowany był przez miasto i adresowany do dzieci i młodzieży z Cie-
chanowa z dwóch grup wiekowych: 7-11 lat oraz 12-18 lat. Warunkiem udziału było sa-
modzielne przygotowanie pracy plastycznej w formacie A3, w dowolnej technice. W ka-
tegorii wiekowej 7-11 lat I miejsce zdobyła Magdalena Falęta, II – Alicja Włodarczyk, 
III – Lena Matusiak. W kategorii 12-18 lat zwyciężyła Julia Ziółkowska, II miejsce zajął 
Marceli Grzegorzewski, III – Natalia Wolińska. Wyróżnienia przyznano Stanisławowi 
Białobrzeskiemu, Ines Lasockiej oraz Julii Matusiak. 

Oceny prac dokonała komisja, która brała pod uwagę zgodność pracy z tema-
tem, walory artystyczne, kreatywność, samodzielność. Za pierwsze miejsce nagro-
dą był kask ochronny na rower, plecak, torba sportowa, za drugie i trzecie – ple-
cak i torba sportowa. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie 
ponadto ufundował dla laureatów oraz wyróżnionych zestawy, w skład których 
wchodzą: kask dla rowerzysty, kamizelka odblaskowa oraz zestaw oświetleniowy. 
Wszystkim wręczono dyplomy.

W spotkaniu w ratuszu, gdzie miało miejsce rozdanie nagród, wziął udział 
prezydent Krzysztof Kosiński, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Policji 
w Ciechanowie - mł. insp. Zbigniew Andres, dyrektor WORD w Ciechanowie 
- Anna Gwoździk, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Ciechanowie - Grzegorz Pawlicki oraz p.o. komendanta Straży Miejskiej - Ma-
riusz Szymański. UM/TM
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„Kocie oczka” zamontowane przed przejściem dla pieszych na ul. Orylskiej.

Pamiątkowa fotografia po oficjalnym rozstrzygnięciu konkursu plastycznego „Bezpieczny 
Pieszy”.

Miasto pozyskało środki na bezpieczeństwo

Powstanie system wczesnego ostrzegania

Syrena alarmowa.

Uczestnicy pokazów 
ratownictwa 
wodnego, które 
zorganizowano na 
Krubinie.
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Sojusznicy i kolaboranci Hitlera

Węgry
Państwo Węgierskie, a właściwie Królestwo 
Węgier, było jednym z największych i naj-
starszych sojuszników Rzeszy Niemieckiej.

Jeszcze za czasów Cesarsko-Królew-
skiej państwowości, a więc przed 1918 
rokiem, wojska węgierskie walczyły 
z Rosją po stronie państw centralnych. 
Jednak upadek Monarchii Austro-Wę-
gierskiej po I wojnie światowej do-
prowadził do tego, że Węgry z trudem 
zachowały swoją niepodległość i stały 
się jednocześnie jednym z najbardziej 
przegranych państw. Węgry utraciły 
wtedy 70% swojego terytorium i po-
nad 3,5 miliona obywateli, którzy po-
zostali na terenach nowo powstałych 
państw ościennych.

Nowe Królestwo Węgier jako swo-
ją główną doktrynę uznało odtworze-
nie tzw. 

„Wielkich Węgier”, czego miała 
dokonać nowo powołana Armia Kró-
lestwa Węgier „Honved”, którą do-
wodził ostatni dowódca floty Austro-
-Węgierskiej, admirał Miklosz Horthy. 
Drugą doktryną był antykomunizm. 
Restrykcje ekonomiczne i wojskowe 
narzucone Węgrom, mocno przyczy-
niły się do ograniczenia możliwości 
odbudowy państwa i armii z ruin. Po-
mocy udzielały jednak systematycznie 
zarówno Niemcy, jak i Włochy. Pod 
naciskiem tych państw Czechosłowa-
cja musiała oddać Węgrom część płd. 
Słowacji i tzw. Ruś Zakarpacką. Tym 
sposobem Polska i Węgry uzyskały 
kawałek wspólnej granicy, przez którą 
później setki tysięcy uchodźców i żoł-
nierzy przedostawało się do Francji, 
do tworzącego się Wojska Polskiego na 
uchodźstwie.

