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Socjalne przy Komunalnej

Na XX sesji Rady Miasta prezydent Waldemar Wardziński odebrał z rąk Ryszarda 
Komorowskiego z Polskiego Centrum Badań Certyfikacji przyznany Urzędowi Miasta certy-
fikat jakości ISO 9001:2000.

Sezon na darowizny

Certyfikat ISO wręczony

Początek bitwy. Nadciągają kolejne oddziały

Na XX sesji Rady Miasta zde-
cydowano o darowiznach na rzecz
Specjalistycznego Szpitala Wojewódz-
kiego oraz Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej. Jednomyślne głosowa-
nie w sprawie udzielenia pomocy 

finansowej Sejmikowi Województwa 
Mazowieckiego pozwoli szpitalowi 
wzbogacić się o nowy ambulans. 
PWSZ otrzymała nieruchomości grun-
towe i budynek przy ul. Powstańców 
Warszawskich.             Więcej na str. 3

„Powrót Szwoleżerów Gwardii” ma 
czteroletnią tradycję i wszystko wskazu-
je na to, że inscenizacja na stale wpisała 
się w kalendarz sztandarowych imprez 
Ciechanowa. Widowisko nawiązuje 

do epoki napoleońskiej, kiedy to pułk 
polskich żołnierzy został włączony do 
gwardii wielkiego cesarza. Wprawdzie 
Napoleon ani jego oddziały nigdy nie
                        dokończenie na str. 12

W lipcu zakończono drugi — koń-
cowy etap robót, związanych z moder-
nizacją budynku przy ul. Komunalnej, 

w gdzie powstało 6 mieszkań socjal-
nych o powierzchni użytkowej 177,5 
m2. Zamieszkały w nich rodziny, które 

miały zasądzone wyro-
ki eksmisji z mieszkań 
komunalnych. Piętrowy 
budynek przez kilka ostat-
nich lat stał pusty. Niszczał. 
Wcześniej mieściły się 
w nim m.in. biura Zakładu 
Gazu Bezprzewodowego. 
W pierwszym etapie, 
który rozpoczęto w 2003 r. 
zatwierdzono i wykonano 
plan aranżacji mieszkań. 
W kwietniu tego roku wkro-
czyła tam ekipa budowlana 
ZETBEEM-u — ciecha-
nowskiej firmy, która 
wygrała przetarg na wyko-
nanie robót wykończenio-
wych. Wybudowano nowe 
ścianki działowe, położono 
posadzki, wyremontowa-
no i docieplono ściany 
zewnętrzne oraz dach. 
Położono tynki. Budynek 
jest wyposażony w sieć 
elektryczną, wodociągową
         dokończenie na str. 4

Mieszkaniami socjalnymi zainteresowała się ekipa Telewi-
zyjnego Kuriera Mazowieckiego. Informacji udziela proku-
rent Tadeusz Bochnia

Jesteśmy w półfinale „Zmagań Miast”!

Po zwycięstwie nad Płockiem nasza drużyna 11 września zmierzy się 
w Grudziądzu z Zieloną Górą.                         Relacja z Płocka na stronie 10.

 „Nas nie stanie,
 lecz Ty nie zaginiesz. 
 Pieśń Cię weźmie,
 legenda przechowa.
 Wichrem chwały
 w historię popłyniesz
 Armio Krajowa.”
           /Zbigniew Kabata ps. „Bobo”/

O 60. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego czytaj na str. 4 

www.um.ciechanow.pl
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Młodzież niepełnosprawnym dzieciom
1 czerwca 2004 r. Szkolny Klub Europejski „Staszicówka”, działający przy 

III Liceum Ogólnokształcącym w Ciechanowie, zorganizował zbiórkę zabawek dla 
dzieci objętych opieką ciechanowskiego Stowarzyszenia „Siła Nadziei”. Do akcji 
chętnie włączyli się nauczyciele. Działanie to było kontynuacją wcześniejszych 
przedsięwzięć  podejmowanych przez Szkolny Klub Europejski: uroczystości 
z okazji Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych pod hasłem: „Czy napraw-
dę jesteśmy inni” oraz  koncertu charytatywnego, z którego wpływy za bilety 
zostały przekazane Stowarzyszeniu. Dzięki tym funduszom wyposażono salę 
terapeutyczną ośrodka, prowadzonego przez tę organizację.

„Wspomnij mnie czasem pięknie”
Dla SP Nr 2 akademia kończąca rok szkolny 25 czerwca była ostatnią z uro-

czystości, jakie miały miejsce w murach jej budynku przy ul. Wojska Polskiego. 
Decyzję o likwidacji placówki radni miejscy podjęli już w 1999 r. Spowodował 
ją niż demograficzny. Dyrektor szkoły Wiesław Kowalczyk pożegnał niewielkie 
już grono pedagogiczne i ostatnich absolwentów — 48 uczniów z dwóch szó-
stych klas. Wśród przybyłych na akademię gości nie zabrakło przedstawicieli 
władz miejskich w osobach prezydenta Waldemara Wardzińskiego i jego zastępcy 
Eugeniusza Sadowskiego, władz powiatowych, kuratorium oraz dawnych absol-
wentów podstawówki. W. Kowalczyk przybliżył historię szkoły, począwszy 
od  roku jej powstania (1945), kiedy w budynku na Orylskiej mieściła się wraz 
z SP Nr 1. Poprawę warunków lokalowych przyniosła przeprowadzka 
w 1963 r. do gmachu jednej z budowanych w latach siedemdziesiątych 
1000-latek. Od 1999 r. zaprzestano naboru nowych uczniów. Wszyscy peda-
godzy z kończącej funkcjonowanie szkoły znaleźli zatrudnienie w innych 
placówkach, a emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji i obsłu-
gi z SP Nr 2 zostali objęci opieką przez fundusz socjalny Gimnazjum 
Nr 2. To właśnie ta szkoła wykorzysta część sal budynku przy ul. Wojska Polskiego, 
pozostałe przekazano Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. 

Zamyślenie przy pomniku
Z okazji Dni Patrona Miasta 27 czerwca pod patronatem prezydenta Ciechanowa 
odbyło się „Zamyślenie przy pomniku”. Oprawę artystyczną uroczystości stanowił 
występ chórów parafialnych i prowadzonego przez Dominika Molewskiego chóru 

„Sine Nomine”. Ogłoszono wyniki konkursu poetyckiego o tematyce poświęconej 
patronowi naszego miasta. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Marek Piotrowski 
(I miejsce), Marianna Olkowska (II miejsce) i Zenona Cieślak-Szymanik (III miej-
sce). Laureaci odczytali nagrodzone wiersze.

Letnie granie  
Pod hasłem „Nad spuścizną po przodkach deliberacje” 11 lipca w Muzeum 

Romantycznym w Opinogórze miłośnicy angielskiej i hiszpańskiej muzyki XVI 
i XIX wieku wysłuchali koncertu przeplatanego słowami poezji. Na gitarze zagrał 
Grzegorz Krawiec. Fragmenty „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza recytowała 
Halina Rowicka. Z kolei do Ciechanowa powróciły Koncerty Muzyki Dawnej. 
17 lipca w jednej z komnat na Zamku Książąt Mazowieckich po raz wtóry wystąpił 
zespół Pro Musica Antiqua. 

Święto Policji
25 lipca ciechanowska Policja obchodziła swoje święto. W uroczystościach 

uczestniczył komendant wojewódzki policji nadinspektor Wiesław Stach oraz 
poseł Zbigniew Siemiątkowski. Obecni byli przedstawiciele samorządu miejskie-
go i powiatowego. W trakcie uroczystości najbardziej zasłużonym funkcjonariu-
szom wręczono odznaczenia. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymał młodszy inspektor 
Mirosław Sobczak, Brązowy Krzyż Zasługi – nadkomisarz Małgorzata Daniszewska 
i aspirant Dariusz Lewandowski. Złotą Odznakę „Zasłużony Policjant” wręczono 
młodszemu inspektorowi Zbigniewowi Matusiakowi, Brązową — aspirantowi szt. 
Henrykowi Gutowi i starszemu aspirantowi  Wiesławowi Olszewskiemu. 

Zmiany w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
Po 42 latach Janusz Królik zrezygnował z funkcji dyrektora w opinogór-

skim Muzeum Romantyzmu. Pozostanie jednak w placówce. Już jako emeryt 
będzie kierować działem sztuki. Zajmie się organizacją wystaw i realizacją 
publikacji. Obowiązki dyrektorskie przejął jego dotychczasowy zastępca Roman 
Kochanowicz. 

Nowy dowódca ciechanowskiego garnizonu
Podpułkownik Mieczysław Rejman został nowym dowódcą 1 Ciechanowskiego 

Pułku Artylerii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego poprzednik — Zbigniew 
Bartosz — objął stanowisko szefa artylerii w 1 Warszawskiej Dywizji Zmechani-
zowanej. Ppłk Rejman będzie miał pod swoją komendą ponad 600 żołnierzy. 

Nowy dyrektor I LO
Marzena Zmysłowska — nauczycielka języka polskiego z I Liceum Ogólno-

kształcącego im. Zygmunta Krasińskiego — wygrała konkurs na dyrektora tej 
szkoły. O stanowisko ubiegało się czterech kandydatów. 

575 lat miasta Mławy
13 lipca 1429 roku książęta mazowieccy nadali przywilej założenia miasta 

istniejącemu od dawna na ziemi zawkrzeńskiej osiedlu Mława. W tym roku przy-
pada 575 rocznica nadania miastu praw miejskich. Z tej okazji burmistrz Jerzy 
Rakowski zaprosił prezydenta Waldemara Wardzińskiego na uroczystą sesję Rady 
Miejskiej w Mławie. 

Na rzecz ochrony środowiska
14 lipca prezydent Waldemar Wardziński spotkał się z burmistrzami Pułtuska, 

Przasnysza i Makowa Mazowieckiego. Było to kolejne spotkanie samorządowców 
z czterech powiatów, podczas którego omawiano wspólne działania dotyczące zin-
tegrowanego programu gospodarki odpadami. Zdecydowano o podjęciu prac nad 
powołaniem Celowego Związku Gmin na Rzecz Ochrony Środowiska.

Święto Wojska Polskiego
Z okazji Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia na placu Józefa Piłsudskiego pod 

pomnikiem Marszałka spotkali się dowódcy i żołnierze ciechanowskiego garni-
zonu, władze samorządów i mieszkańcy miasta. Prezydent Waldemar Wardziński 

w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie suwerennej armii w życiu niepod-
ległej Polski oraz dobrą współpracę Urzędu Miasta i 1 Ciechanowskiego Pułku 
Artylerii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zaproszenie na wieczornicę
W związku z 65. rocznicą wybuchu II wojny światowej Towarzystwo 

Miłośników Ziemi Ciechanowskiej pragnie uczcić udział mieszkańców miasta 
w tych dramatycznych wydarzeniach. 27 sierpnia o godz. 17.00 TMZC, Prezydent 
Miasta Ciechanów i Starosta Powiatowy zapraszają na wieczornicę do sali komin-
kowej Hotelu Olimpijskiego. W programie m. in. wspomnienie o żołnierzach 
11. Pułku Ułanów, 20. Dywizji Piechoty i Mazowieckiej Brygady Kawalerii.

10 lat Warsztatu Terapii Zajęciowej
9 września w sali widowiskowej Centrum Kultury i Sztuki o godzinie 11.00 

obędzie się uroczystość z okazji 10-lecia istnienia Warsztatu Terapii Zajęciowej. 
Warsztat funkcjonuje przy ul. Pułtuskiej 20a. Jego działalność finansowana jest 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Placówka pomaga swoim podopiecznym uzyskać samodzielność społeczną, 
nabyć umiejętności niezbędne do podjęcia pracy. W zajęciach bierze udział 30 
osób. Rehabilitacja prowadzona jest w 5. grupach terapeutycznych: pracownia 
rękodzieła, pracownia techniczna, 3 grupy pracowni technik różnych. Są  treningi 
czystości, zajęcia gospodarstwa domowego i porządkowe, kinezyterapia, muzy-
ko-choreoterapia, zajęcia z psychologiem. Warsztat prowadzi  zajęcia stolarskie, 
krawieckie, zabawkarskie, plastyczne i rękodzielnicze — malowanie na płótnie, 
szkle, jedwabiu, batikowanie, witraż. Jest czynny od poniedziałku do piątku 
w godz. 8.00 – 15.00.

Nowy sezon w Teatrze Exodus 
Po wakacyjnej przerwie Teatr Exodus wraca do pracy. Zgrupowanie zespołu 

odbędzie się 3 września o godz. 16.00 w sali prób Centrum Kultury i Sztuki 
(I piętro). Rozpoczynający się cykl zajęć (wtorki w godz. 17.00–19.00, piątki 
w godz. 16.00–18.00) jest okazją dla osób, które chcą przyłączyć się do teatru.

Występ chórów parafialnych. Dyryguje Dominik Molewski

4 lipca 2004 r. Związek Nauczycielstwa Polskiego poniósł ogromną stratę. 
Z szeregów naszych odeszła 

kol. Anna Zalewska 

– zasłużony działacz Związku. 
Sekretarz i Wiceprezes Zarządu Głównego ZNP. 

Poseł na Sejm RP II i III kadencji. Człowiek wielkiego serca. 
Rodzinie zmarłej składamy wyrazy serdecznego współczucia.

                                                                             Zarząd Międzygminnego 
                                                                       Oddziału ZNP w Ciechanowie 

Reprezentacja ciechanowwskiego garnizonu składa kwiaty pod pomnikiem Marszałka (pierw-
szy z lewej dowódca ppłk M. Rejman)
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Sezon na darowizny Atrakcje na wakacje
W tym roku na akcję „lato w mie-

ście” Urząd Miasta przeznaczył 12 
960 zł. Środki te zostały rozdzielone 
pomiędzy organizacje i instytucje, 
które wystąpiły z wnioskiem o dofinan-
sowanie wypoczynku dzieci w miejscu 
zamieszkania. Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji otrzymał 5 960 zł dotacji, 
Polski Czerwony Krzyż — 4 000 zł,
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
— 3 000 zł. 

Od 28 czerwca do 16 lipca 143 
dzieci z całego miasta w wieku 7–13 lat 
pod opieką wychowawców przebywało 
na półkoloniach w Klubie „Zamek”. Ta 
forma wypoczynku przygotowana była 
razem z TPD. Dzieci z różnych środo-
wisk miały możliwość wyboru grupy 

zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. 
Brały udział w zajęciach plastycznych, 
teatralnych, praktycznych, tanecznych 
i sportowych. Program wzbogaciły 
projekcje filmowe, wyjście do kina, gra 
w tenisa stołowego, dyskoteki, spotka-
nia z zaproszonymi gośćmi oraz ogni-
sko w lesie śmiecińskim. W trakcie 
zabaw dzieci spożywały jeden posiłek. 

Półkolonie letnie poprowadził tak-
że Zarząd Rejonowy Polskiego Czer-
wonego Krzyża. W 3 turnusach wzięło 
udział ok. 150 dzieci, uczęszczających 
głównie do szkół podstawowych. 
Wiele pochodziło z rodzin mających 
trudną sytuację materialną. Program 
zajęć obejmował wszelkiego rodzaju 
gry i zabawy, wyjścia do parku, na 
basen, do jednostki wojskowej, zamku 
czy muzeum. Dodatkową atrakcją były 
wycieczki do Niestumia, Opinogóry 
i Warszawy. Każdego dnia dzieci miały 
zagwarantowane drugie śniadanie 
i obiad.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
swoją ofertę oparł o formy sporto-

wo-rekreacyjne. W dniach 26 lipca 
— 8 sierpnia na krytym basenie pod 
okiem instruktorów prowadzone były 
zajęcia związane z nauką pływania 
czy udoskonalaniem tej umiejętności. 
Uczestnikom półkolonii zapewniono 
jeden posiłek. Poza pływaniem dzie-
ci spędzały wolny czas na świetlicy 
lub grały w piłkę nożną na boisku. 
Uczestniczyły też w ogniskach. 

