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W numerze:
Wodociągi zaczynają inwestycję na 
ul. Wojska Polskiego
Miasto i spółdzielnia „Mazowsze” 
wspólnie budują parking na ulicy Ra-
nieckiej
Woda pod ciągłym nadzorem
Mało straszne S’thrash’ydło, czyli jak 
heavy-metalowemu festiwalowi przy-
prawić gębę satanizmu
Nie będzie porozumienia w sprawie 
Centrum Kultury i Sztuki?
Zapowiedź zmian w planach inwesty-
cyjnych miasta
 Od 1 września droższe bilety komuni-
kacji miejskiej 
Nowe zasady przyznawania świad-
czeń alimentacyjnych
Z cyklu „Nauczyciel miesiąca” – Bo-
gumiła Nasierowska 

–

–

–

–

–

–

–

–

–

– W wykopach na zamkowym dzie-
dzińcu natrafiliśmy na kamienno-ceglane 
konstrukcje, szereg potężnych pali drew-
nianych i resztki (prawdopodobnie) gro-
bli prowadzącej na wyspę w zakolu Łydy-
ni, na której ulokowano założenie obronne 
– oznajmia Marek Piotrowski, koordynator 
badań archeologicznych z ramienia Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej. – Jakie to 
było założenie? Czy był to gród otoczony 
kamienno-ziemnym wałem, czy tylko gró-
dek strażniczy? W jakim okresie został 
zbudowany? To są pytania zasadnicze dla 
rekonstrukcji historii zamku. Nieliczna ce-
ramika znajdowana w obrębie odsłoniętych 
konstrukcji sugeruje okres wczesnośrednio-
wieczny, a konkretnie drugą połowę XIII w! 
– mówi archeolog.                                 red.

Artykuł archeologa na str. 9

Plany na Euro 2012
Na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2012 Polska 

ma zaproponować przynajmniej 16 lokalizacji, baz pobytowo-
treningowych spośród których narodowe organizacje piłkarskie  
wybiorą 8. Wśród chętnych jest Ciechanów. Nasze szanse rosną. 
Znaleźliśmy się w gronie 150, potem 90, a po kolejnych eliminacjach 
– 44 miast pretendentów. Ciechanów stara się zwiększyć swoje szan-
se w tym swoistym wyścigu. Właśnie przystępujemy do moderni-
zacji stadionu, w przyszłorocznych planach jest rozbudowa Hotelu 
Olimpijskiego.                                                                          E.B.

Więcej czytaj na str. 3

Waldemar Wardziński wręczył zwycięskiemu spor-
towcowi płaskorzeźbę ratusza

Przedszkole Nr 1 w barwach wiosny

M. Piotrowski prezentuje znalezisko

Zamek  
pełen tajemnic

Nasz mistrz 
olimpijski

22 sierpnia władze miasta gościły Szymo-
na Kołeckiego, dwukrotnego wicemistrza olim-
pijskiego w podnoszeniu ciężarów z Sydney  
i z Pekinu, mieszkańca Ciechanowa. Były 
kwiaty i list gratulacyjny. Prezydent i jego za-
stępcy podziwiali srebrny medal, zdobyty przez 
Szymona Kołeckiego 17 sierpnia w Chinach.  
– Złoto lepiej pasuje do mojej karnacji – żarto-
wał medalista – ale i na srebro trzeba było so-
lidnie zapracować. 

E.B.
Czytaj na str. 11

Przedszkola w czterech porach roku
Termomodernizacja przedszko- 

li i gimnazjum to kosztowne za-
danie, dlatego radni zadecydowali  
o zaciągnięciu długoterminowej 
pożyczki na ten cel w wysokości 
blisko 1,2 mln zł w Wojewódzkim 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej. Docieplenie 
elewacji oraz wymiana przedszkol-
nych i gimnazjalnych okien koszto-
wało 1,75 mln zł. Odnowione ele-
wacje cieszą oczy. Przedszkole Nr 
1 przy ul. Nadfosnej przybrało bar-
wy wiosny, Nr 3 przy Powstańców 
Warszawskich to lato,  Nr 6 przy ul. 
Pijanowskiego – jesień, a  Przed-
szkole Nr 10 przy Gwardii Ludo-
wej – mroźna zima.                                                       

                                           A.G.
O wakacyjnych inwestycjach  

w szkołach i przedszkolach  
piszemy na str. 8

Prezydent Ciechanowa zaprasza
29 sierpnia, godz. 19.00 – koncert orkiestry Simfonietta Craco-
via pod dyr. J. Maksymiuka /kościół farny/
6 września – IX Spotkania ze Średniowieczem, organizowane 
przez Muzeum, dotowane przez Urząd Miasta /zamkowe błonia/
11-13 września – XVI Międzynarodowy Festiwal Teatralny 
DIONIZJE’2008
20 września – Piknik „Pożegnanie Lata”. Około godz. 20.00 
koncert Pawła Kukiza i zespołu Piersi /zamkowe błonia/

260 tys. zł dla MOPS
Tyle będzie kosztować projekt aktywizacji zawodowej  

26 osób bezrobotnych (w tym niepełnosprawnych), zatytułowany 
„Szansa na lepsze jutro”. Ponad 233 tys. zł mamy otrzymać dzięki 
wnioskowi złożonemu w ramach unijnego Programu Operacyjne-
go Kapitał Ludzki. 27 tys. zł do kosztów realizacji zadania ma do-
łożyć miasto.                                                                             E.B.

Szerzej o projekcie w następnym numerze



Z grzybami do sanepidu
Rozpoczyna się sezon grzybobrań. Rozsądni miłośnicy polowań na te le-

śne przysmaki wiedzą, że odróżnienie grzybów jadalnych od niejadalnych i tru-
jących może sprawić spore trudności. Skutki błędnej oceny mogą być bardzo 
niebezpieczne dla zdrowia, a nawet życia ludzkiego. W przypadku wątpliwości 
dotyczących identyfikacji zebranych grzybów z pomocą przychodzi Powiatowa 
Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. W siedzibie sanepidu przy ul. Sienkiewicza 
27 w Ciechanowie od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30-10.00 dyżuruje kla-
syfikator grzybów.

Nagroda imienia Roberta Bartolda
20 września o godz.12.00 w Muzeum Szlachty Mazowieckiej wręczona zo-

stanie nagroda imienia Roberta Bartołda (lokalnego regionalisty i przewodnika), 
ustanowiona w tym roku przez ciechanowski oddział Polskiego Towarzystwa Hi-
storycznego. Pierwszym laureatem nagrody będzie Jan Korzybski, twórca ciecha-
nowskiego regionalizmu i ruchu krajoznawczego, założyciel ciechanowskiego 
oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyki Krajoznawczej oraz Towarzystwa Mi-
łośników Ziemi Ciechanowskiej, przewodnik, wydawca, autor książek znany też 
z opieki nad zabytkami i upamiętnianiem miejsc pamięci narodowej. W ostatnich 
latach dał się też poznać jako współorganizator rajdów Szlakiem Pamięci AK. 