We wrześniu 1939 r. Niemcy za-
żądały od Węgier pozwolenia na trans-
port swoich wojsk przez ich terytorium 
celem agresji na Polskę. Rząd Węgierski 
kategorycznie odmówił wydania zgo-
dy, a w obawie przed rozwiązaniami 
siłowymi, kazano zaminować wszystkie 
tunele w górach, mosty, przejazdy kole-
jowe i drogowe w kierunku Polski. Rok 
później pogorszyły się stosunki z Ru-
munią. Drugi arbitraż w Wiedniu po-
zwolił Hitlerowi na podział Siedmio-
grodu, pomiędzy Węgry i Rumunię. 
Nie usatysfakcjonowało to Węgrów 
i na nowej granicy często dochodziło 
do utarczek i strzelanin. Węgrzy otu-
manieni wizją „Wielkich Węgier” coraz 
bardziej stawali się sojusznikiem III 
Rzeszy. Jako pierwsi zadeklarowali swój 
udział w ataku na Jugosławię. W tej sy-
tuacji Wielka Brytania zerwała stosunki 
dyplomatyczne i w efekcie wypowie-
działa wojnę Węgrom.

Napaść Niemiec na ZSRR 
w czerwcu 1941 r. nie zachęcała Wę-
gier do udzielenia pomocy swojemu 
sojusznikowi. Jednak do boju ruszy-
ły dwie brygady wojsk granicznych 
i szybki korpus pancerny, najnowocze-
śniejszy i najlepiej uzbrojony w Armii 
Węgierskiej, w sile 45 tys. żołnierzy 
łącznie z pogranicznikami. Później 
korpus ten został wcielony do nie-
mieckiej 17 Armii. W ciągu paru ty-
godni Węgrzy odnieśli spore sukcesy 
i ich oddziały po pokonaniu nieprzy-
jaciela i zdobyciu Pierwomajska oraz 
Nikołajewa, wyszły nad Morze Czar-

ne. Do historii przeszła szarża węgier-
skiej kawalerii na południu Ukrainy. 
Wtedy to, kiedy niemieckie ataki nie 
przyniosły rezultatu i wszystkie zostały 
odparte, do boju wkroczyli węgierscy 
huzarzy. Szwadron za szwadronem 
ruszały do boju z wyciągniętymi sza-
blami, błyszczącymi w zachodzącym 
słońcu i z okrutnym wrzaskiem na 
ustach siejąc strach i przerażenie. Mo-
mentalnie i z wielką odwagą, pomimo 
ostrzału z broni maszynowej, runęli na 
radziecki pułk, który nie wytrzymał 
i uciekł z pola bitwy, pozostawiając za 

sobą porzuconą broń i setki zabitych. 
Jednak te sukcesy skończyły się równie 
szybko jak się zaczęły.

Hitler domagał się większego udzia-
łu Węgier w tej wojnie, ale Horthy chciał 
jak najszybciej wycofać swój elitarny 
korpus na Węgry. Ostatecznie jednak 
korpus razem z Włochami i Rumuna-
mi wspierał forsowanie Dniepru. Po-
niósł jednak tak duże straty w ludziach, 
tracąc wszystkie czołgi i inne pojazdy 
mechaniczne, że musiał powrócić do 
kraju. Wraz z czterema brygadami pie-
choty korpus powrócił do Galicji jako 
wojska okupacyjne. Węgrzy byli jednak 
potrzebni Niemcom. Po pertraktacjach 
wystawili kontyngent w liczbie 200 tys. 
żołnierzy jako 2 Armię, która była trzo-
nem ich wojska. Oddziały te wspierała 
brygada lotnicza. Całe wojsko weszło 
w skład niemieckiej Grupy Armii „Połu-
dnie”, zabezpieczając flankę na Donem. 
Druga armia po klęsce stalingradzkiej 
została wycofana i nie wróciła już na 
front. Walczyła z partyzantką na Ukra-
inie. Potem została zmiażdżona przez 
sowietów w czasie obrony Budapesztu.

15 października 1944 r. regent 
Horthy ogłosił zawieszenie broni. 
Węgry postanowiły nie walczyć dalej 
po stronie Niemiec. Jednak węgierscy 
faszyści nazywani „strzałkokrzyżowca-
mi” opanowali sytuację w kraju. Hor-
thy podał się do dymisji. 
W tym samym miesiącu 
zaczęto tworzyć węgierskie 
jednostki Waffen SS. Ich 
nazwy miały pochodzić 
od nazwisk węgierskich 
bohaterów narodowych. 
Formacje te nie odegrały 
większej roli w czasie woj-
ny, ale trzeba pamiętać, że 
część z nich walczyła na 

ziemiach polskich.
Samodzielne bataliony węgierskie 

brały udział w obronie takich twierdz 
jak: Wrocław, Poznań czy Kołobrzeg, 
jednak morale żołnierzy było bardzo 
niskie, pogłębiane jeszcze dużym stop-
niem dezercji. Pierwsze węgierskie jed-
nostki taktyczne były formowane od 
października 1944 r. w Świętoszowie, 
na Śląsku. Były to trzy pułki grenadie-
rów SS i służby pomocnicze. Wszystkie 
one tworzyły 25 Dywizję Grenadierów 
SS „Hunyadi”. Wyposażenie i uzbro-
jenie dostarczyli Niemcy. Następna 
dywizja węgierska była tworzona na 
poligonie koło Kalisza w Wielkopol-
sce. Wzięły one udział w działaniach 
obronnych przed nacierającą Armią 
Czerwoną na kierunkach Poznań – 
Głogów. Obie grupy armijne przepra-
wiły się na lewy brzeg Odry.