Ponadto w lipcu MOSiR zorganizo-
wał turniej piłkarski „Dzikich Drużyn”, 
w sierpniu — cykl turniejów plażowej 
piłki siatkowej oraz „Mini Olimpiadę 
Ateny 2004”. Był też organizatorem 
obozów sportowych dla stowarzyszeń 
z całego kraju. Na czas wakacji udo-
stępnił dzieciom kąpielisko na Kru-

binie, basen otwarty przy ul. Kraszew-
skiego oraz  krytą pływalnię z bonifi-
katą 50% obowiązującej stawki. Do 
ich dyspozycji chętnych oddano także 
siłownię przy ul. Kraszewskiego i sta-
dion miejski.

Biuro ds. Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, działające 
w strukturach Urzędu Miasta, przezna-
czyło w tym roku na letni wypoczynek 
dzieci i młodzieży 150 965 zł. 90. dzieci 
ze świetlic socjoterapeutycznych wypo-
czywało na 2-tygodniowych koloniach 
w Stegnie Gdańskiej, Kozienicach, 
Czarnym Dunajcu, Pucku i Serocku. 
W Mrzeżynie 65. chłopców brało udział 
w obozach z zajęciami profilaktyczny-
mi z zakresu przeciwdziałania agresji. 
Biuro dofinansowało też kolonie 
w Marylinie i Górznie dla 80. dzieci 
z Chrześcijańskiej Społeczności, pół-
kolonie prowadzone przez PCK oraz 
„Sportowe wakacje” na krytej pływal-
ni, zorganizowane przez MOSiR.  

              Katarzyna Dąbrowska

Podczas XX sesji Rady Miasta 
radni przychylili się do wniosku 
W. Wardzińskiego o wprowadzenie 
do porządku obrad w trybie pilnym 
głosowania nad projektem uchwały 
w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Sejmikowi Województwa 
Mazowieckiego na dofinansowanie 
zakupu ambulansu, z przeznacze-
niem dla Specjalistycznego Szpitala 
Wojewódzkiego w Ciechanowie.

... dla szpitala
Waldemar Wardziński opisał histo-

rię rozmów i pism, jakie krążyły mię-
dzy Urzędem i szpitalem w sprawie 
podatku od nieruchomości. Dyrekcja 
ciechanowskiego szpitala obstawała 
przy całkowitym umorzeniu zaległo-
ści podatkowych, prezydent wysunął 
propozycję zamiany długu na jedną 
z niewykorzystanych szpitalnych 
nieruchomości (rozwiązanie takie 
parokrotnie sugerowali w swoich inter-
pelacjach radni). Kiedy szpital wyco-
fał się z wcześniejszych deklaracji 
przekazania na rzecz gminy miejskiej 
budynku przy ul. Strażackiej prezydent 
zaproponował, aby zapłacony podatek 
przeznaczyć — uchwałą Rady Miasta 
— na zakup specjalistycznego sprzętu 
dla tej placówki medycznej. Takiego, 
jaki pracujący tam lekarze uznają za 
najbardziej potrzebny, żeby zapewnić 
mieszkańcom miasta jak najlepszą 
opiekę zdrowotną.

Najwyższe umorzenie jednorazowe 
w historii naszego miasta, którego 
dokonano na rzecz szpitala w końcu 
roku 2002 w kwocie 1.270.000 zł, nie 
poprawiło kondycji finansowej tej pla-
cówki medycznej, a taki jest przecież cel 
umorzeń. Pomimo pytań nie mogliśmy 
też uzyskać informacji, w jakiej części 
ta kwota została przeznaczona na sfi-
nansowanie zakupu niezbędnych urzą-

dzeń medycznych — wyjaśniał prezy-
dent. — Stąd moje stanowisko, poparte 
przez radnych i przewodniczącego 
Rady Miasta Janusza Czaplickiego nie 
o umarzaniu, lecz przekazaniu wpłaco-
nych pieniędzy z powrotem do szpitala 
na konkretny cel.

Na spotkaniu w szpitalu dyrekcja 
i związkowcy wyrazili obawę, że jed-
norazowa wpłata zaległego zobowiąza-
nia podatkowego za 2003 r. zachwia-
łaby płynnością finansową placówki. 
Zaproponowałem, żeby pani dyrektor 
złożyła do prezydenta miasta wniosek 
o rozłożenie zaległości podatkowej za 
rok 2003 na raty, płatne co miesiąc do 
końca roku 2004. Złożyłem deklarację, 
że poczynię wszelkie kroki, aby prze-

konać państwa radnych do podjęcia 
uchwały, która umożliwi przekazanie 
dotacji celowej dla szpitala – relacjono-
wał prezydent. Taką propozycję obecny 
na spotkaniu przewodniczący Rady 
Społecznej Szpitala Janusz Ulatowski 
uznał za bardzo korzystną. Po namy-
śle przychyliła się do niej dyrekcja 
szpitala. 18 czerwca do Prezydenta 
Miasta Ciechanów wpłynęły dwa 
wnioski: jeden dotyczył rozłożenia na 
raty zobowiązań podatkowych szpitala 
za rok 2003 z terminem spłat od lipca 
do grudnia 2004, drugi dofinansowania 
zakupu ambulansu w kwocie odpowia-
dającej zaległemu podatkowi. Bardzo 
się cieszę, że doszliśmy do porozu-
mienia, dzięki któremu dokładnie 280 
237 zł miasto przekaże na wybrany 
przez lekarzy sprzęt — podsumował 
Waldemar Wardziński.

Sławomir Walczak zaproponował, 
żeby na zakupionym sprzęcie wid-
niał napis – „dar od mieszkańców 
Ciechanowa”. Uchwała o dotacji na 
zakup ambulansu została podjęta jed-
nogłośnie.

Na mocy tej uchwały zawarto poro-
zumienie między Prezydentem Miasta 
Ciechanów i Zarządem Województwa 
Mazowieckiego.  

... i dla PWSZ
Radni byli równie jednomyślni 

co do przekazania w formie darowi-
zny na rzecz Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej 2 nieruchomości 
gminy miejskiej. Pierwsza, przy ul. 
Powstańców Warszawskich 22 składa 
się z działki (0,17 ha) oraz dwukon-
dygnacyjnego budynku o powierzchni 
265,6 m2, który do tej pory dzierżawił 
Zespół Szkół STO w Ciechanowie. 
Nieruchomość, wycenioną przez rze-
czoznawcę na 269 900 zł (budynek 
— 210 tys. zł, grunt — 59 900 zł) 

przekazano uczelni na cele dydaktycz-
ne. Będą się tam mieścić sale wykła-
dowe oraz laboratorium językowe. 
Druga nieruchomość to działka gruntu 
o wartości 16 100 zł, położona przy ul. 
Sienkiewicza 28A, która ma stanowić 
uzupełnienie innej, wcześniej prze-
kazanej na rzecz uczelni. Ta uchwała 
wychodzi naprzeciw potrzebom 
i oczekiwaniom PWSZ. Wszystkim 
nam głęboko na sercu leży stworzenie 
takich możliwości, które pozwalałyby 
tej szkole sprawnie i dynamicznie roz-
wijać się w Ciechanowie — powiedział 
Waldemar Wardziński, uzasadniając 
inicjatywę miasta.

Ewa Blankiewicz

W stołówce PCK: po zabawie na świeżym powietrzu apetyt dopisywał

Obowiązkowa „zerówka”
Około 180 zł miesięcznie płacą 

rodzice za pobyt dziecka w miejskim 
przedszkolu w Ciechanowie. W 2003 
roku dało to 547 686 zł. W tym cza-
sie na działalność bieżącą przedszkoli 
(wynagrodzenia i pochodne, wydatki 
rzeczowe) wydano 4 297 990 zł, zaku-
py inwestycyjne pochłonęły 20 679 zł. 
Różnicę dopłaca się z miejskiej kasy. 
Finansowanie przedszkoli spadło na 
budżety gmin 14 lat temu. W wyniku 
nowelizacji ustawy o systemie oświaty 
od 1 września 2004 r. do przedszkolnej 
lub przyszkolnej „zerówki” muszą cho-
dzić wszystkie 6-latki. W Ciechanowie 
jest 7 przedszkoli publicznych oraz 
oddziały przedszkolne przy szkołach 
podstawowych (poza SP Nr 6 i 7). To 
wystarczająca ilość. Zresztą w naszym 
mieście od lat przedszkolną naukę roz-

poczyna prawie 100% sześciolatków. 
Jak wynika z raportu NIK, w Polsce 
do przedszkoli uczęszcza zaledwie 
50% dzieci. W tej dziedzinie wypa-
damy najgorzej ze wszystkich krajów 
Unii Europejskiej. Polskich rodziców, 
zwłaszcza kilkorga dzieci, często nie 
stać na przedszkole. Gminy nie mogą 
obniżyć opłat – i tak dużo ze swoich 
mizernych budżetów dokładają do 
placówek oświatowych. Na szczęście 
„zerówka” w przedszkolach i szkołach 
jest bezpłatna. Na oddziały „0” nie jest 
jednak naliczana subwencja oświato-
wa, utrzymanie „zerówek” pozostaje 
więc zadaniem własnym gmin. Do 
ciechanowskich przedszkoli na nowy 
rok szkolny zapisano 814 dzieci. O 22. 
więcej niż w ubiegłym. 

E.B.

Budynek przy ul. Powstańców Warszawskich 22 jest już własnością Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej



Posesja kontrolowana, posesja 
kontrolowana... 
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Powstanie Warszawskie to najwięk-
sza bitwa Armii Krajowej, stoczona 
w latach wojny, jedyna tego typu bitwa 
w całej Europie w latach II wojny 
światowej. Walczyły tu bowiem ze 
sobą słabo uzbrojona podziemna 
armia i wielokrotnie silniejsza armia 
regularna, dysponująca bronią ciężką 
i lotnictwem. 

Jakkolwiek walki terytorialnie ogra-
niczyły się do jednego miasta, to swo-
imi reperkusjami wykraczały daleko 
poza Warszawę. Nadało to Powstaniu 
rangę ważnego wydarzenia politycz-
nego. Była to kulminacja walki AK 
o niezależny byt państwa polskiego.

Do zbrojnego wystąpienia żołnierze 
Armii Krajowej przygotowywali się 
przez lata okupacji niemieckiej. Siły AK 
w okręgu stołecznym w chwili podjęcia 
walki o Warszawę liczyły około 50 tys. 
żołnierzy. W samej stolicy zginęło 18 
tysięcy spośród ponad 25 tysięcy wal-
czących. Zniszczeniu uległa znaczna 

część miasta. Resztę zburzyli Niemcy 
już po zakończeniu walk. Straty lud-
ności cywilnej szacowane są na około 
120 tysięcy poległych. Układ o zaprze-
staniu działań wojennych w Warszawie 
został podpisany 2 października. Na 
jego mocy żołnierze AK odeszli do 
niemieckiej niewoli, a ludność cywil-
na opuściła miasto. Był to koniec 
trwającej 63 dni otwartej walki Armii 
Krajowej o polską stolicę. 

Wśród walczących powstańców 
byli też mieszkańcy naszego miasta. 
1 sierpnia, w 60. rocznicę Powstania 
na ul. Powstańców Warszawskich pod 
obeliskiem, poświęconym pamięci 
22 ciechanowian, poległych podczas 
sierpniowego zrywu, spotkali się 
przedstawiciele władz i mieszkańcy 
naszego miasta. Bohaterami uroczy-
stości byli kombatanci, a wśród nich 
warszawscy powstańcy: Janina Hikiert, 
Janina Morawska, Wacław Dołęgowski 
i Stanisław Hikiert. Polową mszę 
św. odprawił kapelan kombatantów 

ks. dziekan Eugeniusz Graczyk oraz 
kapelan ciechanowskiego garnizonu. 
Pamięć powstańców uczczono modli-
twą, kwiatami, apelem poległych 
i salwą honorową. Kto nie słyszał 
o pułku „Baszta”, takich batalio-
nach Kedywu Komendy Głównej jak 
„Parasol”, „Pięść”, „Miotła” czy 
„Zośka”, o warszawskich kanałach 
— jedynej drodze ucieczki z płonącej 
Starówki, czy walce z niemieckimi 
Goliatami. O braku broni, amunicji, 
żywności, snu, o braku nadziei na 
szczęśliwe zakończenie. Bohaterstwo 
najwyższej próby, do końca, wbrew 
oczywistym przewagom nieprzyjaciela 
— to istota niezwykłości Powstania 
Warszawskiego — mówił w swoim 
przemówieniu prezydent Waldemar 
Wardziński. — Zaciągnęliśmy ogrom-
ny dług wobec rannych, poległych, 
więzionych, torturowanych i szyka-
nowanych przez lata stalinowskich 
represji żołnierzy Armii Krajowej. 
Wymazywani z kart historii, niedoce-

niani, przemilczani, doczekali wreszcie 
należnego im miejsca wśród bohaterów 
narodu polskiego. 

Zygmunt Blankiewicz, prezes 
Ciechanowskiego Obwodu ŚZŻAK 
przypomniał o rocznicy śmierci gene-
rała Stefana „Grota” Roweckiego, 
legendarnego dowódcy AK, roz-
strzelanego w Sachsenhausen kilka 
dni po wybuchu Powstania oraz 
o przypadających w lipcu 60-tych rocz-
nicach rozstrzelania przez Niemców 38. 
zakładników w żwirowni na Śmiecinie 
oraz egzekucji w Pomiechówku 11. 
podoficerów z 11. Pułku Ułanów, żoł-
nierzy AK.

1-sierpniową uroczystość zorgani-
zował Światowy Związek Żołnierzy 
Armii Krajowej i Urząd Miasta. 
Z okazji rocznicy wybuchu Powstania 
ŚZŻAK zainicjował odnowienie obe-
lisku. Nową granitową tablicę ufundo-
wał Urząd Miasta oraz miejskie spółki: 
PEC, PUK i ZKM.