MOPS przyznaje świadczenia rodzinne
W nowym okresie zasiłkowym nie zmienił się rodzaj świadczeń, ich zakres 

i wysokość. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przelicze-
niu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 504 zł. W przypad-
ku gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko zasiłek rodzinny przy-
sługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (albo dochód osoby 
uczącej się) nie przekracza 583 zł. Szczegółowych informacji udziela MOPS,  
tel. (023) 672 23 41,  672 20 91.

Wystawa owczarków 
niemieckich

Zarząd Klubu Owczarka 
Niemieckiego przy Zarządzie 
Głównym Związku Kynolo-
gicznego w Polsce w dniach 
23-24 sierpnia zorganizował 
na terenie gospodarstwa rolne-
go „AGROTUR” w Niestumiu 
V wystawę Klubu Owczarka 
Niemieckiego, która odbyła 
się pod patronatem prezyden-
ta Ciechanowa. Na wystawie 
zostały zaprezentowane czwo-
ronogi z Polski, Łotwy, Litwy, 
Białorusi, Czech, Niemiec  
i Ukrainy. W programie znala-
zły się testy dla psów. Najwię-
cej emocji wzbudził wybór najlepszego reproduktora i potomstwa oraz najlepszej 
hodowli.

Zmiany w rozkładzie jazdy linii nr „13”
Zakład Komunikacji Miejskiej wprowadził korekty w funkcjonowaniu linii 

nr „13”. W dni powszechne kursy z Pętli Kargoszyńska o godz. 5.35, 6.39, 14.25, 
16.33 i 19.03 zostają wydłużone do Kownat Borowych. Wyjazdy z Kownat Bo-
rowych – godz. 6.02, 6.06, 14.52, 17.00 i 19.30. Wydłużone zostają też kursy  
o godz. 8.50, 11.06 w niedziele i święta. Wyjazd z Kownat Borowych – godz. 
9.17 i 11.39.  

Nagradzamy najpiękniejsze ogródki działkowe
12 lipca Polski Związek Działkowców zorganizował dla swoich członków 

Miejskie Święto Działkowca. Podczas uroczystości, którą patronatem objął 
prezydent Waldemar Wardziński, wręczone zostały nagrody w konkursie „Na 
najładniejszy ogród działkowy” oraz „Najpiękniejszą działkę”. Za najbardziej 
okazały uznano ogród „Nad Łydynią” (nagroda w wysokości 500 zł). Na dru-
gim miejscu uplasował się ogród „Grędzice” (400 zł), na trzecim – „Śmiecin”  
(300 zł). Właściciele wyróżnionych ogrodów Krzysztof Karpiński, Sabina i Roman 
Poznańscy, Marek Jurkiewicz i Hanna Milewska otrzymali po 100 zł. Nagrody  
i puchary ufundował prezydent miasta. 

Rocznica Powstania Warszawskiego
Światowy Zwią-

zek Żołnierzy Armii 
Krajowej Obwód 
Ciechanów oraz 
prezydent Ciecha-
nowa 1 sierpnia zor-
ganizowali obchody 
64. rocznicy wybu-
chu Powstania War-
szawskiego. Uro-
czystości z udziałem 
kombatantów, poli-
cjantów, strażaków, 
pocztów sztandaro-
wych oraz przedsta-
wicieli władz miasta 
i ugrupowań poli-
tycznych odbyły się pod tablicą pamiątkową, znajdującą się przy ul. Powstań-
ców Warszawskich. Po złożeniu kwiatów uroczystości przeniosły się do kościoła 
św. Piotra, gdzie odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny i poległych 
powstańców.

 Wakacyjne konkursy w miejskiej bibliotece
W czasie wakacji Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała dla dzieci  

i młodzieży 2 konkursy. Pierwszy – „Moje ulubione zwierzątko” – skierowany 
był do dzieci i młodzieży o zdolnościach manualnych. Drugi „Wakacyjny hit 
książkowy” polegał na napisaniu krótkiej recenzji przeczytanej publikacji. Pra-
ce można jeszcze przesyłać do 31 sierpnia na adres MBP, ul. Kicińskiego 21/23. 
Trzy najlepsze zostaną nagrodzone.
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Wojciech Bernaś
miejski radny, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół Nr 3,

wychowawca pokoleń młodzieży.
Odszedł człowiek prawy, życzliwy ludziom,

oddany naszemu miastu.

Rodzinie
 składam wyrazy szczerego współczucia

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Wojciecha Bernasia
Radnego Rady Miasta Ciechanów.

Będzie nam brakowało Jego wiedzy,  
doświadczenia i serdeczności.

Żegnamy dobrego kolegę i przyjaciela.

Rodzinie 
 składamy wyrazy głębokiego współczucia

Rada Miasta Ciechanów

AK-owscy kombatanci. Od lewej: J. Korzybski, L. Janikowa,  
Z. Blankiewicz

Panu

Cezaremu Chodkowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

Ojca
składają

   Tomasz Grembowicz
Przewodniczący  

Rady Miasta Ciechanów                        

Waldemar Wardziński     
Prezydent  

Miasta Ciechanów

Zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta
Od 1 sierpnia obowiązuje nowy Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta. 

Zmieniły się kompetencje i nazwy niektórych wydziałów. Od tej pory zgody 
na organizację imprez masowych wydaje Referat Zarządzania Kryzysowego, 
Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. Współpracą z organizacjami pozarządo-
wymi zajmuje się Wydział Współpracy Lokalnej i Zagranicznej (dawniej Współ-
pracy Zagranicznej i Kultury). Utworzono samodzielne stanowisko ds. BHP.  
W związku z rosnącą ilością zadań powołano Referat Zatrudnienia. Z Wydziału 
Organizacyjno-Administracyjnego wydzielono pion Teleinformatyki. W ramach 
Wydziału Architektury i Urbanistyki utworzono Pracownię Urbanistyczną. Do-
tychczasowe Miejskie Biuro Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nosi te-
raz nazwę Biura ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień. 
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Jeżeli te zamiary się powiodą na 
terenie naszego miasta w każdym 
punkcie będzie działała sprawna sieć 
kanalizacji. –  Chcemy zbudować ka-
nalizację na osiedlu Krubin, Bielin, 
Słoneczne, Wesoła, Kwiatowa, w ul. 
Płońskiej, Wojska Polskiego, Grudu-
skiej, Przasnyskiej, rozdzielić kana-
lizację sanitarną i deszczową w ul. 
Warszawskiej, połączyć to z wymianą 
sieci wodociągowej. Chcemy też wy-
mienić sieć wodociągową na terenie 
osiedla Bloki – mówi prezes ZWiK 
Andrzej Bola.

Zaplanowane inwestycje mają 
kosztować setki milionów złotych. 
Miasto chce część dostać z funduszy 
Narodowego i Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej oraz z UE. 