Inne oddziały węgierskie i batalion 
estoński obsadziły pozycje wokół Świę-
toszowa i wzdłuż rzeki Bóbr. Rosjanie 
nacierali wzdłuż linii kolejowej Legnica 
– Żagań, ale zostali powstrzymani na 
parę dni przez oddział p.panc. węgier-
sko-estoński, który zniszczył większość 
amerykańskich czołgów typu „Sher-
man”, w które byli wyposażeni Rosja-
nie. Węgrzy na tym odcinku frontu 
prowadzili działania opóźniające, 
wycofując się na Zachód. Pod koniec 
kwietnia 1945 r. w okolicach Salzbur-
ga poddali się Amerykanom. Inne jed-
nostki węgierskie parę dni później pod-
dały się 3 Armii Amerykańskiej gen. G. 
Pattona.

Pozostały jeszcze do krótkiego 
omówienia stosunki polsko-węgierskie. 
Jak wiadomo przyjaźń pomiędzy naszy-
mi narodami datuje się od średniowie-
cza (Polak – Węgier dwa bratanki...). 
W okresie II wojny światowej, a szcze-
gólnie podczas Powstania Warszaw-
skiego, Węgrzy bardzo sprzyjali stronie 
polskiej. Znane były przypadki otacza-
nia kordonem ludności cywilnej, ratu-
jąc ją przed Niemcami. Nie wydawali 
rannych czy jeńców stronie przeciwnej, 
przepuszczali powstańców przez swo-
je posterunki itd. Żołnierze węgierscy 
mieli zakaz bratania się i walczenia po 
stronie powstańców. Pomimo tego wie-
lu z nich uciekło do Polaków i walczyło 
na barykadach Warszawy, czy pod Jak-
torowem w grupie „Kampinos” AK. 
Ci co zginęli pochowani są na cmenta-
rzach wojennych, np. w Raszynie, czy 
Budach Zosinych koło Jaktorowa, co 
mogę osobiście potwierdzić, gdyż wi-
działem mogiły, będąc jeszcze studen-
tem Uniwersytetu Warszawskiego.

Węgry zapłaciły wysoką cenę za to, że 
były sojusznikiem Hitlera. Pokój Paryski 
z 1947 r. nakazał zwrócić tereny, które 
Węgry pozyskały tuż przed wojną oraz 
w czasie jej trwania, a ponadto zapłacić 
300 mln dolarów reparacji wojennych. 
Węgry straciły ok. 360 tys. żołnierzy, 
część na froncie wschodnim i w obozach 

jenieckich. Los 155 tys. nie 
został wyjaśniony do dziś. 
Ostatni jeniec wojenny 
wrócił do ojczyzny w 2001 
r. Cywilów zginęło ok. 600 
tys., a w ZSRR bez wieści 
zaginęło dalsze 290 tys. 
osób. Po wojnie był to te-
mat tabu…

CDN – Rumunia 
ANDRZEJ GINDRYCH
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Miklós Horthy - regent Węgier w latach 
1920–1944.
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Na rynku czytelniczym 
ukazała się niezwykle 
ciekawa książka - 
„Wspomnienia” 
największej, fińskiej 
osobowości wszech czasów 
– Marszałka Carla Gustawa 
Mannerheima. 

Do Czytelników dotrze ona dzię-
ki wydawnictwu, onegdaj emigracyj-
nemu, a aktualnie bardzo uznanemu, 
ojczyźnianemu - Editions Spotkania, 
któremu to od lat przewodzi wybitny 
opozycjonista antypeerelowski – Piotr 
Jegliński. Pozycja jest wydana bar-
dzo starannie, w twardej oprawie. 
Ciekawa okładka przyciąga wzrok. 
Pomimo tego, że liczy aż 408 stron 
to czyta się lekko i szybko. Jedy-
nym, niewielkim mankamentem 
może być niewielka ilość fotografii. 
Nie zdjęcia jednakowoż stanowią 
o wartości dzieła pisanego, a zawar-
ta w nim wiedza. Gorąco polecam.

Trudno jest w krótkiej recenzji 
przedstawić wszelkie walory książki 
zatem zdaję się w tej mierze na fa-
chowców. Fińskich i polskich.