  Ewa Blankiewicz

W dniach od 22 marca do 30 czerw-
ca pracownicy Wydziału Inżynierii 
i Ochrony Środowiska oraz strażnicy 
miejscy sprawdzali, w jakim stopniu 
ciechanowianie przestrzegają zasad 
regulaminu utrzymania porządku 
i czystości na terenie miasta. Odwie-
dzili 305 posesji znajdujących się 
w obrębie osiedli Zachód i Śmiecinek 
oraz ulic Wojska Polskiego, Gruduskiej 
i Kąckiej. Tegoroczna kontrola pokaza-
ła, że właściciele z roku na rok bar-
dziej dbają o porządek wokół swoich 
domostw. Zakres nieprawidłowości nie 
zmienił się od lat. Właściciele posesji 
albo nie posiadają umowy na wywóz 
odpadów komunalnych, albo nie mogą 
udokumentować wywozu nieczysto-
ści z szamba — mówi Aleksander 
Kaluszkiewicz z WIOŚ, ale zaraz 
potwierdza, że tego typu uchybień jest 
coraz mniej. We wrześniu ubiegłego 
roku wszyscy mieszkańcy domów 
jednorodzinnych jak i zarządcy 
zasobów wielorodzinnych otrzymali 
aktualny „Regulamin utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta 
Ciechanowa”. Określa on obowiązki, 
jakie spoczywają na właścicielach nie-
ruchomości. Pomimo tego znaleźli się 
tacy, którzy nie znali regulaminu lub 
świadomie się do niego nie stosowali. 
W przypadku stwierdzenia nieprawi-
dłowości uzgadniano z właścicielem 
posesji termin ich usunięcia lub dostar-
czenia do siedziby Straży Miejskiej 
stosownych dokumentów, potwier-
dzających dopełnienie obowiązków. 
Nałożono kilka mandatów karnych 
na osoby, które wyraźnie stwierdzały, 
że nie mają zamiaru podporządko-
wać się wymogom regulaminu. W 
pierwszej kolejności sprawdzano, czy 
właściciel podpisał umowę z firmą 
zajmującą się zbieraniem i transportem 
odpadów komunalnych i nieczystości 

ciekłych. Mieszkańcy raczej dbają o 
to, by odbierano z ich domostw śmieci, 
gorzej jest z udokumentowaniem, w 
jaki sposób opróżniają przydomowe 
szamba. Zespół prowadzący kon-
trolę sprawdzał też, czy właściciele 
psów szczepią swoje czworonogi i 
czy płacą podatek za ich posiadanie. 
Okazało się, że częściej szczepią niż 
płacą. Zwracano też uwagę na ogól-
ny porządek na posesjach. Podczas 
objazdów zbierano informacje o 
miejscach występowania azbestu 
— substancji, która jest szczególnie 
szkodliwa dla środowiska, o czym 
nie każdy wie. Występuje on głównie 
w eternicie. Właściciele chcący 
wymienić eternitowe pokrycie dachu 
nie powinni samowolnie go demon-
tować, o czym przypominali pracow-
nicy Wydział Inżynierii i Ochrony 
Środowiska. Ponadto sprawdzano,  
czy tabliczki z numerami domów jed-
norodzinnych są widoczne. Ci, którzy 
posiadają psa biegającego po ogro-
dzonym podwórku dowiedzieli się, że 
powinni na furtce umieścić tabliczkę 
z napisem „uwaga pies”. 

Pocieszający jest fakt, że rośnie 
ilość właścicieli posesji wywiązują-
cych się ze wszystkich obowiązków. 
Mieszkańcy naszego miasta mają coraz 
większą wiedzę na ich  temat. Sprawiły 
to prowadzone od kilku lat kontro-
le — stwierdza A. Kaluszkiewicz. 
Potwierdzają to liczby. W pierwszym 
półroczu tego roku zawarto 100 umów 
na wywóz odpadów komunalnych 
z prywatnych posesji, z czego 72 
podpisano w okresie trwania kontroli. 
W całym 2003 r. kwota odprowadzo-
nych do Urzędu Miasta podatków od 
psów wyniosła 17 tys. 447 zł, nato-
miast w pierwszym półroczu 2004 r. 
wpłacono już 16 tys. 154 zł.

Dominika Żagiel

Wspierali nas
Biwak historyczny „Powrót Szwoleżerów Gwardii” sponsorowali: Browar  

Ciechanów, PKO BP S.A., Ciechanowskie Zakłady Drobiarskie CEDROB, 
Fabryka Narzędzi FANAR, Przedsiębiorstwo MARPREX, Wojewódzki Ośrodek 
Ruchu Drogowego, ASTOR Sp. z o.o. z Olsztyna, P.P.H.U ROLBUD, Zakład 
Energetyczny w Ciechanowie, Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska, PZU 
S.A., Drukarnia ARJADA, Restauracja PARKOWA, Agencja Ochrony ESCORT, 
Hurtownia SAWA, Zakład Komunikacji Miejskiej, Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Zakład Wodociągów i Ka-
nalizacji, P.P.H.U EUROPA, Janusz Kowalski, Piekarnia P.P. Dmochowskich, 
Piekarnia P.P. Więckiewicz, Sklep CHAMPION, Firma FOLPAK. Urząd Miasta 
dziękuje za finansowe i organizacyjne wsparcie widowiska.

red.

Wartę przy odnowionym obelisku zaciągnęli kombatanci z ŚZŻAK i żołnierze ciechanowskie-
go garnizonu

dokończenie ze str. 1

i kanalizację sanitarną. Zyskał też 
nową elewację w kolorze piaskowym. 
Na całe przedsięwzięcie z budżetu mia-
sta  wydano ok. 240 tys. zł.

W Ciechanowie mieszkań socjal-
nych jest jak na lekarstwo — miasto 
wcześniej ich nie budowało. Wielu 
lokatorów mieszkań komunalnych 
przestaje płacić czynsz. Jednych na 
to nie stać, inni niestety lekceważą 
ten obowiązek. Dzięki przeniesieniu 
rodzin do oddanego budynku socjal-
nego, do puli zasobów komunalnych 
wróciły 3 mieszkania po 37 m2 i jedno 
o powierzchni 60 m2.  

 Do Wydziału Inwestycji Urzędu 
Miasta wpłynęły już oferty na ogłoszo-
ny w maju przetarg na budowę kolej-
nego budynku socjalnego, który ma 
stanąć również przy ul. Komunalnej. 
Dom znajdą w nim 32 rodziny. 

          Dominika  Żagiel

Socjalne przy Komunalnej

Seria spotkań z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych

Na przełomie czerwca i lipca z inicjatywy pracowników Wydziału Promocji 
i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta odbyła się seria spotkań z przedstawi-
cielami organizacji pozarządowych. Rozmowy były wstępem do wspólnego opra-
cowania programu przyszłej współpracy z samorządem. Zgłoszono wiele sugestii 
i wniosków. Organizacje wybrały swoich przedstawicieli do kontaktów z Wydziałem 
PiKS. Te działające w obszarze pomocy społecznej reprezentować będzie Jadwiga 
Paprocka (prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci), organizacje osób niepełno-
sprawnych — Hanna Margas (prezes Towarzystwa Walki z Kalectwem) i Zbigniew  
Sawulski (prezes Ciechanowskiego Stowarzyszenia dla Niepełnosprawnych), te 
z dziedziny sportu — Zbigniew Milewski (prezes MKS „Jurand”).  

red.



5 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

Zgodnie z zapowiedzią brygady 
remontowe miejskiej spółki PEC przy-
stąpiły do wymiany 590 metrów sieci 
ciepłowniczej, obejmującej 14 budyn-
ków mieszkalnych przy ul. Asnyka 
i Wyspiańskiego. Przeprowadzone pra-
ce są kontynuacją kompleksowej wy-
miany sieci ciepłowniczych w dzielnicy 
Kargoszyn, finansowanej z własnych 
środków spółki. Prace zakończono 
w drugiej dekadzie sierpnia. Nową sieć 
wykonano w technologii bezkanałowej 
z rur preizolowanych (na zdjęciu), co 
na kilka dziesięcioleci zapewni miesz-
kańcom osiedla nieprzerwaną dostawę 
ciepła do ogrzewania mieszkań. Obok 
rur ciepłowniczych ułożony został 
specjalny kabel, którym połączono cie-
płomierze w budynkach z istniejącym 
systemem monitoringu węzłów ciepl-
nych. Podczas przeprowadzania prac 
na ulicach PEC zapewnił przechod-
niom zastępcze przejścia oraz zadbał 
o zabezpieczenie wykopów. Spółka 
dołożyła też starań, aby uporządkować 
teren po budowie. 

                                         red.

Większe prace PEC Z prac Inżynierii 
Miejskiej

Zniszczone Meudon
Niedługo, bo jakieś 2–3 tygodnie 

przetrwała w stanie nienaruszonym 
jedna z 3. tablic zamontowanych na cie-
chanowskim rondzie. Zdewastowano 
ją w nocy z 7 na 8 lipca. Nowe tablice 
zastąpiły te, które wcześniej zniszczy-
li wandale. Widnieje na nich nazwa 
i herb francuskiego Meudon — nasze-
go miasta partnerskiego, na którego 
cześć nazwano jedyne w Ciechanowie 
rondo. Komuś najwyraźniej nie podoba 
się ten pomysł...

Ściegiennego jednokierunkowa
Od 14 lipca na ul. Ściegiennego, 

na odcinku od skrzyżowania z Zie-
loną Ścieżką do skrzyżowania z ul. 
Grodzką, obowiązuje jeden kierunek 
ruchu. Decyzję o zmianie organizacji 
ruchu podjęli wcześniej radni miej-
scy. Po obu stronach tej części drogi 
znajdują się dwa supermarkety i ciąg 
sklepików, chętnie odwiedzanych 
przez zmotoryzowanych ciechanowian. 
Parkowane po obu stronach samocho-
dy zaczęły znacznie utrudniać ruch 
w obu kierunkach. Teraz z tego odcinka 
można wyjechać jedynie ul. Grodzką. 
Wykonawcą nowych pionowych zna-
ków drogowych jest Przedsiębiorstwo 
Robót Inżynieryjno-Drogowych w Cie-
chanowie.

Nowe chodniki

Trwa wymiana zniszczonych chod-
ników wzdłuż ciechanowskich ulic. 
Popękane płyty chodnikowe zastępuje 
estetyczna i bardziej trwała kostka 
brukowa. W okresie letnim wyremon-
towano m.in. pas chodnika przy ul. 
Świętochowskiego od budynku nr 3 
do skrzyżowania z ul Sienkiewicza, 
pas chodnika przy ul. Wyzwolenia 
zamknięty ulicami Spółdzielczą 
i Świętochowskiego (na zdjęciu) oraz 
część chodnika po stronie budyn-
ków mieszkalnych ul. Głowackiego. 
W tegorocznym sezonie remontowym 
zaplanowano także wymianę odcinków 
chodników przy ulicach Kopernika, 
Sikorskiego i Smorawińskiego. 
 D. Ż.

Czas szkolnych remontów
Czas letniego wypoczynku uczniów 

to najlepszy moment na przeprowadze-
nie większych prac modernizacyjnych 
w szkołach czy przedszkolach. Przeszło 
367 tys. zł miasto przeznaczyło na 
wakacyjne remonty w podległych mu 
ciechanowskich placówkach oświato-

wych. Najwięcej pieniędzy — 208 tys. 
zł — przydzielono szkołom podstawo-
wym, na budynki gimnazjów wydano 
81 tys. zł, a na przedszkolne 78.400 zł. 
W pierwszej kolejności zabrano się za 
wymianę zniszczonych pokryć dacho-
wych z papy i naprawę kominów wen-
tylacyjnych w  Przedszkolach Nr 1 i 3 
oraz Gimnazjum Nr 3. W Przedszkolu 
Nr 1 dodatkowo odmalowano koryta-

rze, a sala zabaw dla dzieci zyskała 
nowe panele podłogowe. Do odnowio-
nych klas lekcyjnych wrócą po waka-
cjach uczniowie Gimnazjum Nr 1. 
W tym obiekcie wykonano też remont 
węzłów sanitarnych. Wybudowano 
nowe ogrodzenie wokół budynku SP 

Nr 6. Wewnątrz odświeżono korytarze 
i klatki schodowe. Z prac wykonanych 
w placówkach oświatowych trzeba 
jeszcze wymienić remont sanitariatów  
w Przedszkolu Nr 1, docieplenie ścian 
sali gimnastycznej Przedszkola Nr 5 
oraz konserwację parkietu sali gimna-
stycznej SP Nr 5. Budynek SP Nr 3 
czeka na wymianę okien. Zaplanowano 
ją na wrzesień.

                              D.Ż.

Inwestycje drogowe
Sukcesywnie poprawiany jest stan 

dróg w mieście. Oddano do użytku 
odnowioną ul. Kolberga. Prace (w tym 
wykonanie map, kanalizacji deszczo-
wej, przełożenie odcinka sieci gazo-
wej, budowa nawierzchni i chodników) 
pochłonęły 199 555 zł. Kolejna poważ-
na inwestycja to ul. Szymanowskiego. 
Właśnie trwają tam roboty. Zgodnie 

z przetargiem mają kosztować 
330 921 zł. Urząd Miasta złożył wnio-
sek o dofinansowanie tego zadania 
w ramach Kontraktu Wojewódzkiego 
dla Województwa Mazowieckiego na 
2004 rok w kategorii „Drogi gmin-
ne”. 27 lipca Zarząd Województwa 
Mazowieckiego przyznał na budowę 
ul. Szymanowskiego dotację w wyso-
kości 67 tys. zł.

Trwają przygotowania do rozpoczę-
cia robót na ul. Astrowej i Krótkiej. 
Zakres prac obejmować będzie budowę 
nawierzchni, chodników i kanalizacji 
deszczowej.

E.B.

Kanalizacja sanitarna
W 2003 r. rozpoczęto budowę kana-

lizacji sanitarnej w ulicach: Zamkowej, 
Rycerskiej, Księcia Janusza, Zielonej i 
Juranda. Zadanie finansowane ze środ-
ków Gminy Miejskiej i Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie zakoń-
czono w sierpniu tego roku. Wykonano 
sieć główną o długości 1 072 m wraz 
z 368 m przyłączy. Koszt inwestycji 
wyniósł ok. 700 000 zł. Mieszkańcy 
poszczególnych ulic zobowiązani są do 
wykonania przyłączy do sieci.

W roku bieżącym planuje się roz-
poczęcie budowy kanalizacji sanitar-
nej w dalszym odcinku ul. Rycerskiej 
i w ul. Skrzetuskiego. Sieć główna 
będzie mieć długość 916 m i 617 m 
przyłączy. Przetarg na wykonanie robót 
wygrała firma „Stangpol” Sp. z o.o. 
z siedzibą w Płocku. Przewidywany 
koszt zadania to około 670 000 zł.

red.

Groźny azbest 
Na podstawie rozporządzenia Mini-

stra Gospodarki, Pracy i Polityki Społe-
cznej właściciele, zarządcy i użyt-
kownicy miejsc, w których był lub 
jest wykorzystywany azbest zobowią-
zani są do dokonania inwentaryzacji 
polegającej na sporządzeniu spisu 
z natury.  Wypełnione egzemplarze 
stosownych druków należy przekazać 
w terminie do 14 listopada do Urzędu 
Miasta Ciechanów. Szczegółowych 
informacji w tej sprawie udzielają pra-
cownicy Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska UM (ul. 17 Sty-
cznia 30, tel. 672 32 41 wew. 247). 

red.

Podnośnik 
dla strażaków

Władze miasta i radni przerwali 
obrady XX sesji, żeby uczestniczyć 
w uroczystości przekazania Państwowej 
Straży Pożarnej podnośnika pożarni-
czego wartości około 1 000 000 zł.
Samochód przystosowany jest do 
ewakuacji ludzi i prowadzenia działań 
ratowniczych z wysokości 10–11 kon-
dygnacji. Urządzenie może być rów-
nież wykorzystane w rozległych poża-
rach. Zakupiono je m.in. przy wsparciu 
finansowym Urzędu Miasta. Podnośnik, 
na oczach widzów zebranych przed 
Ratuszem, został przetestowany przez 
radnych Tomasza Grembowicza i An-
drzeja Rolbieckiego.

red.