Unijne dofinansowanie
– Wstępny wniosek na ten plan mo-

dernizacyjny złożyliśmy w roku 2006. 
Zaczęliśmy opracowywać biznes-plan 
i studium wykonalności Praktycznie 
cały czas prowadzimy już proces in-

Zakład Wodociągów i Kanalizacji ma wielkie plany. W latach 2008-2012 spółka zamierza zrealizo-
wać 12 poważnych zadań z zakresu kanalizacji sanitarnej, montażu nowych lub modernizacji starych 
odcinków wodociągów. Szacunkowy koszt tych zadań to 80 mln euro. Zakres i tempo prac zależy od tego, 
czy spółce uda się pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej. 

Wodociągi rozstrzygnęły przetargi i zaczynają inwestycję

Ciechanów produkuje rocznie 8,5 tys. ton osadów pościekowych  

Plany za 11 mln zł
Nasze miasto nie ma dużej bazy 

hotelowej, ale jest właścicielem do-
brych obiektów sportowych. Mamy 2 
hale sportowo – widowiskowe z zaple-
czem, hale i nowoczesne boiska o syn-
tetycznej nawierzchni przy gminnych 
szkołach, krytą pływalnię, stadion, ba-
sen, korty tenisowe,  sztuczne lodowi-
sko. Brzmi imponująco, ale niektóre  
z tych obiektów wymagają już remon-
tów. Miasto planowało modernizację 
części bazy rekreacyjno-sportowej  
w ciągu najbliższych kilku lat. Decy-
zję w tej sprawie przyspieszyły sta-
rania o współorganizację Euro 2012 
oraz ulokowanie w naszym mieście 
międzynarodowych imprez w podno-
szeniu ciężarów.

Hala do remontu
Ciechanów zasłużył na miano ko-

lebki ciężarowców. To przecież miasto 
mistrza świata i mistrza olimpijskiego 
w podnoszeniu ciężarów Ireneusza Pa-
lińskiego (jego imię nosi od niedaw-
na hala sportowa przy ul. Kraszew-
skiego). Tu mieszka i od 14 roku 
życia trenował aktualny wicemistrz 
z olimpiady w Pekinie Szymon Ko-
łecki. Klub sportowy Mazovia jest w 
tej dyscyplinie jednym z najlepszych  
w Polsce. Nic dziwnego, że długolet-
niemu wiceprezesowi Mazovii Jerze-
mu Ostrowskiemu udało się przefor-
sować na międzynarodowym forum 
powierzenie miastu organizacji 3 wiel-
kich imprez w podnoszeniu ciężarów: 
Mistrzostw Unii Europejskiej Juniorów 
do lat 23 w 2009 r., Mistrzostw Świata 

Weteranów w 2010r. oraz Mistrzostw 
Europy Juniorów do lat 17 w 2011 r.

To przyspieszyło decyzję władz 
miasta o remoncie użytkowanej przez 
ciężarowców hali sportowej przy  
ul. Kraszewskiego. – W pierwszej 
kolejności konieczna jest wymiana 
posadzki, pomostów, wentylacji, za-
miana ławek na siedziska – mówi  
J. Ostrowski. Przetarg na opracowanie 
dokumentacji technicznej odbędzie 
się jeszcze w tym roku, w przyszłym 
rozpocznie się remont. 

Olimpijski do liftingu
Hotel Olimpijski lata świetno-

ści ma już za sobą, ale czeka go ra-
dykalne odmłodzenie. W ciągu 2 lat 
zmieni siermiężny wygląd. Miasto 
planuje dobudować nowe skrzydło 
z 30. jedno- i dwuosobowymi poko-
jami, 4 apartamentami, 2 pokojami 
przystosowanymi do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, dużą restauracją 
i salą konferencyjno – bankietową.  
– Wkrótce uruchomimy procedurę 
przetargową na wykonanie dokumen-
tacji technicznej. W tym roku mamy 
w planach złożenie wniosku unijnego 
na dofinansowanie inwestycji. Remont 
zacznie się przyszłą wiosną i potrwa 
rok – zapowiada dyrektor MOSiR Je-
rzy Omieciński. MOSiR musi się spie-

szyć, bo standard hotelu to ważny atut 
w rywalizacji o lokalizację bazy poby-
towo – treningowej na Euro 2012.

Nowa boczna płyta stadionu
Jednym możemy już się pochwa-

lić: nasz stadion ma świetnie utrzyma-
ną murawę. Podkreślali to wizytato-
rzy z Ministerstwa Sportu. Konieczna 
jest jednak budowa nowej płyty bocz-
nej. Będzie mieć wymiary 105 na  
68m, syntetyczną nawierzchnię  
i oświetlenie. MOSiR ogłosił już prze-
targ na wykonanie dokumentacji,  
w 2008r. chce również wyłonić wyko-
nawcę inwestycji, która ma się zakoń-
czyć w 1 półroczu przyszłego roku.

Według wstępnych szacunków 

gruntowna moderni-
zacja hotelu i 2 spor-
towych obiektów ma 
kosztować 11 mln 
zł. MOSiR sam nie 
udźwignie ciężaru ta-
kich wydatków. Jak 
zawsze wesprze go 
miasto, ale władze 
Ciechanowa zapla-
nowały na najbliż-
sze lata wiele kosz-
townych inwestycji, 
m.in.: wewnętrzną 
pętlę miejską, prze-

budowę ul. Warszawskiej, remont ra-
tusza czy budynku przy ul. Sienkiewi-
cza 32C. Czy miejski samorząd stać 
jeszcze na wysiłek wyremontowania 
bazy sportowej? – Zamierzamy posił-
kować się funduszami zewnętrznymi  
– mówi prezydent Waldemar Wardziń-
ski. – Do końca roku złożymy wniosek 
do Urzędu Marszałkowskiego o do-
finansowanie budowy bocznego bo-
iska oraz remontu hali. Będziemy się 
starać o dofinansowanie moderniza-
cji ciechanowskiej bazy rekreacyjnej  
z funduszy UE. Wniosek obejmie prze-
budowę hotelu i budowę placu zabaw 
dla dzieci – informuje prezydent. 

Ewa Blankiewicz

Prace na ul. Wojska Polskiego, Przasnyskiej i Gruduskiej ruszą we wrześniu

westycyjny. Po ogłoszeniu naboru 
złożymy wniosek do instytucji zarzą-
dzającej unijnymi funduszami – mówi  
A. Bola. W założeniach dofinansowa-
nie ma wynosić 85 % wartości projek-
tu. Inna sprawa, czy uda się po nie się-
gnąć. – Wiosną Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego zlikwidowało listę prio-
rytetowych i rezerwowych wniosków. 
To zwiększa nasze szanse na wyższe 
miejsce na liście – twierdzi prezydent. 

Ul. Wojska 
Polskiego idzie 

na pierwszy ogień
W sierpniu ZWiK 

rozstrzygnął przetarg 
na budowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej  
w ul. Wojska Polskie-
go, Przasnyskiej i frag-
mencie ul. Gruduskiej. 
We wrześniu wyko-
nawca wejdzie na plac 
budowy. 