„Manneheim  
– bohater kontrowersyjny”

Oto co m.in. we wstępie 
wprowadzającym pisze o fińskiej, 
niezwykłej osobowości – Michał 
Kopczyński: CARL GUSTAW 
EMIL baron MANNERHEIM 
(1867 – 1951), Marszałek Finlan-
dii, bohater narodowy i zarazem 
jedna z najbardziej znanych postaci 
w dziejach swego kraju. Przez ponad 
trzydzieści lat służył w armii rosyj-
skiej, dochodząc do wysokiego stop-
nia generała porucznika. Dowodził 
pułkiem, a potem brygadą kawalerii 
stacjonującej w Warszawie (1908 – 
1917). W 1918 roku, jako naczelny 
dowódca armii rządowej, stłumił re-
wolucję komunistyczną w… Finlan-
dii. W latach 1918/19 był regentem 
w swym kraju. Dowodząc armią fiń-
ską w wojnach ze Związkiem Sowiec-
kim w latach 1939 – 1940 oraz 1941 
– 1944 dwukrotnie obronił niepodle-
głość tego niewielkiego, skandynaw-
skiego państwa. Stojąc u steru pań-
stwa swego jako prezydent (1944/46) 
wyprowadził kraj z wojny i pomógł 
przetrwać najtrudniejszy czas, który 

po niej nastąpił. Jego wspomnienia 
zawarte w tej książce obejmują okres 
lat 1882 – 1946. 

Dla przeciwników pozostaje Man-
nerheim „białym generałem”, wręcz 
„krwawym rzeźnikiem fińskich robot-
ników i chłopów, regentem pragnącym 
wmieszania ojczyzny swej w wojnę 
domową w Rosji, pogardliwie nasta-
wionym do parlamentarnej demokra-
cji, sympatykiem faszyzmu (skąd to 
znamy? – przyp. W.N.), chorobliwym 

antykomunistą, sojusznikiem Hitlera 
i głównym sprawcą wplątania Finlandii 
w agresję na ZSRR w 1941 r. To tylko 
znikoma część tychże oskarżeń, choć 
trzeba przyznać, że jak na jedną osobę 
katalog jest imponujący. 

Zwolennicy Marszałka widzą 
w nim natomiast dwukrotnego po-
gromcę bolszewickich agentów i hord 
dzikich, dążących do uczynienia z Fin-
landii republiki sowieckiej, męża stanu 
stojącego ponad partyjnymi intrygami, 
wybitnego wodza, który to upoko-
rzył Armię Czerwoną i wreszcie męża 
opatrznościowego, który w latach 
1917/19 i 1939/45 uratował niepod-
legły byt swej ojczyzny wyprowadzając 
osamotniony na międzynarodowej are-
nie politycznej kraj z beznadziejnego, 
wydawałoby się położenia.

Są i wątki związane z naszym kra-
jem. -„Nie miałem nic przeciwko sta-
cjonowaniu w Polsce, do której później 
zawsze chętnie wracałem. Im bliżej zaś 
poznawałem Polaków, tym lepiej ich 
rozumiałem i lepiej się wśród nich czu-
łem” – wspomina Carl Gustaw Man-
nerheim.

Marszałek w ocenie swego biografa 

Co o Marszałku pisze jego bio-
graf– prof. Uniwersytetu Helsiń-
skiego Henrik Meinander: Na 
początku pierwszej dekady XXI 
wieku w Finlandii zorganizowano 
narodowy plebiscyt, w którym to 
C. G. Mannerheim został wybra-
ny największą osobowością wszech 
czasów. I było to całkowicie do 
przewidzenia. Dziedzictwo życia 
Mannerheima jako wojskowego 
przywódcy i prawdziwego męża 
stanu wpisywało się dokładnie w tę 
epokę historii Finlandii, kiedy kraj 
ten rozwijał narodową samoświa-
domość, a po dramatycznych kole-
jach losu stał się niepodległym pań-
stwem, które to później z sukcesem 
odparło próby okupacji go przez 
Związek Sowiecki w czasie II wojny 
światowej. Po wysłużeniu trzech de-
kad jako oficer carskiej armii Man-
nerheim powrócił do ojczyzny, któ-
ra właśnie uzyskała niepodległość, 
a już na przedwiośniu 1918 roku 
poprowadził oddziały burżuazyjne-

go rządu do zwycięstwa nad fińskimi 
czerwonogwardzistami. 

W niedługim czasie na ponad pół 
roku objął rolę tymczasowego naczelni-
ka państwa, jednak po przegranych wy-
borach prezydenckich latem 1919 roku 
wycofał się z polityki (czy nie mamy tu 
czasem analogii z naszym „Dziadkiem” 
– Marszałkiem Józefem Piłsudskim? – 
przyp. W.N.). 