Robotnicy spieszyli się, by przed pierwszym dzwonkiem dokończyć budowę ogrodzenia 
budynku SP Nr 6  

Ulica Kolberga

Radni testowali podnośnik. W tle wieżyczka 
Ratusza
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Uchwały Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XX sesji 

24 czerwca 2004 roku:

Nr 201/XX/2004 w sprawie nadania
nazwy ulicy na terenie miasta Ciecha-
nów. 
Nr  202/XX/2004 w sprawie darowizny 
nieruchomości na rzecz Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciecha-
nowie. 
Nr  203/XX/2004 w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży lokali w domu 
mieszkalnym. 
Nr 204/XX/2004 w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży lokali w domu 
mieszkalnym.
Nr 205/XX/2004 w sprawie sprzedaży 
lokali mieszkalnych w przetargu nie-
ograniczonym.
Nr 206/XX/2004 w sprawie przyznania 
prawa pierwszeństwa nabycia lokali 
użytkowych.
Nr 207/XX/2004 w sprawie zmian 
w uchwale nr 127/XIII/2003 z dnia 
4 grudnia 2003 r. o opłatach za prze-
wozy osób autobusami komunikacji 
miejskiej w Ciechanowie oraz ustalenia 
osób uprawnionych do korzystania 
z bezpłatnych i ulgowych przejazdów.
Nr 208/XX/2004 w sprawie zmian 
w Statucie Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 209/XX/2004 w sprawie wyra-
żenia zgody na wykorzystanie herbu 
Miasta Ciechanów w logo Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własno-
ściowej „Mazowsze” w Ciechanowie.
Nr 210/XX/2004 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej Sejmikowi 
Województwa Mazowieckiego na do-
finansowanie zakupu ambulansu z przez-
naczeniem dla Specjalistycznego Szpi-
tala Wojewódzkiego w Ciechanowie.
Nr 211/XX/2004 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2004 rok.
Nr 212/XX/2004 w sprawie zaciągnię-
cia kredytu długoterminowego.
Nr 213/XX/2004 w sprawie ustalenia 
wynagrodzenia Prezydenta Miasta.
Nr 214/XX/2004 w sprawie zamiany 
nieruchomości.
 

XX Sesja Rady Miasta

O wyzwaniach najbliższych lat
osiedlu Jeziorko — zaproponował 
radny.

W oświacie idzie niż

Stan i perspektywy rozwoju oświaty 
w Ciechanowie omówił zastępca pre-
zydenta Eugeniusz Sadowski. Wiele 
miejsca poświęcił na problemy, wyni-
kające z niskiego w ostatnich latach 
przyrostu naturalnego. Na terenie 
miasta działa 7 publicznych szkół pod-
stawowych, 4 gimnazja i 7 przedszkoli. 
Mamy też placówki niepubliczne: 
2 społeczne gimnazja oraz społeczną 
szkołę podstawową z oddziałem przed-
szkolnym. Ze względu na sytuację 
demograficzną zmniejsza się liczba 
oddziałów klasowych i zatrudnionych 
w szkołach nauczycieli. Obniży się 
łączna wysokość subwencji oświa-
towej, naliczanej na każdego ucznia. 
W przyszłości czekają nas bolesne, 
ale konieczne decyzje — stwierdził 
Eugeniusz Sadowski. — Pracę powin-
no stracić ponad 30. nauczycieli, 
ale będziemy starać się do minimum 
zmniejszyć tę liczbę — obiecał zastępca 
prezydenta. — Pewną rezerwę stanowią 
nadgodziny w szkołach. Pocieszający 
jest fakt, że w nadchodzącym roku 
do przedszkoli zapisano 814 dzieci 
– tak dużo nie było ich od kilku lat. 
E. Sadowski mówił też o podnoszeniu 
kwalifikacji przez nauczycieli, wyni-
kach sprawdzianu dla VI klas szkól 
podstawowych i egzaminu gimnazjal-
nego, przedstawił pozytywną ocenę 
funkcjonowania miejskich placówek 
oświatowych, dokonaną przez ciecha-
nowską Delegaturę Mazowieckiego 
Kuratorium Oświaty. 

Wszyscy radni, którzy zabrali 
głos w dyskusji nad stanem oświaty 
podkreślali, jak poważny problem 
stanowi niż demograficzny. Grzegorz 
Brozdowski postuluje opracowanie 
jasnych zasad naboru do szkół. Na 
przykładzie wyników SP Nr 6 widać, 
że małe szkoły radzą sobie znakomicie, 
a w Gimnazjum Nr 3 dzieci jest za 
dużo, dlatego uczą się w trudnych 
warunkach. Rejonizacja de facto i tak 
istnieje — stwierdził radny. Zabrakło 
mu informacji o kosztach funkcjono-
wania poszczególnych szkół, nie zwią-
zanych z płacą nauczycieli i obsługi. 
Co prawda tak krawiec kraje, na ile 
materii staje, ale mogę powiedzieć, 
że różny krawiec różnie szyje z tego 
samego materiału — podsumował 
G. Brozdowski. Adam Stępkowski 
podkreślił aktywność ciechanowskich 
uczniów i nauczycieli. Ten wysiłek nie 
przynosiłby efektów, gdyby nie zrozu-
mienie tych spraw ze strony samorządu 
— prezydenta i Rady Miasta, którzy 
wspólnie tworzą politykę edukacyjną 
— powiedział radny. W jego przekonaniu 

baza oświatowa (budynki dydaktyczne 
i hale sportowe) jest dobra. Konieczne 
jest jeszcze zagospodarowanie terenów 
sportowo-rekreacyjnych przy szko-

XX sesję Rady Miasta zainauguro-
wało kilka miłych wydarzeń. Kapituła 
Orderu za Zasługi dla Ciechanowa 
przyznała to odznaczenie prof. Ada-
mowi Koseskiemu — rektorowi 
Wyższej Szkoły Humanistycznej, 
prof. Witoldowi Lenartowi — dzieka-
nowi Wydziału Ochrony Środowiska 
tej szkoły i Wicentemu Różalskiemu 
— pełnomocnikowi rektora WSH. 
Witold Lenart i Wincenty Różalski ode-
brali medale z rąk prezydenta miasta 
i przewodniczącego Rady. Prof. Lenart 
podziękował w imieniu odznaczonych. 

Podczas tej sesji Ryszard Komo-
rowski z Polskiego Centrum Badań 
i Certyfikacji uroczyście wręczył prezy-
dentowi Waldemarowi Wardzińskiemu 
certyfikat jakości ISO 9001: 2000. 
W ten sposób zakończył się zaled-
wie półroczny (ten rekordowy wynik 
podkreślali audytorzy z PCBC) okres 
wdrażania w Urzędzie Miasta systemu 
jakości. To dopiero początek trudnej 
drogi — zaznaczył R. Komorowski. 
— Kiedy raz się na nią wejdzie, trzeba 
stale się doskonalić. Stąd też niewiele 
urzędów w Polsce decyduje się poddać 
reżimowi, jaki narzuca ISO. Prezydent 
podziękował serdecznie za wysiłek, 
włożony w uzyskanie certyfikatu. Ten 
szczęśliwy finał zawdzięczamy wielo-
miesięcznej ciężkiej pracy wszystkich 
pracowników Urzędu — podkreślił 
W. Wardziński. Prezydent poinformo-
wał radnych i gości, że 23 czerwca 
2004r. Urząd Miasta otrzymał również 
Certyfikat Samorządu Inwestującego 
w Nowoczesne Zarządzanie, przy-
znany przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji.

Kolejne minuty sesji należały do 
ciechanowskich sportowców. Otrzy-
mali dyplomy i nagrody przyznane 
przez prezydenta za zasługi i sukcesy 
w sporcie. Anna Smosarska, Justyna 
Smosarska i Paulina Karczewska to 
złote medalistki Mistrzostw Polski 
juniorów w podnoszeniu ciężarów, 
Arkadiusz Niski — mistrz Polski 
w podnoszeniu ciężarów osób nie-
pełnosprawnych, Aleksy Otłowski 
— mistrz Polski w pływaniu 13-latków 
(400 m stylem dowolnym).

Reszta sesji poświęcona była 
głównie wyzwaniom najbliższych lat 
— realizacji Strategii rozwoju spo-
łeczno — gospodarczego miasta 
Ciechanów do roku 2023 z uwzględ-
nieniem środków unijnych oraz per-
spektywom miejskiej oświaty w kon-
tekście niżu demograficznego.

Strategiczne cele, zadania i unijne 
środki

Prezydent przypomniał, że 29 kwie-
tnia tego roku, na XVIII sesji Rady 
Miasta, uchwalono Strategię rozwoju 
społeczno — gospodarczego miasta 
Ciechanów do roku 2023, dokument 
wymagany podczas starań o fundu-
sze strukturalne. Spośród 4. fundu-
szy Ciechanów może ubiegać się 
o środki finansowe z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
którego zadaniem jest zmniejszenie 

dysproporcji między regiona-
mi UE. Waldemar Wardziński 
przedstawił te zamierzenia inwe-
stycyjne, na które Urząd Miasta 
będzie się starał pozyskać środki 
z funduszy strukturalnych. Są to: 
rozbudowa i modernizacja systemu 
kanalizacji os. Zachód, modernizacja 
Rynku i ul. Warszawskiej, moder-
nizacja bazy sportowej MOSiR 
i szkół, zakład utylizacji odpadów.

Prezydent zaznaczył, że w okre-
sie finansowania, obejmującym lata 
2004–2006, dostępna będzie nie-
wielka — w porównaniu z kolejnym 
okresem programowania — część 
środków finansowych, w związku 
z czym planowanie zadań musi 
być poprzedzone sprecyzowaniem 
hierarchii potrzeb i analizą finan-
sowych możliwości miasta. Plan 
inwestycyjny będziemy przyjmować 
w październiku lub listopadzie. Proszę 
radnych o zastanowienie się i głębszą 
refleksję nad zadaniami na przyszły 
rok. Powinny to być działania prze-
myślane, zharmonizowane, spójne, 
z pożytkiem dla mieszkańców 

— zaapelował prezydent. 
Miasto powinno świadczyć usługi 

o charakterze subregionalnym, bo ta-
ka funkcja została zapisana dla Cie-
chanowa w Strategii Rozwoju Woje-
wództwa Mazowieckiego — stwier-dził 
Marcin Stryczyński. Radny zastana-
wiał się również, czy wymienione 
przez prezydenta przyszłe inwestycje 
są prorozwojowe, czy też są inwe-
stycjami, które odrabiają zapóźnie-
nie cywilizacyjne miasta. Zdaniem 
M. Stryczyńskiego istnieje pilna ko-
nieczność opracowania miejsco-
wego plan zagospodarowania prze-
strzennego obszaru dzielnicy przemy-
słowej, żeby potencjalny inwestor
nie musiał czekać na pozwolenie
na budowę, co ze względów praw-
nych trwa pół roku. Adam Stęp-
kowski sądzi, że chociaż dla roz-
woju miasta najważniejszy jest stan 
gospodarki i zmniejszenie bezrobocia, 
to ważna jest 
też edukacja, 
sport, rekreacja 
oraz kultu-
ra. Radnego 
s z c z e g ó l n i e 
cieszą plano-
wane w Stra-
tegii przedsię-
wzięcia, doty-
czące rozwoju 
s z k o l n i c t w a 
wyższego oraz 
bazy sportowo 
— rekreacyj-
nej. Mamy tam 
taki zapis jak 
reku l t ywac ja 
terenów prze-
mysłowych z 
przeznaczeniem 
na cele rekreacyjne. Dobrze byłoby, 
aby obok oczek wodnych na Krubinie 
i kanałów przy ul. Gostkowskiej znalazł 
tam się również zapis: oczko wodne na 

Poradnik Interesanta — czyli jak 
załatwić sprawę w naszym Urzędzie

Od czerwca na stronie interneto-
wej Urzędu Miasta Ciechanów http:
//www.um.ciechanow.pl znajduje się 
odnośnik do tzw. poradnika interesan-
ta, którego zadaniem jest ułatwienie 
załatwienia spraw w Urzędzie. Teraz 
każdy, kto ma dostęp do internetu może 
przed wizytą w Ratuszu dowiedzieć się 
z poradnika, do jakiego wydziału musi 
się udać, jakie niezbędne dokumenty ze 
sobą zabrać, jakie ewentualne koszty 
ponieść by załatwić daną sprawę. Dane 
umieszczone w poradniku interesanta 
są uporządkowane według wydziałów  
Urzędu i rozmieszczone w taki spo-
sób, by dotarcie do nich nie sprawiało 
trudności nawet niezbyt wprawnemu 
internaucie. Dodatkowym atutem tego 
rozwiązania jest możliwość ściągnięcia, 
wydrukowania i wypełnienia w domu 
interesujących petenta formularzy 
takich jak np. formularz meldunkowy 
czy  wniosek o wydanie dowodu oso-
bistego. Dowolną sprawę w Urzędzie 
można teraz załatwić bez niepotrzebnej 
straty czasu. 

Nowa ulica

Na wniosek mieszkańców Rada 
Miasta Ciechanów nadała nazwę 
ulicy biegnącej od Widnej w kierun-
ku południowym. Od 24 czerwca 
nosi ona nazwę ul. Perłowej. Osoby 
ją zamieszkujące mogą starać się 
o zameldowanie.

Drugi certyfikat — chwila satysfakcji po pół-
rocznej pracy

Nasi złoci medaliści  — sportowa duma Ciechanowa

http://www.um.ciechanow.pl
http://www.um.ciechanow.pl
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Interpelacje radnych

Agnieszka Bukowska wniosła o uczczenie zasług dla Ciechanowa i Mazowsza 
zmarłego pierwszego rektora WSH prof. Andrzeja Bartnickiego, poprzez nazwanie 
jego imieniem ulicy, skweru lub obiektu. Radna prosiła o interwencję w sprawie 
zakłócania ciszy nocnej i demolowania otoczenia przez nietrzeźwych pod sklepem 
„Żabka” przy ul. 17 Stycznia. Zapytała też, czy po ponownym przeanalizowaniu 
problemu można w nadchodzącym roku szkolnym przywrócić w Gimnazjum Nr 4 
dodatkowe godziny, wyrównujące poziom dydaktyczny dzieci niepełnosprawnych. 
Radna poprosiła o informację, czy odpowiedź do NSA w Warszawie w sprawie 
wykluczenia jej z głosowania nad kandydatami na ławników przygotowali radni, 
czy sam przewodniczący Rady Miasta.

Adam Stępkowski przekazał zebranym prośbę, z jaką zwracają się rodzice 
16-miesięcznego Maciusia. Dziecko jest chore na nowotwór — siatkówczaka. Jest 
po chemioterapii, do oczu wszczepiono mu płytki radioaktywne. Ta kosztowna 
operacja odbyła się w Anglii. Rodzice apelują o pomoc finansową.
Marcin Stryczyński poprosił o pisemną informację na temat zmian struktury 
organizacyjnej Urzędu Miasta. 

Ryszard Sobotko chciał się dowiedzieć, kiedy zostaną wznowione prace przy 
kanalizacji sanitarnej na ul. Ks. Janusza Mazowieckiego, przerwane w końcu 
grudnia ub. roku. Wykopy zostały zasypane grubym grysem, co utrudnia jazdę. 
Radny poprosił o rozważenie, czy nie można byłoby przedłużyć nowego chodni-
ka (położonego na odcinku od mostu 3. Maja do ul. Tatarskiej) do przejścia dla 
pieszych na ul. Tatarskiej. Te zniszczone 10m sprawia kłopoty niepełnosprawnym 
i kobietom pchającym dziecięce wózki. R. Sobotko poinformował też o piśmie 60. 
mieszkańców ul. Wojska Polskiego, którzy proszą o wymianę chodnika. Radny 
przyznał, że wie, iż nie jest to droga miejska, lecz wojewódzka, zarządzana przez 
Wojewódzki Zarząd Dróg. R. Sobotko prosi o podjęcie starań u tego zarządcy.
Zenona Stańczaka interesował stan przygotowań do budowy ul. Szymanowskiego 
i termin rozpoczęcia prac.