– Staramy się o  po-
życzkę na tę inwestycję 

w wysokości blisko 5 mln z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej – informuje An-
drzej Bola. Niestety inwestycja dro-
gowa na Wojska Polskiego wypadła  
z tegorocznych planów Wojewódzkie-
go Zarządu Dróg. Władze miasta po-
prosiły o pomoc parlamentarzystów  
z naszego okręgu wyborczego i rad-
nych sejmiku. Jeśli się uda, ta inwesty-
cja będzie prowadzona w 2009 roku.

Utylizacja pozwoli uniknąć 
przykrego zapachu

Ważnym punktem planu inwe-
stycyjnego ZWiK jest rozbudowa 
oczyszczalni ścieków o stację ter-
micznej utylizacji osadów. 

– Proces technologiczny oczysz-
czania ścieków kończy higienizo-
wanie osadu wapnem. Wcześniej na 
bieżąco wywoziliśmy go na pola.  
W 2006 roku Państwowy Inspektor 
Sanitarny wydał decyzję, że osad po-
winien po higienizacji leżakować. 
Jest przetrzymywany na placu skła-
dowym oczyszczalni. Dziś inna tech-
nologia przeróbki osadów jest ze 
względów technologicznych niemoż-
liwa – tak prezes ZWIK tłumaczy 
pojawienie się przykrego zapachu, 
który daje się we znaki mieszkańcom 
Krubina i Bielina. – Jeśli pozyskamy 
środki unijne inwestycja będzie zre-
alizowana do 2010 i skończą się pro-
blemy z zapachami – prognozuje An-
drzej Bola.

Zamiary ZWiK nabierają kształ-
tu. Rozstrzygnięto już przetarg na 
projekt techniczny stacji utylizacji 
osadów oraz kanalizacji sanitarnej 
dla os. Krubin.

Ewa Blankiewicz

Rosną szanse Ciechanowa na zorganizowanie bazy pobytowo-treningowej dla jednego z finalistów Euro 2012

Chęć goszczenia piłkarskich ekip finalistów Mistrzostwa Europy w piłce nożnej Euro 2012 zgłosiło  
w ubiegłym roku 150 polskich miast. W ciągu kilku miesięcy, po wizytacjach Ministerstwa Sportu, ta 
grupa skurczyła się do 90, a w lipcu tego roku do 44. Wśród tych miast znajdzie się finałowa 16. Wśród  
9 pretendentów do zorganizowania baz pobytowo – treningowych z Mazowsza znalazł się Ciechanów.

Tu na razie jest ściernisko, ale będzie nowoczesne boisko
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Uchwały  
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na XXIII sesji  
26 czerwca 2008 r.

Nr 205/XXIII/08 w sprawie zmiany 
Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów alko-
holowych dla miasta Ciechanowa 
na 2008 rok.
Nr 206/XXIII/08 w sprawie  do-
konania zmian oraz ogłoszenia jed-
nolitego tekstu opłat za przewozy 
autobusami komunikacji miejskiej  
w Ciechanowie.
Nr 207/XXIII/08 w sprawie  zasad 
wydzierżawiania i udostępniania 
działek gruntów stanowiących mie-
nie komunalne.
Nr 208/XXIII/08 w sprawie upo-
ważnienia dla Prezydenta Miasta.
Nr 209/XXIII/08 w sprawie zamia-
ny nieruchomości.
Nr 210/XXIII/08 w sprawie zbycia 
nieruchomości w przetargu nieogra-
niczonym.
Nr 211/XXIII/08 w sprawie zamia-
ny udziałów w działkach.
Nr 212/XXIII/08 w sprawie prze-
znaczenia do sprzedaży lokali  
w domu wielomieszkaniowym.
Nr 213/XXIII/08 w sprawie zmian 
zasad usytuowania miejsc sprzeda-
ży i podawania napojów alkoholo-
wych na terenie miasta Ciechanów.
Nr 214/XXIII/08 w sprawie odda-
nia gruntu w użytkowanie wieczy-
ste.
Nr 215/XXIII/08 w sprawie odda-
nia gruntu w użytkowanie wieczy-
ste
Nr 216/XXIII/08 w sprawie odda-
nia gruntu w użytkowanie wieczy-
ste
Nr 217/XXIII/08 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr 179/XIX/08 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 28 lute-
go 2008 roku w sprawie odmowy 
uwzględnienia wezwania do uchy-
lenia Uchwały Nr 144/XVI/07 Rady 
Miasta Ciechanów z dnia 29 listopa-
da 2007 roku.
Nr 218/XXIII/08 w sprawie zmia-
ny Uchwały Nr 422/XXXVII/2006 
Rady Miasta Ciechanów z dnia 
26 stycznia 2006 roku w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie mia-
sta Ciechanowa.
Nr 219/XXIII/08 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2008 rok.
Nr 220/XXIII/08 w sprawie ustale-
nia zabezpieczenia w formie weksla 
in blanco.
Nr 221/XXIII/08 w sprawie zacią-
gnięcia i zabezpieczenia długoter-
minowej pożyczki z Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie. 
Nr 222/XXIII/08 w sprawie utwo-
rzenia Międzygminnego Związku 
Regionu Ciechanowskiego.
Nr 223/XXIII/08 w sprawie przyję-
cia Statutu Międzygminnego Związ-
ku Regionu Ciechanowskiego.

Agnieszka Bukowska interpelowała w sprawie parkingu 
przy przychodni na ul. Ranieckiej, nowoczesnej fontanny 
przed ratuszem i zmiany lokalizacji giełdy samochodowej, 
np. na ulicę Niechodzką. Poprosiła o interwencję w sprawie 
nieporządku na budowie w głębi ul. Powstańców Wlkp. i po-
zwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepiku przy ul. Gwardii 
Ludowej. Radna zapytała o  formę i zabezpieczenie festiwalu 
muzycznego „Straszydło”. Chciała się też dowiedzieć, jaka 
budowla powstaje obok Carrefoura przy ul. Armii Krajowej 
i czy Komisja Alkoholowa przewiduje zmianę ilości punk-
tów sprzedaży alkoholu. Zwróciła się do firm komunalnych  
o datki na poprawienie wizerunku budynków komunalnych 
przy ul. Wojska Polskiego.

Tomasz Grembowicz przekazał prośbę mieszkańców  
ul. Widnej o wybudowanie po jednej stronie chodnika  
– od ul. Przytorowej do Granicznej, gdzie po obu stronach 
drogi jest pełna zabudowa. 

Elżbieta Latko poprosiła o kolejną deratyzację na osiedlu 
Kwiatowe. Radna poinformowała, że nie pomogło wcze-
śniejsze ustawienie w newralgicznych punktach pojemni-
ków z trutką. 

Stanisław Kęsik zapytał, czy miasto finansuje drużynę 
seniorów MKS Ciechanów, jeśli tak, to w jakiej kwocie,  
w jakim trybie i z jakich środków.