Do zwierzchnictwa sił zbrojnych 
powrócił dopiero na początku lat 
trzydziestych XX stulecia. To otwo-
rzyło mu drogę do objęcia naczel-
nego dowództwa nad fińską armią  
podczas II wojny światowej i nie 
lada sukcesów, a następnie do urzędu 
nobilitującego i koronującego jego 
karierę - prezydenta swej ojczyzny 
w latach 1944 – 1946. 

Nakładem
Wydawnictwa

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

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

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

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

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

Historie wyjątkowych
Polaków

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

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

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

Co zawdzięczamy
Polakom?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O Polakach,
którzy zmienili
świat

WALDEMAR NICMAN

Nowości Wydawnictwa EDITIONS SPOTKANIA

Lokalne nowości wydawnicze

„Ekonomiczno-społeczne aspekty 
rozwoju jednostek samorządu 
terytorialnego w Polsce ” 
Redakcja naukowa: Janusz Sarnowski 
i Dariusz Prokopowicz

W książce autorzy, z kilku wyż-
szych uczelni i jednostek samorządu 
terytorialnego w kraju, przedstawili 
różnorodne zagadnienia dotyczące roz-
woju jednostek samorządu terytorial-
nego.

Omówiono m.in. aspekty finanso-
we funkcjonowania 
samorządów, ich rolę 
w procesie aktywiza-
cji przedsiębiorczości 
i kreowania sytuacji 
na rynku pracy, a tak-
że prawno-finansowe 
aspekty ochrony śro-
dowiska. Autorzy 
omawiają też rolę 
społeczeństwa oby-
watelskiego w środo-
wisku lokalnym oraz 
zagadnienia związane 
ze znaczeniem innowa-
cyjności w kontekście 
działalności jednostek 
samorządu terytorial-

nego. Bardzo ciekawy jest tekst na temat 
prawno-ekonomicznych aspektów zamó-
wień „in house” w gminie.

Dla ciechanowskiego Czytelnika 
pozycja ta będzie tym bardziej intere-
sująca, że część tekstów opiera się na 
przykładach samorządów z terenu na-
szego powiatu.

Książka przeznaczona jest dla wielu 
grup odbiorców: działaczy i pracowni-
ków jednostek samorządu terytorial-
nego, pracowników naukowych i stu-

dentów, dziennikarzy, 
polityków i innych 
osób działających na 
rzecz rozwoju lokal-
nego lub interesują-
cych się tą problema-
tyką.

Pozycja ukazała 
się nakładem Wy-
dawnictwa Wyższej 
Szkoły Biznesu i Za-
rządzania w Ciecha-
nowie i można ją za-
kupić w dziekanacie 
tej uczelni przy ul. 
Szwanke 1.

Liczba stron: 
258, Cena: 30,00 zł

„Syndykat zbrodni”
Władysław Bartoszewski

Książka jest ponurą kroniką zbrod-
ni dokonywanych na obywatelach Pol-
ski przez UB i SB w okresie PRL, ze 
szczególnym uwzględnieniem pierw-
szego dziesięciolecia (lata 1944-54), a 
następnie lat 1970-84.

Dzięki „Syndykatowi zbrodni” 
odsłonięta zostaje kolejna niechlubna 
karta rodzimej historii - akcja terroru 
władz bezpieczeństwa w Polsce Ludo-
wej, począwszy od Chełma i Lublina aż 
do śmierci ks. Jerzego Popiełuszki.

Z książki dowiemy się, gdzie tak 
naprawdę powstał Manifest PKWN, 
błędnie nazywany przez lata „chełm-
skim” albo „lubelskim”, jak „przysłuży-
ła” się PRL-owi prokurator Prokuratu-
ry Generalnej Helena Wolińska i czym 
była słynna mokotowska „dwunastka” 
na terenie więzienia przy ul. Rakowiec-
kiej w Warszawie.

Z przerażeniem przeczytamy, ile 
dziesiątków tysięcy i jak wybitnych Po-
laków przez cały okres Polski Ludowej 
umierało w więzieniach, najczęściej 
przy wydatnej pomocy oficerów bez-
pieki i bezwzględnych prokuratorów. 
Poznamy nazwiska ludzi, którzy po-
winni stać po stronie prawa, a którzy 
wydawali masowe wyroki śmierci za 
czyny niepopełnione.

Dowiemy się, kto personalnie 
zdecydował o użyciu wojska prze-
ciw narodowi w grudniu 1970 roku 

i jaką rolę odegrał aparat bezpieczeń-
stwa w przejmowaniu materiałów, 
dotyczących zajść na Wybrzeżu. Po-
znamy kulisy wypadków w Radomiu 
i Ursusie’76 oraz sposoby ujawniania 
milicyjnych zbrodni przez Komitet 
Obrony Robotników. 