Stanisław Kęsik rozważał możliwość wszczęcia procesu pozyskania na rzecz 
miasta działki o powierzchni 3 ha, wokół tak zwanego Jeziorka, położonego przy 
ul. Armii Krajowej. Teren ten jest we władaniu Skarbu Państwa, który nie posiada 
jednak tytułu własności tej działki. Radny poprosił również o pisemne wyjaśnienie, 
czy z tytułu publikacji w Gazecie Samorządu Miasta Ciechanów osobom, które nie 
są zatrudnione w Urzędzie Miasta płacone są wynagrodzenia (naszych Czytelników 
informujemy, że otrzymane zdjęcia i artykuły redakcja Gazety publikuje wyłącznie 
bezpłatnie, a redagujące ją osoby nie otrzymują z tego tytułu dodatkowego wyna-
grodzenia — red.).

Sławomir Walczak poruszył problem dróg nr 60 i 50 i współpracy z Generalną 
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Radny wnosi, aby przy korektach 
w budżecie przedłożyć Radzie Miasta propozycję zainwestowania około 100 tys. 
zł. w budowę, wspólnie z GDDKiA, ronda na skrzyżowaniu Sońskiej, Płońskiej 
i Kasprzaka (droga nr 50). S. Walczak chciał się też dowiedzieć, jakie są dalsze 
losy wydanego przez Starostę pozwolenia na budowę wielkopowierzchniowego 
obiektu przy ul. Armii Krajowej. Radny przypomniał, że po uchyleniu tej decyzji 
przez Wojewodę, została ona ponownie wydana przez Starostę.

Lech Michalski dziękując za zrealizowanie inwestycji na ul. Sikorskiego 
(15 miejsc parkingowych z zatoczką) poprosił o zainstalowanie tam pionowego 
znaku „parking”. Radny przypomniał, że rok temu naprawiono ul. Sikorskiego, 
ale kierowcy jeżdżą tam po krawężnikach, niszcząc ogródek, zorganizowany przez 
radnego przy wsparciu miasta. L. Michalski prosi o przeanalizowanie możliwości 
wprowadzenia na ul. Sikorskiego ruchu jednokierunkowego (ulica ma szerokość 
3,8m). Radny przekazał prezydentowi pisma do spółek miejskich PEC, ZWiK oraz 
PUK z pytaniami, dotyczącymi ich rozliczeń z TBS.

Urszula Gajczyk zaapelowała, aby z chwilą rozpoczęcia wakacji dyrekcja Liceum 
Ogólnokształcącego Nr 1 otworzyła bramy boiska. Żeby z niego skorzystać, mło-
dzież robi dziury w ogrodzeniu.

Marek Mosakowski zainteresował się, kiedy mieszkańcy ul. Towarowej (odcinka 
ulicy za rampą kolejową) będą mieli dostęp do bieżącej wody. Woda w studniach 
w tym rejonie nie nadaje się do picia. Radny rozmawiał już w tej sprawie 
z Zarządem ZWiK.

Zdzisław Dąbrowski zapytał, kiedy zacznie się wprowadzanie pierwszych loka-
torów do nowych mieszkań socjalnych w budynku przy ul. Komunalnej. Wystąpił 
też w imieniu mieszkańców ul. Spacerowej, którzy zebrali część środków na 
modernizację swojej ulicy i oczekują, że zostanie ona ujęta w planie remontów 
na ten rok.

Dariusz Szczygielski zwrócił się z prośbą o wprowadzenie zakazu zatrzymywania 
się i postoju na ul. 17 Stycznia — od ul. Gostkowskiej do ul. Kraszewskiego. Na 
odcinku przy TKKF parkuje wiele samochodów, co powoduje konieczność zmiany 
pasa ruchu, utrudnia też wyjazd z parkingu przy krytej pływalni (zła widoczność). 
Radny podkreślił, że tuż obok jest duży parking, gdzie można się zatrzymać 
w sposób bezkolizyjny i bezpieczny. D. Szczygielski rozważał też możliwość stop-
niowego zagospodarowania kanałów przy ul. Gostkowskiej.

Grzegorz Brozdowski wrócił do sprawy wydzielonej strefy chronionego krajo-
brazu w dolinie Łydyni. Przypomniał, że Wojewoda składał deklarację partycy-
pacji finansowej w uporządkowaniu tego obszaru. Radny zapytał, czy z Urzędu 
Wojewódzkiego pozyskano jakieś środki na ten cel.

Andrzej Rolbiecki interpelował o wprowadzenie zakazu ruchu ciężkich samocho-
dów na ul. Jesionowej, usunięcie topoli u zbiegu ulic 17 Stycznia i Sienkiewicza 
oraz uporządkowanie terenu posesji przy ul. Sienkiewicza 78 / 80 — chodzi 
o rozjeżdżony pas jezdni między ulicą a chodnikiem. Radny zwrócił się również 
z prośbą o zainstalowanie poręczy przy wejściu do Ratusza. Zaapelował o egzekwo-
wanie od właścicieli psów ras niebezpiecznych, żeby chodziły one w kagańcach. 
Radny podziękował komendantowi ciechanowskiej Straży Pożarnej Adamowi 
Ostrowskiemu za postawę jego podwładnego Krzysztofa Marcinkowskiego, który 
będąc świadkiem wypadku drogowego przy szkole na ul. Wojska Polskiego podjął 
natychmiastową akcję ratunkową.

łach. Być może pierwszym krokiem 
do spełnienia tych oczekiwań będzie 
przygotowywany przez MOSiR (przy 
wsparciu Urzędu Miasta) wniosek 
o środki unijne na realizację m.in. 
tego zadania. Sporo miejsca w swojej 
wypowiedzi radny poświęcił poza-
dydaktycznym zadaniom szkoły: po-
mocy psychologiczno-pedagogicznej 
(zajęcia wychowawcze, poruszające 
tematykę uzależnień i przemocy, świe-
tlice socjoterapeutyczne w placówkach 
szkolnych), profilaktyce wad postawy 
i zdrowego stylu życia, wyrównywaniu 
szans edukacyjnych oraz rozwijaniu 
zainteresowań. Przywołał również 
niezrealizowany pomysł wdrożenia 
w ciechanowskich szkołach progra-
mu kształcenia obywatelskiego szkół 
samorządowych (KOS). Na takich lek-
cjach młodzież uczy się samorządności. 
Jest duże zainteresowanie nauczycieli, 
mamy na naszym terenie wspaniałych 
instruktorów, może warto wrócić 
do tego tematu — zachęcał radnych 
A. Stępkowski. Kończąc, radny za-
prosił przedstawicieli różnych środo-
wisk  do debaty na temat polityki edu-
kacyjnej. Cała społeczność powinna 
poczuć na sobie tę odpowiedzialność 
za problemy miejskiej oświaty, jaką 
w tym momencie ma samorząd, radni 
i prezydent.

Ryszard Sobotko uważa, że two-
rzenie zespołów szkół to ostateczność. 
Nie martwi go mniejsza liczba uczniów 
w poszczególnych oddziałach gimna-

zjów i szkół podstawowych. Mamy 
coraz więcej pracowni komputerowych, 
tam mniejsza ilość uczniów ułatwia 
prowadzenie zajęć. Natomiast jeśli 
chodzi o laboratoria językowe, to dużo 
mamy do zrobienia, bo posiadają je 
tylko Gimnazja Nr 3 i 4 — powiedział 
radny. Agnieszka Bukowska skupiła 
się na życzeniach co do perspektyw 
rozwoju miejskiej oświaty. W XXI w. 
nauczyciel powinien dysponować gra-
foskopem, kamerą wideo, komputerem 
— stwierdziła. Radna podziękowała 
prezydentowi, że zwrócił się do preze-
sów wszystkich miejskich spółek, żeby 
przy wymianie komputerów te starszej 
generacji przekazywać do szkół i pla-
cówek oświatowych. A. Bukowska 
stwierdziła, że lekcje wychowania 
fizycznego powinny być organizowa-
ne na powietrzu o każdej porze roku, 
powinno się wydłużyć przerwy między 
lekcjami, żeby dzieci mogły wyjść 
na boisko pograć w piłkę. Być może 
byłoby mniej agresji, gdyby dzieci 
mogły wyżyć się fizycznie. W–F trzeba 
traktować zabawowo, jako wypoczynek 
— zauważyła radna. A. Bukowskiej 
marzy się też, żeby miejskie szkoły 
oraz boiska nie były pozamykane po 
zakończeniu lekcji, aby można tam 
było spędzić mile czas. 

Wspólny biurowiec przy Wodnej

6 radnych z różnych klubów wystą-

piło z wnioskiem o podniesienie wyna-
grodzenia prezydenta. Ich propozycję 
poparł Eugeniusz Sadowski. Prawie 
wszyscy pracownicy Urzędu Miasta 
otrzymali podwyżki. Prezydent od przy-
szłego roku jest pozbawiony możliwo-
ści otrzymania trzynastki, a w ubiegłym 
roku zrezygnował z części wynagrodze-
nia — podkreślił zastępca prezydenta. 
Grzegorz Brozdowski chciał poznać 
stanowisko Waldemara Wardzińskiego 
w tej sprawie. Nie ja byłem inspira-
torem podejmowania tej inicjatywy 
uchwałodawczej. Jeżeli chcecie pań-
stwo znać moje zdanie, to apeluję do 
państwa radnych, żebyście nie podej-
mowali tej uchwały — odpowiedział 
prezydent. Radni uznali jednak, że pre-
zydentowi należy się podwyżka — przy 
17 głosach za, bez głosów przeciwnych 
i 4 głosach wstrzymujących się uchwa-
ła została podjęta.

Na XX sesji na wniosek Komisji 
Rewizyjnej dyskutowano też o prze-
kazaniu do użytkowania Urzędowi 
Marszałkowskiemu części lokali w bu-
dynku przy ul. Wodnej. Urząd ten 
przekazał miastu 40% inwestycji 
i żąda pewnych zmian, które w prze-
konaniu Grzegorza Brozdowskiego 
obciążają budżet miasta. Nie chciał-
bym, żebyśmy zakończyli budowę 
i okazałoby się, że Urząd Marszałkowski 
i Wojewódzki Urząd Pracy (oba urzędy 
chcą ulokować swoich pracowników w 
budynku przy ul. Wodnej — red.) będą 
dyktować nam warunki, gdzie mamy 

z loka l i zować 
naszych urzęd-
ników, czy mamy
mieć tam szalet 
miejski, czy 
nie. Jest to 
o tyle istotne, że 
budżet miasta 
finansuje teraz 
tę inwestycję 
i jest w całości 
jej właścicielem 
— rozważał 
radny. Gdyby 
przed podpi-
saniem aktu 
no tar ia lnego 
nie było usta-
leń z Urzędem 

M a r s z a ł k o w -
skim, jeśli chodzi 
o podział tych 

pomieszczeń, to ja radziłbym skorzy-
stać z uprawnień właściciela i dać 
marszałkowi to, co zbywa. Jeśli nie 
zabezpieczył swoich interesów przed 
aktem notarialnym, to my jesteśmy wła-
ścicielem i my decydujemy — zauważył 
Marcin Stryczyński. Przypomniał, że 
w Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska padały wnioski, 
dotyczące budowy szaletu miejskiego 
w pobliżu Zamku. 

Waldemar Wardziński poinformował 
radnych, że zawarto już porozumienie 
w sprawie przekazania Województwu 
Mazowieckiemu do użytkowania lokali 
w budynku biurowym w Ciechanowie 
przy ul. Wodnej. Sygnowane przez pre-
zydenta 14 kwietnia, wróciło 18 czerw-
ca podpisane przez stronę marszałkow-
ską. Robert Kołakowski, dyrektor 
delegatury Urzędu Marszałkowskiego 
podziękował prezydentowi za pomyśl-
ne zakończenie półrocznych negocja-
cji. Wszystko jest zgodne z pierwotną 
umową, bo Urząd Marszałkowski 
w porozumieniu, które było zawarte 
przed przekazaniem budynku na wła-
sność gminy miejskiej w Ciechano-
wie zastrzegł sobie, że przekazuje 
to za 660 m2 powierzchni, która 
będzie użytkowana przez 16 lat nie-
odpłatnie — przypomniał R. Koła-
kowski.

    
Ewa Blankiewicz

Czarny T-shirt Andrzeja Rolbieckiego z namalowanym czerwonym kra-
watem — jamnikiem rozśmieszył nie tylko Ryszarda Sobotkę
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Po walnychNowy prezes ZKM

22 czerwca odbyło się Walne 
Zgromadzenie Wspólników Zakładu 
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 
Rada Nadzorcza tej spółki wniosko-
wała o nieudzielenie absolutorium 
Zarządowi ZKM, nieprzyjęcie spra-
wozdania Zarządu z działalności 
spółki za rok 2003 oraz przyjęcie 
sprawozdania finansowego za ubie-
gły rok. Walne Zgromadzenie przy-
chyliło się do wszystkich wniosków 
Rady Nadzorczej. Rada odwołała 
Mieczysława Kostyrę z funkcji prezesa 
Zarządu ZKM i powołała na tę funk-
cję, na roczną kadencję, Wojciecha 
Dzilińskiego. Walne Zgromadzenie 
Wspólników Zakładu Komunikacji 
Miejskiej udzieliło absolutorium 
Radzie Nadzorczej spółki oraz powo-
łało Radę na kolejną kadencję.

O nieudzieleniu absolutorium prze-
sądziło niezgodne z prawem postępo-
wanie oraz zabiegi księgowe, mające 
na celu sztuczne obniżenie kosztów 
działalności spółki. W lipcu 2003 roku 
Walne Zgromadzenie Wspólników 
ZKM bezskutecznie wezwało prezesa 
M. Kostyrę do zwrotu nieprawnie 
pobranej nagrody jubileuszowej 
w wysokości 12 900 zł. 4 czerwca tego 
roku w sądzie zapadł wyrok niekorzyst-
ny dla prezesa. Koszty opinii prawnych 
zasięganych przez prezesa w tej spra-
wie w prywatnej kancelarii, zaksię-
gowano w koszty działalności spółki. 
W  czerwcu 2003 r. prezes Kostyra 
łamiąc uchwałę Walnego Zgromadze-
nia, dotyczącą zasad wypłacania rocz-

nych nagród, przyznał też nagrodę 
prokurentowi ZKM.

Dodatni wynik finansowy spółka 
zawdzięcza nie racjonalnej, oszczęd-
nej polityce finansowej, lecz głównie 
zabiegowi księgowemu, który sztucz-
nie obniżając amortyzację pozwolił 
na zmniejszenie kosztów działalności 
spółki. Autobusy zakupione w 2002 
roku zaczęto amortyzować według 
stawki 7%, co nie odpowiada rzeczy-
wistej utracie przez nie wartości. Bez 
sztucznego obniżenia tych stawek spół-
ka zanotowałaby duże straty. Autobusy, 
zakupione w 2003 roku amortyzowano 
już według maksymalnej dopuszczal-
nej stawki — 28%, ponieważ Zarząd 
zorientował się, że tak niska 7 % staw-
ka na autobusy zaledwie o rok starsze 
(czterokrotna różnica!) zbyt znacząco 
obniży koszty i narazi spółkę na zapła-
cenie podatku dochodowego. Wszystko 
to spowodowało, że wypracowując 
papierowy zysk, ZKM zmuszony był 
zapłacić rzeczywisty podatek dochodo-
wy w wysokości 35,5 tys. zł. 