Tomasz Kałużyński poruszył sprawę zapchanych samo-
chodami ulic przylegających do Strefy Płatnego Parkowa-
nia, wnioskując o dokonanie analizy i wypracowanie roz-
wiązania, które zmniejszyłoby ten problem.

Interpelacje radnych
Paweł Rabczewski widzi potrzebę powstania klubu lekko-
atletycznego w Ciechanowie. Radny poinformował, że bez-
skutecznie proponował niektórym klubom założenie takiej 
sekcji. P. Rabczewski zaproponował zwiększenie w następ-
nym roku środków dla zarządów osiedli na sportowe roz-
grywki międzyosiedlowe.

Wojciech Gesek wnioskował o waloryzację kwoty docho-
dów (dziś jest to 900 zł), która upoważnia emerytów do 
bezpłatnej jazdy autobusami.

Wojciech Jagodziński zwrócił się z prośbą do przewodni-
czącego Rady i prezydenta miasta, aby na sierpniowej se-
sji pojawili się radni sejmiku województwa mazowieckiego 
oraz parlamentarzyści z okręgu ciechanowsko – płockiego. 
Radny sugeruje, żeby posłowie i senatorowie wytłumaczy-
li, dlaczego prawo polskie po kilku latach od wstąpienia do 
UE wciąż nie jest spójne z unijnym (co blokuje tzw. unijne 
inwestycje, zaplanowane przez miasto) i wyjaśnili, na ja-
kim etapie są prace nad zmianą ustaw. 

Józef Borkowski zapytał o realizację programu likwida-
cji azbestu: czy jest duże zainteresowanie wymianą pokryć 
azbestowych i czy wystarczy na nią zaplanowanych na ten 
rok środków.

Zenon Stańczak przekazał prośbę mieszkańców ul. Huba-
la na osiedlu Zachód, aby rozważyć możliwość poszerzenia 
tej gruntowej ulicy, która zarosła krzewami. 

Zdzisław Dąbrowski zwrócił się z prośbą o ponowne roz-
ważenie możliwości wprowadzenia komunikacji miejskiej 
na osiedlu 40-lecia.                                             oprac. E.B.

Pojedyncze bakterie z grupy coli w wodzie nie stanowią 
zagrożenia dla zdrowia. Aktualne Rozporządzenie Ministra 
Zdrowia dopuszcza pojawienie się ich niewielkich ilości 
nawet w 5 % próbek w skali roku. Chociaż ilość bakterii 
w naszej wodzie była znikoma, komunikat, jaki wystoso-
wał w lipcu Powiatowy Inspektor Sanitarny dla wielu za-
brzmiał niepokojąco. Część mieszkańców Ciechanowa wy-
straszyła informacja, że należy myć zęby, owoce i warzywa 
przegotowaną wodą. Ci, którzy to zlekceważyli, nie odczuli 
zdrowotnych konsekwencji. Czy zatem zalecenie nie było 
trochę na wyrost? – Lepiej dmuchać na zimne, bo zdarzają 
się osoby o bardzo słabej odporności, które reagują silniej  
– mówi zastępca prezydenta Ewa Gładysz, w przeszłości 
szefująca ciechanowskiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej. – Muszę jednak zaprotestować przeciwko używaniu 
przez niektóre osoby, niestety również dziennikarzy, słowa 
„zatrucie wody”. To poważne nadużycie, bo zatrucie to ce-
lowe wprowadzenie toksyny. Takie nieodpowiedzialne sfor-
mułowania wywołują panikę – podkreśla E. Gładysz.

Woda jest ciągle monitorowana
Woda, która płynie z naszych kranów pochodzi  

z 2 niezależnych ujęć głębinowych. Zbudowane w latach 
1998-2000 ujęcie Tysiąclecia zasila 20% odbiorców, głów-
nie z osiedli wzdłuż Płockiej, na Śmiecinie, Śmiecinku, 
Szczurzynie. Bakterie pojawiły się w próbkach pobranych 
z ujęcia Gostkowska, dostarczającego wodę 80% użytkow-
ników w pozostałej części miasta oraz okolicznych wiosek. 
To ujęcie gruntownie zmodernizowano w 2007r. – W źródle 
nie stwierdzono bakterii, która pojawiła się na wyjściu ze 
stacji uzdatniania wody – mówi prezes ZWiK Andrzej Bola. 
– Do tej pory nie udało się nam ustalić przyczyny tego nie-
wielkiego skażenia bakteriologicznego. To dla nas ogromny 
dyskomfort – przyznaje prezes. – Sprawdzamy odcinek po 

odcinku sieć wodociągową, ale przykład innych miast wska-
zuje, że znalezienie przyczyny może trwać kilka miesięcy,  
a czasem nie udaje się jej ustalić. ZWiK zlecił Sanepido-
wi ciągły monitoring i profilaktyczne chlorowanie wody.  
– Dawki są niewielkie. Ludzie w wielu innych miastach co-
dziennie piją wodę z dużo większą zawartością chloru, ale 
ciechanowianie są do tego nieprzyzwyczajeni, więc narze-
kają – mówi Ewa Gładysz. 

Nie było i nie ma żadnych powodów do paniki
– Trzymamy rękę na pulsie. Procedury są ściśle prze-

strzegane. Jestem na bieżąco informowany przez Sanepid, 
Radę Nadzorczą ZWiK i zarząd spółki. Woda spełnia już 
wszystkie wymagane normy, inaczej służby sanitarne nie 
dopuściłyby jej do spożycia – powiedział prezydent Walde-
mar Wardziński na konferencji prasowej, zorganizowanej 
w kilka godzin od momentu informacji Powiatowego In-
spektora Sanitarnego o ponownym pojawieniu się bakterii. 
Stosowny komunikat szybko pojawił się na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta i w radiu KRC, a ZWiK przesłał 
go zarządcom budynków. Na słupach ogłoszeniowych po-
jawiły się wydrukowane przez ratusz plakaty z informacją 
o stanie wody. 

Prezydent w wydanym komunikacie zaleca spożywa-
nie wody po przegotowaniu, które uwalniając chlor popra-
wia jej cechy organoleptyczne. Na ogół większość z nas nie 
pije wody prosto z kranu. Zalecenie gotowania to jednak 
nie nakaz, podobnie jak wskazanie potrzeby mycia rąk po 
wyjściu z toalety czy przed posiłkiem. Warto jednak pod-
kreślić, że osoby lekceważące podstawowe zasady higieny 
wprowadzają do swojego organizmu więcej bakterii coli, 
niż znalazło się w naszej wodzie. 

Ewa Blankiewicz

Dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji to nie było spokojne lato. W lipcu po raz pierwszy w historii 
oczyszczalni zawiodła automatyka i część ścieków dostała się do Łydyni. Niedługo potem w rutynowo po-
branych przez Sanepid próbkach wody pitnej znaleziono pojedyncze bakterie coli. Problem rozwiązało 
chlorowanie wody, ale 7 sierpnia, po jego zaprzestaniu, śladowe ilości bakterii znów pojawiły się w wodo-
ciągowej sieci. ZWiK błyskawicznie wznowił chlorowanie i intensywnie szuka przyczyny zanieczyszcze-
nia. Ciechanowianie zżymają się, że woda ma gorszy smak, chociaż spełnia wszelkie wymagane normy.