Książka zawiera aneks w postaci li-
sty zmarłych w więzieniu we Wronkach 
w latach 1946-1956 oraz obszerny wy-
wiad, przeprowadzony z Władysławem 
Bartoszewskim w jego 65. rocznicę 
urodzin.

Liczba stron: 152, Cena: 39,00 zł

Warto poznać:  
„Wspomnienia” - Carl Gustaw Mannerheim

Fińska osobowość 
wszech czasów 

wspomina
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Wydawnictwo FRONDA wydało 
kolejną książkę wybitnego 
angielskiego pisarza Gilberta 
Keitha Chestertona pt. „Niewinność 
księdza Browna” w tłumaczeniu 
Magdy Sobolewskiej. 

Scenerią opowiadań są posiadłości 
francuskiej i brytyjskiej arystokracji. 
Przenikliwy ksiądz pojawia się w miej-
scach, w których dokonano zbrodni. 
Ksiądz Brown to w historii literatury 
detektywistycznej postać porównywal-
na z Sherlockiem Holmesem czy Her-
culesem Poirot. 

Na podstawie opowiadań Chester-
tona powstał bijący rekordy popular-
ności serial BBC pt. „Ojciec Brown”, 
który emitowany jest również w TVP 
2. Ksiądz Brown znalazł „spadkobier-
ców” m.in. w postaciach naszego ojca 
Mateusza, włoskiego Don Matteo, czy 
amerykańskiego o. Dowlinga.

Chesterton jako autor 
książek sensacyjnych

Autor (żył w latach 1874 - 1936) 
był sławnym dziennikarzem i publicy-
stą, prezentował poglądy konserwatyw-
ne, przeciwstawiał się ideom socjalizmu 
i agnostycyzmu. Był mistrzem groteski, 
paradoksu i humoru absurdalnego. 
Dokonał też głośnej konwersji z angli-
kanizmu na katolicyzm w 1922 roku.

Z jego publicystyką w Polsce moż-
na się zapoznać dzięki czterotomowej 
serii esejów wydanych przez Wydaw-
nictwo FRONDA, czyli „Obrona ro-
zumu”, „Obrona Człowieka”, „Obrona 
świata”, „Obrona Wiary” (wszystkie re-
cenzowane na łamach PULSU), a tak-
że innych doskonałych pozycji, m.in.: 
„Ortodoksja”, „Dla sprawy”, itd.

Ojciec Brown – duchowny, który 
poza posługą religijną zajmuje się rozwią-
zywaniem zagadek kryminalnych – został 
wymyślony przez Chestertona w 1911 
roku. Wzorowany był na księdzu Johnnie 
O’Connorze - człowieku, który w du-
żym stopniu przyczynił się do konwersji 
Chestertona na katolicyzm. Autor za-
czerpnął od niego niektóre cechy swojego 
bohatera oraz dorzucił dużo ze swoich 
spostrzeżeń, rozważań i przekonań. Che-

sterton napisał łącznie 53 opowiadania 
z Brownem, z czego trzy ostatnie odna-
leziono po śmierci autora. Opowiadania 
te ugruntowały renomę Chestertona 
jako autora książek sensacyjnych, dzięki 
czemu wybrany został przewodniczącym 
Brytyjskiego Klubu Pisarzy Detektywi-
stycznych, w którym wówczas zasiadały 
takie tuzy literatury jak m.in. Agatha 
Christie.

Mistrz analitycznego 
myślenia

Nasz bohater to skromny, szczery 
i przesympatyczny ksiądz, który posiada 
niebywałą zdolność do rozwiązywania 
nawet najbardziej skompli-
kowanych zagadek krymi-
nalnych. Niski i pulchny, za 
to intelektem, błyskotliwo-
ścią i elokwencją przewyż-
szający swoich kompanów. 
W każdym opowiadaniu 
ksiądz Brown rozwiązuje 
zagadkę kryminalną wyko-
rzystując zarówno intuicję, 
jak i wiedzę psychologiczną. 
Nikt tak dobrze jak on nie 
zna zakamarków ludzkiej du-
szy. Doświadczenie wielu lat spędzonych 
w konfesjonale daje mu niezwykły wgląd 
w sposób myślenia przestępców i potrafi 
przewidywać ich posunięcia. Nie wątpi 
przy tym, że zawsze można uzyskać prze-
baczenie i odkupienie.