Amortyzacja powinna oddawać 
rzeczywistą wartość środków trwa-
łych. Sztucznie zawyżona (dzięki zbyt 
niskiej stawce amortyzacyjnej) wartość 
środków trwałych oznacza również 
zawyżoną wartość spółki. Zarząd 
przy pomocy zabiegów księgowych 
dopasowywał koszty do założonego 
wyniku. O tym ostatnim świadczy 
też wyksięgowanie poważnej części 
kosztów funkcjonowania serwisu ogu-

mienia. Dzięki temu zabiegowi ukryto, 
jak poważne straty przynosi on ZKM. 
Od czasu rozpoczęcia działalności 
przez ten serwis widać, jak poważ-
nym błędem było pochopne rozsze-
rzanie działalności spółki, powołanej 
przecież tylko w celu zapewnienia 
komunikacji mieszkańcom miasta. 
Te manewry finansowe ukrywały 
faktyczny stan Zakładu Komunikacji 
Miejskiej. Wszystkie wskaźniki makro-
ekonomiczne (wskaźniki płynności) 

w spółce były znacznie gorsze niż 
w poprzednim roku — niektóre spadły 
nawet trzykrotnie.

W TBS bez zmian 
25 czerwca odbyło się Zwyczajne 

Walne Zgromadzenie Wspólników 
Towarzystwa Budownictwa Społe-
cznego. Po zapoznaniu się ze sprawoz-
daniem zarządu z działalności spółki za 
ubiegły rok, prezesowi i jego zastępcy 
udzielono absolutorium. Nie uległ też 
zmianie skład Rady Nadzorczej TBS.

Ewa Blankiewicz

3 kwietnia 2002 r. rozporządzeniem 
Wojewody Mazowieckiego dolina 
rzeki Łydyni została uznana za zespół 
przyrodniczo-krajobrazowy. Decyzja ta 
pozwoliła na prawną ochronę wyjątko-
wo urokliwego zakątka naszego miasta, 
gdzie możemy oglądać zbiorowisko 
roślinne i zwierzęce będące unikatem 
w skali kraju.

Dolina Łydyni jest środowiskiem 
wyjątkowym. Fakt, że jest to teren 
podmokły sprawił, że nigdy nie pró-
bowano w większym stopniu przy-
stosować go do potrzeb rolnictwa czy
budownictwa. Dzięki temu w natu-
ralny sposób, bez większej ingerencji 
człowieka wykształciły się tutaj różno-
rodne zbiorowiska roślinne — od łąk 
do niewielkich zagajników, wszystkie 
o charakterze pierwotnym i niezmie-
nionym, tak rzadko spotykanym 
w naszym kraju. Ponad 80 % tego 
obszaru stanowią podmokłe, nadrzecz-
ne zarośla o bogatym podszyciu i runie, 
złożonym z wiechlin, ostów, pokrzyw 
i szczawiu. Nad wszystkim dominują 
drzewa, głównie wierzba i topola; takie 
skupisko nazywa się łęgiem wierzbo-
wo-topolowym. W Polsce ogromną 
większość zbiorowisk tego typu znisz-
czono w wyniku regulacji rzek. Dolina 
Łydyni tym bardziej zasługuje więc na 
pozostawienie jej w stanie naturalnym, 
gdyż istnieje szansa, by zachować ten 
rzadki ekosystem dla przyrodników 
oraz dla ludzi umiejących docenić 
piękno natury. Wzdłuż rzeki rosną licz-
ne trzciny, lilie wodne i strzałka wodna. 
Urodę krajobrazu doliny Łydyni uroz-
maicają też niewielkie stawy, w róż-
nym stopniu zarośnięte. Największy 
i najładniejszy z tych drobnych zbior-
ników znajduje się naprzeciw Zamku 
Książąt Mazowieckich. Otoczony jest 
przez gęste szuwary, oraz kępy ziół, 
nad którymi wyrastają wierzby i brzo-
zy. Krajobraz Łydyni jest szczególnie 
piękny, gdy łąki mienią się kolorami 

kwiatów. Stan taki może być utrzy-
mywany jeszcze bardzo długo przy 
minimalnych działaniach ze strony 
człowieka.

Rozwój roślinności o naturalnym 
charakterze sprzyja bogactwu zwierząt. 
Dolina Łydyni jest miejscem szczegól-
nie atrakcyjnym dla licznych gatunków 
ptaków. Badania przeprowadzone 
w 1998 r. wykazały, że obszar doliny 
rzeki z terenu Ciechanowa zamiesz-
kują 62 gatunki ptaków, z których 
52 to gatunki lęgowe. W Polsce żyje 
ok. 300 gatunków ptaków, co ozna-
cza, że przedstawicieli co szóstego 
z nich możemy oglądać w naturze 
nie wyjeżdżając z miasta. Niektóre 

z nich to ptaki chronione i bardzo  
rzadkie. Do najbardziej zagrożonych 
należały drapieżne pustułki, które jesz-
cze niedawno gnieździły się w murach 
Zamku. Dziś już ich niestety nie ma, 
za to pojawiły się błotniaki stawowe – 
drapieżniki typowe raczej dla terenów 
z niewielkimi, mało zanieczyszczo-
nymi jeziorami, co dobitnie świadczy 

o jakości wód ciechanowskich. Z więk-
szych ptaków, przy odrobinie szczęścia, 
można zobaczyć latające nad łąkami 
myszołowy. W dolinie Łydyni pojawi-
ły się też kruki — ptaki do niedawna 
uznawane za zagrożone wyginięciem. 
Szczególnie dobre warunki dla pta-
ków istnieją na podmokłych łąkach 
w górę rzeki od Zamku, gdzie regu-
larnie przylatują mewy śmieszki 
oraz znane i lubiane przez wszyst-
kich bociany, szukające tu ślimaków 
i żab. Tutaj też gnieżdżą się błotniaki 
stawowe, kaczki krzyżówki, a także 
ptaki pływające i brodzące, takie 
jak: łabędź niemy, wodnik, kokoszka 
(kurka wodna), łyska oraz derkacz 

— ptaki do niedawna liczne, obecnie 
na skutek zanieczyszczenia środowi-
ska coraz rzadsze. Na ciechanowskich 
łąkach żyją też gołębie grzywacze 
— piękne ptaki o wiele bardziej oka-
załe od znanych gołębi miejskich. 
Równie dużą różnorodność ptactwa 
możemy obserwować poniżej Zamku. 
Te zadrzewione i bardziej suche tereny 

są znakomitym środowiskiem dla dużej 
liczby ptaków śpiewających, np. szpa-
ków, kosów i zięb. Bystry obserwator 
potrafi zauważyć w gęstych trawach 
kolorowe ciało bażanta lub uwijające 
się wśród gałęzi pleszki — mniejsze 
od wróbli czarno-szare ptaszki z poma-
rańczowym brzuszkiem. Również zimą 
dolina Łydyni pełni ważną rolę jako 
schronienie dla tych ptaków, które nie 
odlatują na południe. Na pewno każdy 
widział stada kaczek pływających po 
na wpół zamarzniętej rzece.

Miejmy nadzieję, że mieszkańcy 
Ciechanowa szybko docenią fakt 
uznania doliny Łydyni za obszar chro-
niony. Niewiele jest w Polsce miast, 
w których centrum można podziwiać 
naturalny, niezmieniony krajobraz 
doliny rzecznej, gdzie żyją ptaki 
typowe raczej dla terenów zalesionych 
i odludnych. Wielu mieszkańców 
sąsiadujących osiedli uznało, że oko-
lice Łydyni powinny służyć spacerom 
na łonie natury. Choć pojawiają się nie-
liczne na szczęście głosy, że teren ten 
można zagospodarować, należy wziąć 
pod uwagę, że jego przystosowanie do 
jakichkolwiek innych celów wiązałoby 
się z ogromnymi kosztami. Tymczasem 
utrzymanie naszej „zielonej wyspy” 
w naturalnym stanie wymaga jedy-
nie niewielkich prac o minimalnym 
wpływie na otoczenie, np. wykasza-
nie traw, nasadzenie nowych drzew, 
wytyczenie (oprócz już istniejących) 
dyskretnych ścieżek w pobliżu rzeki 
i stawów. Można w ten sposób stwo-
rzyć idealne miejsce na letnie wyciecz-
ki. Roślinność wokół rzeki stanowi 
doskonałe tło dla Zamku i Kościoła 
Farnego. Dolina Łydyni może sta-
nowić obiekt szkolnych wycieczek 
mających na celu zapoznanie młodych 
ludzi z przyrodą. Jest ciekawostką 
dla przyrodników i amatorów space-
rów na świeżym powietrzu. Istnienie 
w Ciechanowie rzadkiego i cennego 
— z punktu widzenia przyrodnika 
— zbiorowiska roślinnego i zwierzę-
cego jest doskonałą i dającą chlubne 
świadectwo wizytówką naszego miasta.

Marek Czowgan

Wojciech Dziliński ukończył Wydział 

Inżynieryjno-Ekonomiczny Tran-
sportu Politechniki Szczecińskiej 
oraz Podyplomowe Studium Zarzą-
dzania w Szkole Głównej Handlo-
wej w Warszawie. Posiada upraw-
nienia rzeczoznawcy techniki samo-
chodowej i ruchu drogowego Polskiego 
Związku Motorowego. Pracował 
w Woje-wódzkim Przedsiębiorstwie 
Komunikacji Miejskiej w Toruniu 
i ciechanowskim Polmozbycie. Od 
1991 r. kierował Przedsiębiorstwem 
Przemysłu Chłodniczego. Po prze-
kształceniu zakładu w spółkę 
akcyjną i wniesieniu jej do Narodo-
wych Funduszy Inwestycyjnych 
pełnił funkcję zastępcy prezesa. Od 
1999 r. prowadził własną działalność 
gospodarczą. Nowy prezes ZKM ma 
51 lat, żonę i dwoje dzieci.

red.

Dzika przyroda w sercu miasta

Rzadko spotykany widok — przyroda w centrum miasta



Głosy mieszkańców miasta w dyskusji o przyszłości Zamku Książąt 
Mazowieckich

Co dalej z Zamkiem?
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 Zanim weszła w życie ustawa 
o świadczeniach rodzinnych 2 razy  
ją nowelizowano. Wprowadziła nowe 
zasady,  kryteria, wysokości świadczeń 
i tryby postępowania. Wprowadziła 
także wiele niepokoju, niejasności 
i bałaganu. Wiedzą o tym doskonale 
zarówno osoby, które ubiegały się 
o zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, 
jak i pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Ciechanowie, 
którym przepisy ustawy przyszło reali-
zować. Jeszcze do połowy kwietnia nie 
wiedzieli dokładnie jakie dokumenty, 
druki, programy komputerowe okażą 
się niezbędne. Dzisiaj  mogą odetchnąć 
z ulgą. Pierwsze  udane trzy miesiące 
mają za sobą.

W sumie 2 019. rodzinom wypłaco-
no zasiłki z dodatkami ( 8 892 różnego 
rodzaju świadczenia, średnio po 5 do-
datków na rodzinę). 850. wniosko-
dawców otrzymuje środki finansowe 
na konto bankowe bądź przekazem 
pocztowym, pozostali odbierają je 
w kasie MOPS-u. Ustawodawca okre-
ślił ostateczny termin pierwszej wypła-
ty na dzień 15 czerwca.

W Ciechanowie rozpoczęto wypłaty 
już 30 maja i trwały one do 17 czerwca. 
Kasa czynna była do ostatniego intere-
santa — czasami nawet  do godziny 
19.00. Pracownicy przyjmowali doku-
menty na 22. stanowiskach i zdając 
sobie sprawę z ogromu pracy często 
zostawali po godzinach, żeby zdążyć 
z wypłatami na czas. W sumie przepra-
cowali 90 dodatkowych dni pracy, włą-
czając w to soboty, niedziele i nawet 
Święto Bożego Ciała. Jednakże do dzi-
siaj  niektórzy wnioskodawcy nie ode-

brali przyznanych im zasiłków: za maj 
i czerwiec 13 osób na ogólną kwotę 
1900 złotych. W lipcu i sierpniu sytu-
acja się powtórzyła. Dla Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej ważne 
jest, aby interesanci w terminie odbie-
rali swoje świadczenia, gdyż takie 
opóźnienia dezorganizują pracę MOPS-u. 

W tej chwili sytuacja się ustabi-
lizowała, choć co miesiąc około 80 
nowych osób składa dokumenty. Część 
pracowników może odpocząć na urlo-
pie. Niestety jest to cisza przed burzą. 

Nowelizacja ustawy czeka na podpis 
Prezydenta RP. Około 500 rodziców  
samotnie wychowujących dzieci, które 
pobierały do maja alimenty z Funduszu 
Alimentacyjnego będzie musiało  
uzupełniać dokumenty. Dojdzie na 
pewno duża grupa osób, które będą 
mogły ubiegać się o przyznanie zasiłku 
i dodatków na nowych zasadach. 
W chwili, gdy ustawa zostanie pod-
pisana przez prezydenta informacje 
na temat zmian ukażą się na stronie 
internetowej Urzędu Miasta (www. 
um.ciechanow.pl), Gazecie Samorządu 
Miasta Ciechanów,  zostaną też podane 
w Katolickim Radiu Ciechanów.

Dzisiaj nie wiadomo jeszcze jak 
zakończy się akcja zbierania podpi-
sów pod wnioskiem o przywrócenie 
Funduszu Alimentacyjnego. 

Sądząc po tym, jak pracownicy cie-
chanowskiego MOPS-u, w przeciwień-
stwie do innych Ośrodków Pomocy 
Społecznej w kraju, uniknęli opóźnień 
w wypłatach świadczeń rodzinnych, na 
pewno szybko uporają się z następnymi 
zadaniami.

 Jolanta Truszewska

Każde państwo, każde miasto ma 
w swojej topografii jakiś element, 
z którym jest kojarzone. Może nim być 
kościół lub inny element architektury. 
Takie zabytki czasem liczą nawet 
kilkanaście wieków, a historia danej 
miejscowości czy kraju byłaby bez 
nich pozbawiona splendoru. Pamiątki 
te stanowią pewnego rodzaju enklawy 
historii — niejednokrotnie są jedynym 
świadectwem przeszłości danego regio-
nu. W wielu miastach widzimy dziwne 
dla niektórych krajobrazy, gdzie obok 
siebie stoją kilkudziesięciopiętrowe 
drapacze chmur i stare kościoły, zamki, 
parki, kapliczki, itp. Dzięki zabytkom 
młodzież może poznawać historię 
„na żywo”. Dla naszego miasta takim 

charakterystycznym elementem jest 
Zamek Książąt Mazowieckich.

Jest to budowla znana każdemu, 
kto z Ciechanowem miał jakiś kon-
takt. Jego walory docenili tacy znani 
Polacy jak np. Henryk Sienkiewicz, 
umieszczając kilka scen „Krzyżaków” 
właśnie na ciechanowskim Zamku, 
czy Zygmunt Krasiński, który 
w jednym z utworów napisał, że cie-
chanowskie wieże piękniej wznoszą się 
w jego wspomnieniu niż Mont Blanc. 
W Zamku przebywały takie znako-
mitości, jak królowa Bona. Był on 
świadkiem chwil wzniosłych, ale 
i upadków człowieczeństwa — kiedy 
na jego dziedzińcu dokonano masowej 
egzekucji. 

Dzisiaj, u progu XXI wieku histo-
ria średniowiecznej budowli jest 
wciąż żywa. Od jakiegoś czasu nie 
ma odpowiedzi na pytanie: „Co dalej 
z Zamkiem?”. Powstają różnego rodza-
ju koncepcje — jedne bardziej trafne, 
inne mniej. Cieszy fakt, że obiekt ten 
stanowi zainteresowanie mieszkańców 
Ciechanowa i nie tylko. W ostatnich 
kilku latach na terenie zabytku dokona-

no nowych odkryć archeologicznych. 
Nie byłyby one możliwe bez wsparcia 
i pomocy władz oraz osób prywatnych.