Woda pod specjalnym nadzorem

Teksty uchwał  
na www.um.ciechanow.pl
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Jego wyjaśnienia przekonały rad-
nych. Mimo intensywnych działań po-
dejmowanych przez zarząd w spółce ro-
sną koszty. Drożeje paliwo, a liczba osób 
korzystających z komunikacji miejskiej 
gwałtownie spada, bo pasażerowie prze-
siadają się do własnych samochodów. 
Spółce grozi utrata płynności finanso-
wej i zdolności kredytowej. ZKM od lat  
z sukcesem stara się szukać oszczędności, 
zmniejszać wydatki i zwiększać swoje 
przychody. – Spółka prowadzi cały szereg 
działalności uzupełniających, na których 
zarabia pieniądze po to, żeby móc doło-
żyć do utrzymania linii autobusowych na 
terenie miasta. Każde z tych działań przy-
nosi zysk. Zarząd spółki i my jako zarzą-

dzający zastanawiamy się nad tym, czy i w jaki sposób można katalog tych dodatkowych zadań poszerzyć, 
żeby zbytnio nie podnosić cen biletów i nadmiernie nie obciążać budżetu miasta dopłatami do przewo-
zów – wyjaśniał prezydent Waldemar Wardziński. Podobnego zdania był opozycyjny radny Tomasz 
Kałużyński. – Mimo oczywistych trudności zarząd podejmuje niezbędne działania, które ukierunkowane 
są na poprawienie kondycji spółki. Tu wspomnę o rozwinięciu usług poza komunikacyjnych – urucho-
miono stację paliw, płatne przeglądy itd. Uchwałę o zmianie opłat za przewozy autobusami należałoby 
potraktować w kategorii pewnego rodzaju consensusu pomiędzy szeroko pojętym interesem społecznym  
a zapewnieniem ciągłości realizacji zadań spółki – argumentował radny.          

R. Szymaniak (z lewej), kierownik Wydziału Inwestycji i W. Szymań-
ski, kierownik Wydziału Geodezji dużą część prac przygotowawczych 
do unijnych inwestycji mają już za sobą

W. Dziliński, prezes ZKM i radny T. Kałużyński nie spierają się  
o ceny biletów
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Samorządu Miasta ciechanów
XXIII sesja Rady Miasta. Zapowiedź zmian w planach inwestycyjnych 

Tak krawiec kraje… jak Unia dyktuje
Nieustalone do końca kryteria unijnej pomocy, niespójność prawa polskiego i unijnego, znaczące opóźnienia w naborze wniosków, kłopo-

ty z przetargami sprawiają, że w tym roku zacznie się mniej prac inwestycyjnych, niż pierwotnie zaplanował miejski samorząd. Na czerwco-
wej sesji Rady Miasta zmianom w zakresie zadań inwestycyjnych, a co za tym idzie – w budżecie Ciechanowa – poświęcono sporo uwagi.

 – Jest jeszcze duża szansa na to, 
żeby zrealizować program zadań in-
westycyjnych, który uchwaliliśmy na 
lata 2008-2012, ale zakres zadań, któ-
ry przyjęliśmy, może być zagrożony. 
Zdaję sobie sprawę, że ta sytuacja nie 
zawsze jest zawiniona przez władze 
miasta, bo żyjemy w pewnych uwa-
runkowaniach prawnych – stwier-
dził Tomasz Kałużyński, przywołując 
wątpliwości niektórych radnych pod-
czas uchwalania ambitnego budżetu 
na 2008 r.

– Powiedziałem wtedy, ze był-
bym zadowolony, gdyby 60% z tego, 
co planujemy udało się zrealizować. 
Ktoś z radnych powiedział, żebym nie 
był takim pesymistą – przypomniał 
prezydent Waldemar Wardziński.  
– Plan na najbliższe lata jest bardzo 
ambitny. Mając dziś więcej wiedzy na 
temat możliwości finansowania zadań 
ze środków zewnętrznych, głównie 
unijnych, powiedziałbym, że te 60% 
to był wariant optymistyczny. 

Zawiedzione nadzieje
– Planowane zadania inwesty-

cyjne muszą być wpisane do budże-
tu w danym roku lub jako planowa-
ne do realizacji w latach następnych, 
w załączniku mówiącym o zadaniach 
wieloletnich. W innym przypadku nie 
mamy podstaw prawnych, żeby czynić 
jakiekolwiek przygotowania do reali-
zacji inwestycji, czy starać się o środ-
ki zewnętrzne na to zadanie – pod-
kreślał prezydent. Przypomniał, że  

w momencie 
uchwalania bu-
dżetu wszyscy 
samorządowcy li-
czyli, iż pierwsze 
konkursy będą 
ogłaszane naj-
później w I kwar-
tale 2008 roku, 
a na zadania, któ-
re zostały ujęte 
jako priorytetowe 
dla Mazowsza, 
będą już podpi-
sywane wiążą-
ce umowy. – Nie 
znamy jeszcze do 
końca reguł, we-
dług jakich mamy 
postępować. Komisja Europejska 
wstrzymuje wszelkie działania zwią-
zane z przyznawaniem środków fi-
nansowych na zdania inwestycyj-
ne, które mogłyby być realizowane 
w oparciu o dokumenty niezgodne  
z dyrektywami unijnymi. Mamy dzi-
siaj trzy płaszczyzny niespójności 
prawa polskiego z prawem unijnym. 
Dotyczy to ocen oddziaływania na 
środowisko, przepisów dotyczących 
zamówień publicznych i szeroko rozu-
mianej pomocy publicznej – wyliczał  
W. Wardziński. 

Legislacyjna próżnia
 Decyzje dotyczące przygoto-

wywania dokumentów poprzedzają-
cych przystąpienie do inwestycji sa-

morządy będą musiały podejmować  
w próżni legislacyjnej. – Trzeba bę-
dzie działać w oparciu o ministerial-
ne wytyczne, które nie są obowiązują-
cym prawem. Jeśli poczekamy na nowe 
ustawy, prawdopodobnie do końca  
I kwartału przyszłego roku, może się 
okazać, że straciliśmy jakiekolwiek 
możliwości sięgnięcia po te środki  
– mówił prezydent. – Dla wielu zadań 
inwestycyjnych przygotowaliśmy ra-
porty oddziaływania na środowisko, 
dokumentację techniczną, w niektó-
rych przypadkach mamy już pozwole-
nie pod budowę. Czy te pieniądze są 
zmarnowane? Dlaczego polskie prawo 
w ciągu minionych 4 lat nie zostało na 
tyle zmodyfikowane, żeby współgrało  
z prawem UE – pytał W. Wardziński.