Brown i Flambeau
Postać Herkulesa Flambeau - skru-

szonego przestępcy, który staje się 
prywatnym detektywem, a zarazem 
przyjaciela księdza Browna pojawia się 
niemalże w każdym opowiadaniu. Pre-
zentuje on postawę niechętną wszelkiej 
religii, szczególnie katolicyzmowi, jed-
nak bardzo ceni przenikliwość księdza 
Browna i jego pomoc w rozwiązywaniu 
zagadek kryminalnych. 

W „Oku Apolla” mamy do czynie-
nia ze śmiercią maszynistki pracującej 
w wieżowcu, w którym mieści się jego 
biuro oraz siedziba niejakiego kapłana 
Apolla imieniem Kalon. Jest on guru 

tzw. Stowarzyszenia Chrześcijańskiej 
Nauki, wyznania religijnego opartego 
na przekonaniu o nierealności świata 
fizycznego i o duchowym charakterze 
chorób somatycznych, przez co wy-
znawcy nie uznają stosowania lekarstw 
i kontaktu z lekarzami. Wszyscy są 
nim zachwyceni. Maszynistka Paulina 
Stacey (tu pokazana jago nowoczesna, 
postępowa feministka) jest zauroczona 
Kalonem i jego religią. Staje się jej fana-
tycznym wyznawcą do tego stopnia, że 
chce w testamencie przekazać cały swój 
majątek na to stowarzyszenie. Znalezio-
no ją martwą w szybie windy. Nie wia-
domo kto był sprawcą, gdyż każdy miał 
niepodważalne alibi. Jednak dedukcja 
i inteligentny sposób myślenia księdza 

Browna doprowadza do 
odkrycia smutnej zagadki. 
Nasz detektyw prowadzi 
tez dialog z Kalonem pod-
ważając jego przekonania 
oraz jego cyniczną postać, 
która chciała jedynie uzy-
skać pieniądze od ślepo 
zapatrzonej w niego ko-
biety. 

Ale to nie jedyne 
przygody tej dwójki. Ta-
jemnicza śmierć na przy-

jęciu, zwłoki pozbawione głowy i po-
eta, który rzekomo się zabił – to tylko 
niektóre ze spraw, z którymi mierzy się 
przenikliwy ksiądz detektyw.

Opowiadania Chestertona są 
bardzo ciekawe, pełne zaskakujących 
zwrotów akcji, do ostatniej chwili trzy-
mające w napięciu. Pojawiają się w nich 
nieprawdopodobne historie, choć w lo-
giczny sposób dające się wytłumaczyć 
ustami jasno myślącego księdza Brow-
na. Nie sposób się nudzić przy tej lek-
turze. Aż do zakończenia opowiadania 
nie wiadomo kto jest przestępcą. 

Warto podkreślić, że Brown wystę-
puje raczej w roli duszpasterza, który 
lepiej niż inni potrafi wniknąć w duszę 
przestępcy. Dąży raczej do jego nawró-
cenia, a wymierzenie kary grzesznikowi 
pozostawia często Bogu.

Na książkę „Niewinność księdza 
Browna” składa się dwanaście opowia-
dań. Pozycja liczy 320 stron, a kosztuje 
34,90 zł. Polecam.

DOROTA SMOSARSKA

Nowości Wydawnictwa FRONDA

Nowości Wydawnictwa ZYSK I S-KA

„Ilustrowany przewodnik 
po Fatimie nie tylko dla 
pielgrzymów”
Wincenty Łaszewski

Rozszerzona wersja 
książki „Duchowy prze-
wodnik po Fatimie”.

Nie musisz wyjeżdżać 
do Fatimy, by znaleźć 
się  w miejscach spotkań 
z Maryją. Wincenty Ła-
szewski zabiera Cię na 
wyprawę do fatimskiego sanktuarium. 
Możesz zwiedzać je na miejscu, z prze-
wodnikiem w ręku, ale możesz także, 
nie ruszając się z domu, odbyć ducho-
wą pielgrzymkę do Fatimy, prowadzo-
ny przez znanego mario-
loga.

Liczba stron: 320, 
Cena: 39,90 zł

 „Bo to złe kobiety były”
Joanna Puchalska

Złe, niemoralne, wy-
rachowane, manipulujące 
otoczeniem. Intrygant-
ki, oszustki, awanturnice 
w skali rodzinnej, krajowej 

i europejskiej. Zdrajczynie 
i agentki obcych mocarstw. 
Od Jagiellonów po czasy 
PRL-u. M.in.:

Barbara Giżanka – Wy-
korzystując podobieństwo 
do Barbary Radziwiłłówny, 
skutecznie omotała Zyg-
munta Augusta.

Agnieszka Machówna 
– piękna i sprytna chłopka 
udająca szlachciankę, na co 

dał się nabrać nawet austriacki cesarz 
Leopold.