Skutki kryzysu ekonomicznego, 
jaki dotknął nasz kraj ponosi również 
ten obiekt. „Ząb czasu” nadszarpnął  
konstrukcję Zamku, co spowodowało 
konieczność wykonania wielu kosz-
townych remontów. W miarę możliwo-
ści są one przeprowadzane, jednak na 
wszystkie konieczne prace nie starcza 
pieniędzy. Pomysł, żeby budowlę 
wykorzystać w sposób komercyjny nie 
jest zły i zasługuje na przemyślenie. 
Jest to być może jedyny sposób na to, 
żeby  przywrócić mu dawną świetność 
i splendor (pojawił się nawet pomysł, 
aby na murach zawiesić bilboardy 

reklamowe — opłaty byłyby przezna-
czone na bieżące naprawy i funkcjono-
wanie Zamku). Można do istniejących 
murów dobudować kolejne pomiesz-
czenia, w których byłyby prezentowa-
ne rożnego rodzaju eksponaty.

Cieszy fakt, że wiele imprez kultu-
ralnych odbywa się na terenie Zamku 
(Juwenalia, różnego rodzaju koncerty). 
Jest to odpowiednie miejsce dla tego 
rodzaju wydarzeń, a mury zamkowe 
dodają im czegoś szczególnego. Nie 
ulega wątpliwości, że ilość imprez 
organizowanych na zamkowym dzie-
dzińcu powinna rosnąć. Należy pro-
mować Zamek Książąt Mazowieckich 
w każdy możliwy sposób. Być może 
w Unii Europejskiej uda nam się pozy-
skać środki, które posłużą do odnowy 
tego zabytku żywej historii — bo bez 
historii, jak twierdzą historycy, naród 
jest martwy.

         Piotr Wilkowski
                        uczeń V klasy
               Technikum Zawodowego 
           w Zespole Szkół Budowlanych 
                       w Ciechanowie

Sprostowanie
W ostatnim numerze naszej gazety, podczas łamania tekstu, wypadła część arty-

kułu Marka Piotrowskiego pt. „Wizja heretyka”. Przed drugim akapitem powinien 
się znaleźć poniższy fragment.

Po wojnie obiekt wpadł w łapy tzw. „konserwatorów” z Państwowego 
Przedsiębiorstwa Konserwacji Zabytków – i do dzisiaj tę żabę jemy...

Skądinąd, słuszna uchwała Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowie z 1962 
roku, o odbudowie Zamku Książąt Mazowieckich, precyzowała, w kwiecistym 
stylu, główne założenia tejże odbudowy, m.in. postanawiając (tu zacytuję cały 
punkt 4): „Należy poczynić starania u władz konserwatorskich o przychylne 
ustosunkowanie się do myśli odbudowy części mieszkalnej zamku. Przez odbu-
dowę bowiem tylko jednej ściany zewnętrznej oraz dachu i ścianek działowych 
uzyskałoby się pomieszczenie dla przyszłego muzeum. Z braku dokumentów co 
do wyglądu zewnętrznego dawnej części mieszkalnej można przyjąć projekt przez 
analogię do innych podobnych zamków, a wnętrze odbudować na nowoczesne sale 
muzealne. Zobowiązuje się Prezydium Miejskiej Rady Narodowej ...” etc., etc. 
I machina poszła w ruch...

Za niezamierzony skrót przepraszamy autora i Czytelników.
red.

Bez opóźnień

XIII-wieczne manewry
23 lipca na Zamek Książąt Ma-

zowieckich przybyli damy i rycerze 
z różnych bractw. Byli goście z Gdań-
ska, Katowic, Łodzi... Wszyscy oni 
stawili się by wziąć udział w XIII-
wiecznych manewrach, które trwały 
przez następne dwa dni. Datowanie 
na trzynaste stulecie zobowiązy-
wało uczestników do pokazania się 

w strojach pochodzących dokładnie 
z tego okresu. W atmosferze dbałości 
o prawdę historyczną rozegrany został 
turniej walk pieszych oraz turniej łucz-
niczy, demonstrowane były manewry 
oblężnicze — maszerowanie w szyku, 
rzucanie pocisków z murów, bieg 
z drabinami pod ostrzałem, czy zdoby-
wanie bram zamku. Punktem kulmina-
cyjnym były potyczki zbrojne. Bitwa, 
do której doszło,  miała widowiskowy 

charakter. Ale, z uwagi iż zaczęła się 
ona wcześniej niż podano na plakatach, 
zobaczyli ją tylko nieliczni. Całości 
dopełniły konkursy dla dam i uczty do 
białego rana. 

Tego typu turnieje rycerskie odbyły 
się w naszym mieście po raz pierwszy. 
Z ich inicjatywą wystąpili członko-
wie Chorągwi Ziemi Łomżyńskiej. 
Ciechanowski zamek, z zachowa-
nymi murami i dużym dziedzińcem 
wewnątrz, okazał się doskonałym 
miejscem średniowiecznych potyczek. 
Przez trzy dni tętnił życiem i był licznie 
odwiedzany. Organizatorzy, do których 
dołączył także Urząd Miasta, zapo-
wiedzieli kontynuację przedsięwzięcia 
w następnych latach.

          K. D.

Zanosi się na potyczkę...

Chciałbym być Robin Hoodem...



10 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

Poznaj swojego strażnika

Jesteśmy w półfinale „Zmagań Miast”

Wojciech Copija. W Straży Miej-
skiej pracuje od stycznia 2001 r. Ma 
40 lat, żonę i dwójkę dzieci. Jego 
zainteresowania związane są głównie 
z muzyką; od 19 lat gra na puzonie 
w Orkiestrze Dętej Ochotniczej Straży 

Zasłużone Złote GodyPożarnej w Ciechanowie, lubi też 
słuchać muzyki poważnej. Z filmów 
najchętniej wybiera horrory i science 
ficton.

Odpowiada za rejon obejmujący:
— od strony południowej: ul. 3-go 

Maja, linię kolejową, ul. Śmiecińską 
i jej przedłużenie w kierunku zachod-
nim (rejon obejmuje całość terenu 
przeznaczonego na plac zabaw osiedla 
Kwiatowa);

— od strony północnej: granice mia-
sta, ul. 17-go Stycznia;

— od strony zachodniej: granice 
miasta;

— od strony wschodniej: ul. Płocką, 
rz. Łydynię.

                               red.

Dziękujemy Wam za Waszą wieloletnią pracę i życzymy na dalsze lata wspól-
nego życia: zdrowia, spokoju i jak najwięcej radości. Bądźcie jeszcze przez dłu-
gie lata szczęśliwi, zażywajcie spokojnego życia w kręgu swoich dzieci, wnuków 
i prawnuków — te słowa Elżbieta Szymanik z Urzędu Stanu Cywilnego skiero-

wała do Państwa Heleny i Jana 
Olszaków, Ryszardy i Henryka 
Szustoskich oraz Krystyny i Jana 
Kosików, którzy postanowie-
niem Prezydenta Rzeczpospolitej 
Polskiej zostali uhonorowani 
medalem „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”. Pary szacownych 
ciechanowian przysięgę małżeń-
ską na ślubnym kobiercu składały 
sobie 50 lat temu. W tym roku, 
12 czerwca w Sali Ślubów Urzędu 
Miasta, nie kryjąc wzruszeń, 
przypominali sobie tamtą chwilę. 
W uroczystości towarzyszyły im 
liczne rodziny: synowie, córki, 
wnuki, prawnuki... Zastępca 
prezydenta Ewa Gładysz udeko-

rowała małżonków tym szczególnym odzna-
czeniem, wręczyła im list gratulacyjny od  
Prezydenta Miasta Ciechanów i pamiątkową 
płaskorzeźbę z popiersiem papieża Jana Pawła 
II. Był szampan, kwiaty, gratulacje i rodzinne 
zdjęcia.

Państwu Helenie i Janowi Olszakom było 
szczególnie miło odwiedzić w tym dniu Ratusz, 
ponieważ oboje byli jego pracownikami. 
Doczekali się 7. dzieci, 7. wnuków i 3. prawnu-
ków. Także państwo Krystyna i Jan Kosikowie 

pracowali niegdyś w tym samym 
ciechanowskim zakładzie pracy 
– Rejonowym Przedsiębiorstwie 
Robót Melioracyjnych; on jako 
kierownik robót, ona jako eko-
nomistka. Wychowali 5 córek 
i syna. Teraz cieszą się dodatkowo 
z 11. wnuków i 2. prawnuków. Pan Henryk Szustowski był związany zawodowo 
z Cechem Rzemiosł Różnych, a jego małżonka zajmowała się domem i wychowy-
waniem czwórki dzieci. Doczekali się 10 wnuków.

                                                                              Dominika Żagiel  

Wszyscy pamiętamy emocje, jakie 
towarzyszyły nam – ciechanow-
skim kibicom, kiedy „nasi” walczyli 
w „Zmaganiach Miast” z reprezentacją 
Ełku. Wygrana ciechanowian zapew-
niła im start w sobotnich eliminacjach 
17 lipca. Rozegrano je w Płocku — mie-
ście kolejnego przeciwnika. Pojechały 
tam 4 autokary kibiców naszej druży-

ny. Jej zawodnicy: Barbara Chełmińska 
(kapitan), Dorota Smosarska, która 
zastąpiła kontuzjowaną w wypad-
ku Ilonę Tomaszewską, Andrzej 
Ładziński, Krzysztof Dołęgowski, 
Piotr Szostak, Katarzyna Tromska 
i Grzegorz Grabowski dotarli tam nieco 
wcześniej, by rozgrzać się przed walką 
i rozpoznać teren. Na miejsce decy-
dującego starcia „naszych” z drużyną 
Płocka organizatorzy — Agencja Live 
i browary Warka — wybrali malow-
niczo usytuowaną nadwiślańską 
plażę. Wśród kibiców i zawodników 
obu miast dało się 
wyczuć wyjątkowe 
z d e n e r w o w a n i e : 
wszyscy wiedzieli, 
że drużyna, która 
przegra ćwierćfinało-
we starcie odpadnie 
z dalszych eliminacji 
do tytułu zwycięzcy 
„Zmagań Miast”. 
Wszystko zaczęło się 
kwadrans po 17.00 
„taranem” — pierw-
szą z 6. przewidzia-
nych konkurencji. 
Co tam się działo! Co 
to były za emocje! 
Jak oni zacięcie wal-
czyli o każdy punkt 

na tablicy wyników! A ta na zmianę 
ogłaszała prowadzenie ciechanowian 
lub płocczan... ale tylko do trzeciego 
zadania. Po „ruchomym walcu” nasza 
waleczna drużyna objęła prowadzenie 
i do końca imprezy tylko na moment 
pozwoliła dogonić się rywalom, 
którzy byli lepsi w „starcie balo-
nów”. Dogrywka nie była konieczna. 

Podobnie jak w poprzednich elimina-
cjach z udziałem Ciechanowa, świetnie 
spisali się kibice z grodu nad Łydynią, 
którzy gorącym dopingiem zagrzewali 
„swoich” do walki. Nie tylko piękna 
pogoda zgromadziła setki widzów na 
płockiej plaży. Ogólnopolska rywaliza-
cja miast to doskonały sposób na dobrą 
zabawę. Mamy nadzieję, że Ciechanów 
będzie w niej uczestniczył jak najdłu-
żej. Póki co 11 września jedziemy do 
Grudziądza, by w półfinale zmierzyć 
się z drużyną Zielonej Góry.   

                   Dominika Żagiel

„Conceptus est homo”, czyli począł 
się człowiek, to tytuł wystawy malar-
stwa Artura Krajewskiego ekspono-
wanej na przełomie czerwca i lipca 
w Galerii „C”. Był to cykl obrazów, 
w których tematem wiodącym stał 
się człowiek, a ściślej natura aktu 
jego stworzenia i poczęcia. Płótna 
nasycone jaskrawym, wyrazistym 
kolorem przedstawiały figury ludzkie 
jakby wytrącone z rytmu codzienno-
ści, zawieszone w gestach budzących 
liczne skojarzenia. Zamyślony filozof, 
obok przeciągająca się kobieta, akt 
seksualny, przykucnięcie, stanie... 
Wszystkie postacie czekające na 
coś. Autor wystawy opowiadał 
o swoich obrazach z nieukrywaną 
pasją i przejęciem. Po wernisażu 
zaprosił przybyłych do Kawiarni 
Artystycznej na koncert zespołu 
Vernisaash, dla którego napisał 
muzykę i teksty.

Kolejną letnią ekspozycją 
w Galerii „C” było malarstwo 
Włodzimierza Komorowskiego. 
Artysta urodził się w 1934 roku. 
Studia ukończył na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Jako członek grupy ”17 Młodych” 
wystawiał swoje prace w Toruniu, 

Krakowie i za granicą. Od 1960 do1995 
roku pracował jako scenograf Telewizji 
Polskiej w Gdańsku. Współpracował 
z teatrami Elbląga, Gdyni oraz z Operą 
Bałtycką. W latach 1971, 1973, 1975 
był współautorem projektów sce-
nograficznych festiwali w Sopocie. 
W Ciechanowie zaprezentował się jako 
akwarelista. Jego portrety „niezwykle 
witalne i rozświetlone słońcem” — jak 
je komentowano — czarowały swoim 
wdziękiem i wrażliwością. Kto nie 
widział niech żałuje.

      Katarzyna Dąbrowska

Letnie wystawy w Galerii „C”

Ryszarda i Henryk Szustoscy

Helena i Jan Olszakowie

Krystyna i Jan Kosik

Artur Krajewski — autor wystawy „Conceptus est 
homo”

Niedawni rywale razem pozują do zdjęć

Piotr Szostak najcelniej rzucał do ruchomego kosza



11 gazeta
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Piotr Krawczyk 
– miłośnik sprintu samochodowego 

Mistrzostwa taekwon-do

Złoty medal dla Łukasza

            
 

 

Czerwone światło. 3 żółte. Zielone. 
Start... Tak zazwyczaj zaczynają 
się Wyścigi Równoległe na 1⁄4 mili 
(około 400 metrów). Tego typu zawo-
dy, gdzie na dwóch prostych pasach 

jadąc obok siebie ścigają się rajdowcy, 
zostały zapoczątkowane w Stanach 
Zjednoczonych. Ich tradycja sięga lat 
60-tych. W Polsce są praktykowane od 
niedawna, ale cieszą się coraz większą 
popularnością. W każdym wyścigu 
bierze udział około 300 kierowców 
przy kilkunastotysięcznej widowni. 
Jednym z miłośników tego sportu jest 
ciechanowianin Piotr Krawczyk. Ma 
19 lat. Jest tegorocznym maturzystą. 
Ukończył II Liceum Ogólnokształcące 
im. Adama Mickiewicza. Od września 
będzie studentem Wyższej Szkoły 
Handlu i Prawa w Warszawie. Od kilku 
lat pasjonuje się szybkimi pojazdami. 
Najpierw jeździł na motorze. Później 
przesiadł się na Opla Vektrę, a następ-
nie na Alfa Romeo. Jego pierwsze 
wyniki zaczęły się od zajęcia 30. miej-
sca na Wyścigach Równoległych, które 
odbyły się na lotnisku w Modlinie 
w 2002 r. W ubiegłym roku otrzymał 
licencję wydaną przez Polski Związek 
Motorowy upoważniającą do startów 
w Mistrzostwach Polski. Dziś ma za 
sobą 10 nieprofesjonalnych i ponad 20 
profesjonalnych startów. Rywalizuje 
w klasie Turbo Plus, która obejmuje 
samochody posiadające maksymalnie 
5 cylindrów z jednym doładowaniem. 