 Gra nie fair
Wojciech Jagodziński zapropono-

wał, żeby na sierpniową sesję zapro-
sić parlamentarzystów z okręgu cie-
chanowsko – płockiego. – Dobrze by 
było, żebyśmy usłyszeli ich wyjaśnie-
nia, jak to się dzieje, że po tak długim 
okresie uczestnictwa w UE to prawo 
nie jest spójne. Przedstawiciele sejmi-
ku województwa mazowieckiego rów-
nież powinni nam wyjaśnić, na jakim 
etapie są w tej chwili prace nad pro-
cedurami naboru wniosków. Zasady 
wciąż są zmieniane i ktoś nad tym nie 
panuje. 

Pod koniec czerwca zapadły de-
cyzje, które w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego mazowiec-
kiego mocno ograniczają możliwo-
ści dofinansowania zadań drogowych  
w przypadku, jeśli planowane zadania 
drogowe nie łączą się bezpośrednio  
z tzw. siecią komunikacyjnych ko-
rytarzy transeuropejskich. Specjalnie 
punktowane będą tylko i wyłącznie te 
zadania w inwestycjach drogowych, 
które dotyczą dróg bezpośrednio włą-
czających pewne obszary Mazowsza 
do sieci korytarzy transeuropejskich. 
Te punkty mogą zaważyć na możli-
wości uzyskania środków finanso-
wych. Ciechanów do najbliższego 
korytarza ma w linii prostej ponad  
20 km, nie ma więc żadnej możliwo-
ści, żeby z tego tytułu uzyskać jakie-
kolwiek preferencje. 

Ewa Blankiewicz

Bez sporu o ceny biletów
Radni długo zastanawiają się nad uchwaleniem nawet najbardziej nieuniknionej 

podwyżki, bo mieszkańcom trudno pogodzić się z sięganiem do ich kieszeni. Każda 
zmiana opłat najpierw szczegółowo rozważana jest na posiedzeniach komisji, ale za-
zwyczaj rzecz kończy się dyskusją (częstokroć burzliwą) na samej sesji. Ale nie tym 
razem. Zmianę cen biletów autobusowych radni przyjęli z wyjątkowym zrozumieniem,  
w czym duża zasługa prezesa ZKM Wojciecha Dzilińskiego.

Podczas XXIII sesji RM radni jednogłośnie zatwier-
dzili zmiany opłat za przejazdy autobusami komunika-
cji miejskiej. Od 1 września bilety jednorazowe w strefie 
miejskiej kosztować będą 2,40 zł, ulgowe 1,20 zł. Jest też 
dobra wiadomość. Dotychczasowy bilet jednodniowy zo-
stał zamieniony na bilet dobowy (24-godzinny) i pozostał  
w tej samej cenie. Na wniosek radnych został wprowadzo-
ny nowy bilet 3-dniowy, który kosztuje 10 zł (normalny)  
i 5 zł (ulgowy). 

Zmiany w cenniku usług ZKM są spowodowane nie 
tylko tym, że zdrożała benzyna. Od ostatniej podwyżki, 
która miała miejsce 1 stycznia 2005 roku, o 15% wzrosły 
koszty prowadzenia firmy. Spada sprzedaż biletów normal-
nych, a wzrasta ulgowych. Ulgę 50% ulga pozostaje bez 
zmian. Przez najbliższych kilka lat ZKM nie planuje kolej-
nych podwy-
żek. Nowy 
cennik do-
stępny jest 
na stronie 
internetowej 
www.zkm -
ciechanow.
pl, w punk-
tach sprze-
daży biletów 
i w autobu-
sach.

K.D.

Od 1 września  
droższe bilety ZKM

E.B.
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Olchowa i Grota Roweckiego – dokumentacja i I etap budowy
Na IV kwartał tego roku planowane jest wykonanie I etapu budowy Olcho-

wej. Projekt  techniczny opracowała firma WILECH z Ciechanowa za kwotę 
blisko 52,6 tys. zł. Złożony już został do Starostwa Powiatowego wniosek o po-
zwolenie na budowę kanalizacji deszczowej w tej ulicy. Dokumentację projekto-
wo-kosztorysową równoległej do Olchowej ulicy Grota Roweckiego wykonało 
Biuro Projektowe Jerzy Żelech z Ciechanowa za kwotę prawie 53,9 tys. zł.  Bu-
dowa obydwu ulic zostanie zakończona w 2009 roku.

Bezpieczniej do kościoła
Dobiega końca budowa chodnika w ulicy Kolbego na odcinku od kościoła  

do ulicy Płockiej. Wykonawcą robót jest Zakład Budownictwa Usługowo-Han-
dlowego „PASIKONIK” z Ciechanowa. Wartość robót to 133 tys. zł.

Będzie oświetlenie ulicy Niechodzkiej
Miasto ogłosiło przetarg na wykonanie oświetlenia w ul. Niechodzkiej na od-

cinku od ul. Tysiąclecia do numeru Niechodzka 29. Do przetargu stanęły 3 firmy. 
Trwa procedura wyboru najkorzystniejszej oferty. Planowany termin wykonania 
robót upłynie 20 października.

Przetarg na budowę ulic po raz trzeci
13 sierpnia miasto 

trzeci raz miasto ogło-
siło przetarg na opra-
cowanie dokumentacji 
budowy ulic: Rajkow-
skiego, Dziubińskiej, 
Klonowskiego i Bo-
haterów Westerplatte. 
Do wcześniejszych 
przetargów nie stanę-
ła żadna firma projek-
towa. O wynikach po-
stępowania będziemy 
informować czytelni-
ków.             

  A.G.

Prace na Parkowej 
Trwa budowa uli-

cy Parkowej od ul. 
Gostkowskiej do Mo-
rawskiej. Prace pro-
wadzone są teraz 
na odcinku od ulicy 
Gostkowskiej do Ki-
cińskiego. Wykona-
no już roboty ziemne, 
ustawiono krawężniki, 
wybudowany został 
chodnik z brukowej 
kostki i podbudo-
wa pod nawierzchnię 
drogi. Planowany ter-

min wykonania robót to 31 października. Inwestycja kosztować będzie ponad  
960 tys. zł.

Ruszy budowa Ogrodowej
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę ulicy Ogrodowej oraz części Gra-

nicznej wraz z odwodnieniem. Rozpoczęcie robót planowane jest na wrzesień. 
Cena wybranej oferty to prawie 1.252 tys. zł. Planowany termin wykonania prac 
upływa 30 listopada. Budowa natrafia jednak na trudności. Szerzej napiszemy  
o tym w następnym numerze.

Zatoka autobusowa na Kraszewskiego 
Opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy tej za-

toki. To upłynni ruch samochodowy oraz przyczyni się do wzrostu bezpieczeń-
stwa na drodze. Inwestycja poprzedzona została konieczną przebudową podziem-
nej infrastruktury. Miasto ogłosiło przetarg na budowę. Termin otwarcia ofert  
2 września. 