Wanda Wasilewska – zafascyno-
wana Stalinem, przyjęła obywatelstwo 
radzieckie i z zapałem uczestniczyła 

w realizowaniu pojałtań-
skiego rozbioru Polski. 
Marzyła się jej siedemnasta 
republika.

Blanka Kaczorowska – 
konfidentka Gestapo, wy-
dała wiele osób z Podziemia 
AK. Po wojnie tajna współ-
pracowniczka służb PRL.

Liczba stron: 360, 
Cena: 39,90 zł

„Płomienna korona”
Elżbieta Cherezińska

Książę Władysław 
powrócił z banicji i Kra-
ków odtworzył przed nim 
swe bramy. Ale Królestwo 
wciąż jest podzielone, 
w Starszej Polsce władają 
książęta Głogowa, w Cze-
chach trwają zawirowania 
tronowe, a na północy 
Krzyżacy zaczynają swą grę 
o Pomorze. Grę, która roz-
pętała gdańskie piekło.

W trzecim i ostatnim 
tomie trylogii „Odrodzone 
Królestwo” Elżbieta Che-
rezińska pokazuje znanych 
nam bohaterów - Włady-
sława Łokietka i jego żonę 
Jadwigę, która wyrasta na 
Wawelską Panią, arcybi-
skupa Świnkę i jego na-
stępców, biskupa Muskatę 
i Rikissę, która ponownie 
zasiada na czeskim tronie. 
Kobiety Starej Krwi i Starcy Siwobro-
dzi wplątują się w wojnę, losy renegata 
templariuszy zaś, Kunona, niebezpiecz-
nie splatają się z losem Królestwa. Płat-
ni zabójcy, Guntersberg, Hunia i karzeł 
Grunhagen, znów nie próżnują.

W finale niewidzialna korona za-
mienia się w prawdziwą, na skroniach 
nieugiętego księcia - Władysława Ło-
kietka. 

Liczba stron: 1.084, Cena: 49,90 zł

„Patrzeć, jak świat płonie”
Marcin Makowski

Seria rozmów prowadzonych co ty-
dzień przez ponad półtora roku pomię-
dzy Marcinem Makowskim a Matthew 
Tyrmandem, synem legendarnego 
pisarza Leopolda Tyrmanda, pozwala 
przeżyć na nowo kluczowe dla polskiej 
i zagranicznej polityki wydarzenia. Po-
maga również zrozumieć, co doprowa-

dziło do tego, że ciężar 
geopolityki przesunął się 
na stronę suwerenności 
narodowej, republika-
nizmu i prawicowości 
oraz dlaczego taki obrót 
spraw można nazwać 
punktem zwrotnym.

Liczba stron: 368, 
Cena: 39,90 zł 

„Dwór dla dzieci”
Jan Skuratowicz, Tomasz 
Zysk

Pierwszy na rynku 
album dla dzieci pokazu-
jący wnętrza XX-wiecz-
nego dworu wiejskiego.

Nad poprawnością 
merytoryczną publikacji 
czuwał Jan Skuratowicz, 
profesor nadzwyczajny 
Instytutu Historii Sztu-
ki na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, specjalizu-

jący się w nowożytnej architekturze 
rezydencjonalnej. Piękne i pełne szcze-
gółów ilustracje przygotowała rysow-
niczka Karolina Ostrowska.

Liczba stron: 38, Cena: 29,00 zł

Jerzy 
Jachowicz 
w Ciechanowie
27 września (wtorek) o godz. 18:00 rozpocznie 
się pierwsze po wakacyjnej przerwie Spotkanie 
z Książką w Galerii, którego gościem będzie Jerzy 
Jachowicz – autor książki „Skamieliny III RP” (Wy-
dawnictwo Zysk i S-ka). 

Jerzy Jachowicz, jeden z najbardziej 
znanych dziennikarzy ostatniego ćwier-

ćwiecza, uznawany za prekursora polskie-
go reportażu śledczego, tym razem wciela 
się w rolę publicysty politycznego. Autor 
piętnuje postawę swych bohaterów, owych 
„skamielin III RP” za pomocą krótkiej, 
błyskotliwej analizy, nie stroniąc od sub-
telnej ironii i kpiny. Często też prowadzi 
z czytelnikiem grę, wplatając w narrację 
całkowicie fikcyjne teksty, dla których 
punktem wyjścia są fakty. Zapraszamy na 
to ciekawe spotkanie, które poprowadzi dr 
Teresa Kaczorowska.

Galeria im. Bolesława Biegasa – Powia-
towe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechano-
wie, ul. Strażacka 5. Wstęp wolny.

Gilbert Keith Chesterton  
- „Niewinność księdza Browna”

Detektyw  
w sutannie
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