W tegorocznym sezonie jeździł nowym 
Audi S2 o seryjnej mocy 220 koni. 
Po fachowej przeróbce moc auta pod-
niosła się do 380 koni. Zredukowano 
jego masę, przebudowano silnik, zde-

montowano 
co tylko się 
dało. Po 
tych prze-
róbkach w 
4 sekundy 
s a m o c h ó d 
może osią-
gnąć pręd-
kość 100 
km/godz . , 
w 13 – 200 
k m / g o d z . 
Jego maksy-
malna pręd-
kość to 300 
k m / g o d z . 
Przeciętny 
c z ł o w i e k 
jadący z  
tak wysoką 
prędkością 
w y m i o -

tuje albo po prostu „umiera ze 
strachu”. Nic dziwnego, skoro siła 
przyśpieszenia wciska w siedzenie, 
a widok za szybą przypomina impre-
sjonistyczne obrazy. Na trzecim biegu 
auto traci przyczepność kół. Na dystan-
sie 100 km spala 60 litrów paliwa 
(porównywalnie tyle, ile czołg). Przy 
takich parametrach swojego samocho-
du Piotrek zajął kolejno siódme, piąte, 
trzy trzecie i trzy razy pierwsze miejsca. 
Zdobył Puchar Starosty Szczycińskiego 
oraz Mistrzostwo Okręgowe Warmii 
i Mazur. Jego najlepszy oficjalny wynik 
to 13.338 sekund na 1⁄4 mili. Rekord 
Polski wynosi 11.45 sekund. Sezon 
wyścigowy skończy się w październi-
ku. Już wiadomo, że Piotrek znajdzie 
się w czołówce. W klasyfikacji łącznej 
zdecydowanie prowadzi nad swoimi 
rywalami. Ma duże szanse na kolejne 
mistrzostwo. 

Następny sezon zacznie się w lu-
tym 2005 roku. Oznacza to następne 
13–15 startów. Piotrek planuje podnieść 
moc swojego auta do 550 koni. Szuka 
sponsora. Dotychczas finansowego 
wsparcia udzieliła mu ciechanowska 
firma PETRUS.

    
Katarzyna Dąbrowska

Piotr, jego Audi i jego puchary

W dniach 7–10 lipca  w Ricione 
(Włochy) odbyły się VII Mistrzostwa 
Świata Juniorów w Taekwon-do ITF. 
Wielkim sukcesem okazał się występ 
drużyny polskiej, w  której walczył 
młody zawodnik z Ciechanowa, na co 
dzień uczeń IV LO w Zespole Szkół 
Nr 1 — Łukasz Bieńkowski. Repre-
zencacja naszego kraju zdobyła dwa 
złote medale w konkurencji walk oraz 
technik specjalnych, zostając jedno-
cześnie najlepszą drużyną na świecie 
wśród juniorów. Polacy w pierwszej 
walce pokonali Australiczyków, następ-
nie Węgrów, w półfinale bardzo groź-
nych Argentyńczyków, a w finale nie 
dali szans Nowozelandczykom. Łukasz 
stanowił bardzo silny punkt pięciooso-
bowej drużyny, wygrywając wszystkie 
swoje pojedynki. Dobrze spisywał się 
również w turnieju indywidualnym 
w kategorii wagowej powyżej 70 kg,

gdzie w gronie 34 zawodników 
doszedł do ćwierćfinałów. W decy-
dującym o medalu pojedynku spotkał 
się z późniejszym Mistrzem Świata 
— Argentyńczykiem Tunesem 
Denisem. Walka miała bardzo wyrów-
nany przebieg i do końcowego gongu 
nikt nie osiągnął wyraźnej przewagi, 
a o werdykcie zadecydowały dwa 
ujemne punkty Łukasza przy tylko 
jednym Argentyńczyka.

Drużyna Juniorek zdobyła cztery 
złote medale, przyczyniając się do 
zwycięstwa Polski w klasyfikacji 
generalnej (osiem złotych medali), 
kolejne miejsca zajęła Kanada oraz 
Nowa Zelandia. 

W zawodach uczestniczyło 360
zawodników z 30. państw. Reprezen-
tacja Polski liczyła 19. osób.

                                                    
           Michał Korzybski 

Szanowny Panie Prezydencie!
Zwracam się z wnioskiem o rozpatrzenie nazwy ulicy Gwardii 

Ludowej, która moim zdaniem jest dyskusyjna. Jestem mieszkańcem 
Ciechanowa i mieszkam właśnie na tej ulicy. Najnowsze przekazy historyczne 
świadczą niezbicie, że organizacja o nazwie Gwardia Ludowa działająca podczas 
II Wojny Światowej miała zamiary negatywne w stosunku do Polski. Zasięgnąłem 
informacji, we wszystkich były one negatywne.

Dlatego wnoszę wniosek o zmianę nazwy tej ulicy na inną, nie kompro-
mitującą podobnie myślących ludzi jak ja. Zwracałem się z podobnym wnio-
skiem do prezydenta urzędującego przed Panem, bez skutku, czyżby ludzie 
w administracji państwowej byli bardzo mocno przywiązani do tradycji komuni-
stycznych? Myślę, że nie. Proszę Pana Prezydenta o pragmatyczne rozpatrzenie 
mojego wniosku.

                                                                                        Z uszanowaniem
                                                                              Jacek Rama

Co o zmianie nazwy tej ulicy sądzą nasi Czytelnicy? 
Zapraszamy do dyskusji.

*

W dniach 6–8 sierpnia w Sopocie 
odbyły się Mistrzostwa Europy Junio-
rów w Ratownictwie Wodnym. Do 
kadry narodowej zakwalifikowali się
trzej ciechanowianie: Mateusz Kwaś-
niewski, Łukasz Michalski i Grzegorz 
Marcysiak. Zawody przebiegały w róż-
norodnych konkurencjach. Mateusz 
Kwaśniewski zajął indywidualnie 

najwyższe (piąte) miejsce w pływaniu 
ratowniczym na 200 m z przeszkodami. 
W tej samej dyscyplinie jego kolega 
— Łukasz Michalski — był jedenasty. 
W sztafecie „bieg na plaży” drużyna, 
w której znajdował się Mateusz zajęła 
wysokie, drugie miejsce. W ogólnej 
klasyfikacji Polska uplasowała się na 6. 
pozycji.                                        red.

Mistrzostwa Europy w Ratownictwie 
Wodnym

MKS — „Czarne Orły” 
MKS Ciechanów rozpoczął nowy 

sezon piłkarski 2004/2005 mocnym 
akcentem. 7 sierpnia na zieloną 
murawę stadionu MOSIR wybiegło 
11. piłkarzy, pochodzących głównie 
z Nigerii, ubranych w pomarańczowe 
stroje. Naprzeciw nich stanęło 11. 
zawodników MKS ubranych w swoje 
klubowe, niebiesko-biało-czerwone 
koszulki. Mecz był wyrównany. Żadna 
z drużyn nie oszczędzała się, zwłaszcza 
w drugiej połowie. Sporo było sztuczek 
technicznych, którymi popisywali się 
goście. Gospodarze prezentowali fut-
bol nieco mniej widowiskowy, ale za 
to efektywny, gdyż mecz w regulami-

nowym czasie zakończył się remisem 
1:1. Dopiero w rzutach karnych uwi-
doczniła się przewaga indywidualne-
go wyszkolenia graczy nigeryjskich. 
W drużynie gości wystąpił reprezentant 
Nigerii Emanuel Ekwueme, który dał 
popis swoich nieprzeciętnych umiejęt-
ności. W ciechanowskim zespole na 
wyróżnienie zasłużyli: Rafał Traczyk 

— zdobywca jedynej bramki, zawsze 
waleczny Paweł Nowotka oraz wspie-
rający go dzielnie Tomasz Karaś 
i Patryk Tosik. Dla zawodników MKS 
był to przedostatni sparing przed 
rozpoczynającymi się rozgrywkami 
ligowymi. Drużyna uległa lekkiej 
przebudowie w stosunku do składu 
kończącego rozgrywki w czerwcu. 
Z wypożyczenia powrócił Tomasz 
Karaś, z którym trener Zbigniew 
Muziński wiąże duże nadzieje. 

Mecz odbywał się w bardzo przy-
jemnej, piknikowej scenerii. Zmagania 
piłkarzy obserwowało ok. 500. kibi-
ców, których serdecznie zapraszamy 

na rozgrywki ligowe z udziałem 
naszej drużyny. Będą one z pewnością 
bardziej emocjonujące, gdyż piłkarze 
zapowiadają walkę o miejsca w czubie 
tabeli. Życzymy im pełnej i konse-
kwentnej realizacji tego zamierzenia.

   
                   Prezes MKS

             Marek Mosakowski     

?



Cytat miesiąca
Na zamkowych błoniach rozgrywa  się widowisko historyczne „Powrót 

Szwoleżerów Gwardii”. Wojsko rosyjskie pod naporem żołnierzy Napoleona 
cofa się do zamku i zatrzaskuje za sobą ciężkie żelazne wrota. Legioniści 
nadwiślańscy napierają na bramę, a ich dowódca wali w nią pięścią krzycząc: 
Otwierać! Zalega cisza. Po chwili zza bramy słychać tubalny głos Rosjanina: 
Nikawo niet doma!

Słowiański folklor na błoniach zamku

dokończenie ze str. 1

zawitały do naszego miasta, ale wła-
śnie tu oraz w pobliskiej Opinogórze 
w dniach 13–15 sierpnia po raz 
kolejny zorganizowany został biwak 
historyczny. Jego przygotowaniem 
zajął się Urząd Miasta Ciechanów we 

współpracy z Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze i Ośrodkiem Studiów 
Epoki Napoleońskiej Wyższej Szkoły 
Humanistycznej. 

Pierwszego dnia 222. szwoleżerów 
rozbiło obóz wojenny w posiadłości 
Zygmunta Krasińskiego w Opinogórze. 
Byli wśród nich członkowie formacji 

historyczno-mundurowych 
z Rosji, Litwy, Łotwy i Pol-
ski. Następnego dnia gwar-
dziści oddali hołd generałowi 
Wincentemu Krasińskiemu 
oraz wzięli udział w apelu 
poległych przy grobach 
szwoleżerów. Po mszy  po-
lowej w kościele farnym 
wojska przemaszerowały 
ulicą Warszawską pod 
Ratusz. Tuż przed bitwą 
złożyły meldunek prezyden-
towi Waldemarowi Wardziń-
skiemu. Potem już działania 
przeniosły się na zamkowe 
błonia. Tam, w malowniczej 
scenerii średniowiecznych 

ruin i wobec tłumnie zgromadzonej 
publiczności, rozpętała się bitwa. 
Zgodnie z planem manewry zaczęły 
się od zaatakowania mostu na Łydyni, 
gdzie zabarykadowali się Rosjanie. 
Po kilku zaciętych natarciach, wśród 
huku wystrzałów i kłębów dymu, 
oddziały rosyjskie zostały zepchnięte 
pod Zamek. Jazda konna przedostała 
się przez rzekę i już wiadomo było, 
że szala zwycięstwa przechyliła się na 
stronę polską. Ostatecznie warownia 
Książąt Mazowieckich została zdoby-
ta. Polegli zmartwychwstali i batalia 
zakończyła się ogólnym tryumfem. 
Ofiarnie walczący żołnierze z rąk 
prezydenta Ciechanowa otrzymali 
honorowe odznaczenia. Widowisko 

było połączone z jarmarkiem rzemiosł 
dawnych oraz pokazem sprzętu woj-
skowego. Nad całością przedsięwzięcia 
czuwali eksperci z Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie. Kustosz tej 
placówki — Andrzej Ziółkowski był 
autorem scenariusza rozgrywających się 
wypadków. Wieczorem w obozowisku 
do późnej nocy trwały wiwaty i wspól-
ne śpiewy. Trzeciego dnia obóz został 
zwinięty. Szwoleżerowie rozjechali się. 
Powrócą za rok. 

 Katarzyna Dąbrowska

Deszczowa aura stała się ostatnio 
nieodłącznym elementem miejskich 
imprez plenerowych, lecz ciechano-
wianie chyba przyzwyczaili się do 
niełaskawej pogody, bo uzbrojeni 
w parasole i kurtki przeciwdesz-
czowe licznie przybyli na zamko-
we błonia, by uczestniczyć w XIII 
Międzynarodowych Spotkaniach Fol-
klorystycznych „Kupalnocka 2004”. 
3 lipca odbył się tam koncert galowy 
festiwalu. Wcześniej barwny korowód 
tancerzy przeszedł ulicami miasta. 
Przed Ratuszem dali krótki pokaz 
swych umiejętności — próbkę tego, 

co przygotowali na sobotni wieczór. 
Delegacje zespołów spotkały się z wła-
dzami miasta i powiatu, był szampan 
i wymiana podarunków. Centrum 
Kultury i Sztuki w Ciechanowie zapro-
siło zespoły z Brezna na Słowacji, Bośni 
i Hercegowiny i Brześcia na Białorusi. 
Niestety nie dotarła grupa z Włoch. 
Nasz rodzimy folklor zaprezentował 
zespół góralski „Hamernik” z Krakowa, 
Zespół Tańca Ludowego „Masovia” 
działający przy Akademickim Centrum 
Kultury w Płocku i oczywiście gospo-
darze Spotkań — Ludowy Zespół 
Artystyczny „Ciechanów”. 

Po pierwszych prezenta-
cjach grup z Polski pogoda 
zaczęła coraz bardziej 
kaprysić, drobny deszczyk 
przeplatany „suchymi” 
chwilami zaczął przemie-
niać się w solidną ulewę. 
Część publiczności rezy-
gnowała z oglądania wido-
wiska. Opuszczających 
błonia nie zatrzymała nawet 
oferta licznych odpusto-
wych kramów, ogródków 
piwnych czy woń mięsiwa 
przypiekanego na grillu. Ci 
bardziej wytrwali czekali 
m.in. na porywającego, 
żywiołowego „dupaka”, 
czyli „deptanego”, którym 
Słowacy na poprzedniej 
„Kupalnocce” mało nie 
„roznieśli” sceny (dwóm 
tancerkom pękły rzemienie 
w kierpcach, tak tupali!). 

Tegoroczny zespół naszych sąsiadów 
zza Tatr był wyjątkowo spokojny, co 
wywołało nieukrywany zawód wśród 
stałych bywalców festiwalu. Za to sło-
wacka kapela pięknie zagrała na cym-
bałach — instrumencie dość rzadko 
używanym przez ludowe kapele.

Zaproszeni artyści zaprezentowali 
wysoki poziom. Ukraińcy zachwy-
cili ciekawą choreografią, wplatając 
w ludowe pląsy wręcz akrobatyczny 
pokaz pojedynku na szable i żongler-
kę beczkami. 

Festiwal folkloru zakończył się około 
pierwszej w nocy multimedialną prezen-
tacją laserową.

Jak co roku „Kupalnocka” gościła 
także w sąsiednich miastach: Płońsku, 
Glinojecku i Serocku.

  Dominika Żagiel 

Powrót Szwoleżerów Gwardii

Tancerze z beczkami 

Słowiańskie stroje ludowe zachwycaja bogactwem kolorów

Odznaczenia po bitwie

... potem wycofali się do Zamku

Obrona mostu

Rosjanie bronili się w czworoboku...