Co  z ul. 11 Listopada i Nowozagumienną? 
1 września dowiemy się kto stanął do przetargu na budowę ul. 11 Listopa-

da i Nowozagumiennej. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę roboty rozpoczną się 
jeszcze w tym roku. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec lipca przy-
szłego roku.

Część ul. Parkowej zostanie pokryta kostką, na pozostałym 
szerszym odcinku położony będzie asfalt

Przy okazji budowy chodnika przy ul. Kolbego wykonano także 
wjazdy na posesje

Inwestycje – miasto dla mieszkańców
Minął półmetek miejskich inwestycji. Miasto zakończyło część zadań przewidzianych w tegorocznym budżecie. Nie do poznania zmieniły 

się ulice Nowokolejowa i Ostatni Grosz. Ich budowa kosztowała ponad 290 tys. zł. Na terenie Cmentarza Komunalnego przybyło chodni-
ków z brukowej kostki. Miasto przeznaczyło w tym roku na ich budowę blisko 100 tys. zł. Za prawie 23 tys. zł wyremontowany został most  
na Łydyni w ul. Bielińskiej. Ponad 67,7 tys. zł kosztowało opracowanie dokumentacji budowy ulic Słowackiego i Gałczyńskiego. 

Zakończenie prac jest przewi-
dziane na połowę września. – Od 
początku mieliśmy przychylność 
prezydenta, rozmowy toczyły się  
w jego gabinecie i zaowoco-
wały najlepszym rozwiązaniem  
– oświadczył prezes spółdzielni 
Zdzisław Dąbrowski, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta. Główny 
ciężar inwestycji wzięło na siebie 
„Mazowsze”, miasto dało swo-
ją działkę i współfinansuje przed-
sięwzięcie. Miasto i spółdzielnia 
przymierzały się do niego już wcze-
śniej, ale okazało się, że na tym od-
cinku Ranieckiej nie są uregulowane 
sprawy własnościowe gruntów. Dzi-
siaj sprawa komunalizacji terenu jest 
już na ukończeniu. W planach miasto 

ma skomunalizowanie kolejnego od-
cinka ul. Ranieckiej i budowę następ-
nych miejsc parkingowych.

Zdzisław Dąbrowski liczy, że dzię-
ki temu uda się pogodzić funkcjono-

wanie osiedla 40-lecia i przychod-
ni. Miasto zgodnie z prawem nie 
może zbudować dla niej odrębnego 
parkingu. – W tym zakresie mocno 
ogranicza nas ustawa o finansach 
publicznych. Samorząd nie może  
w sposób bezpośredni dofinanso-
wywać tego typu przedsięwzięć  
– mówił na czerwcowej sesji pre-
zydent Waldemar Wardziński. 

To nie pierwszy przypadek, 
kiedy miasto wspólnie ze spół-
dzielnią urządza ogólnodostępne 

miejsca parkingowe. Tak powstały 
parkingi na ul. Smorawińskiego, czy 
Sikorskiego. Ten przy ul. Ranieckiej 
jest kolejny. Dzięki dobrej współpra-
cy problem zostanie rozwiązany. 

E.B.

Miasto i spółdzielnia  
wspólnie budują parking na Ranieckiej

Przy ul. Ranieckiej w 3 budynkach mieszka około 110 rodzin. Spora część z nich nie ma garaży, 
więc parkuje pod chmurką. Nie brakuje też samochodów pacjentów Niepublicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej, który działa przy tej ulicy. Do niedawna część samochodów zatrzymywała się na nieza-
budowanej i nieogrodzonej działce. Mieszkańcy i pacjenci przyzwyczaili się do dzikiego parkingu, ale 
teren jest własnością prywatną i właśnie buduje się tam dom. Władze Ciechanowa wspólnie ze spół-
dzielnią mieszkaniową „Mazowsze” zaczęły więc budowę parkingu o powierzchni 400 m2  na miejskiej 
działce. 

Walne w TBS
27 czerwca na Zwyczajnym 

Zgromadzeniu Wspólników TBS 
udzielono absolutorium radzie nad-
zorczej i zarządowi spółki za ostatni 
rok. Rada nadzorcza nie powołała 
na następną kadencję dotychczaso-
wego prezesa Jacka Szymaka, na 
członka zarządu TBS powołała na-
tomiast Henryka Marciniaka. Trwa 
postępowanie mające na celu wy-
łonienie kandydata na prezesa To-
warzystwa. Na następną kadencję 
rady nadzorczej zostali powołani 
czterej dotychczasowi członkowie, 
a piątego – Zbigniewa Sadowskie-
go zastąpił Stanisław Pawlak.

Powstaje parking na 17 samochodów

Oszczędne żarówki
Miasto modernizuje sieć oświe-

tlenia ulicznego. Ok. 200 lamp zyska-
ło nowe kable, bezpieczniki i oprawy  
z energooszczędnymi żarówkami. 
Wymiana rtęciowych żarówek na so-
dowe  przyniesie spore oszczędności. 
Zmaleją rachunki za oświetlenie. To 
dla miejskiego budżetu spora ulga, od-
czuwalna zwłaszcza w czasie długich, 
jesiennych i zimowych wieczorów. 
Dziś miasto za oświetlenie ulic  płaci 
rocznie ok. 2 mln zł.

red.

red.
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W zmienionym regulaminie zna-
lazły się m. in. zapisy dotyczące po-
stępowania ze zużytym sprzętem elek-
trycznym i elektronicznym, odpadami 
po remontach, itp. Regulamin nakłada 
także nowe obowiązki na organizato-
rów imprez masowych, administra-
torów targowisk, giełd itd. Według 
nowego regulaminu na terenie Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów zabrania się 
m.in.:
• spalania odpadów komunalnych oraz 
odpadów niebezpiecznych poza insta-
lacjami do tego przeznaczonymi,
• wypalania trawy i innej roślinności 
na nieużytkach i pasach przydroż-
nych,
• niszczenia elewacji budynków  
i ogrodzeń poprzez samowolne nakle-
janie plakatów, ogłoszeń, reklam oraz 
wykonywanie rysunków (graffiti),  
• umieszczania reklam, ogłoszeń oraz 
plakatów na drzewach. Ich umiesz-
czanie na słupach elektrycznych oraz 
ogrodzeniach wymaga uzyskania zgo-
dy właścicieli,

Zmiany w regulaminie  
utrzymania czystości

Dziury łatane na bieżąco
Bieżące utrzymanie dróg pochłania znaczne środki z budżetu miasta. Na 

utrzymanie dróg o utwardzonej nawierzchni wydaliśmy już 700 tys. zł. Prace 
wykonywała firma DELTA PRID z Ciechanowa. Za naprawy utwardzonych 
nawierzchni miasto zapłaci do końca roku jeszcze 240 tys. zł. W ostatnim 
czasie poprawione zostały asfaltowe nawierzchnie ulic: Powstańców Wiel-
kopolskich, Broniewskiego (na skrzyżowaniu z Wyspiańskiego), Sikorskiego  
i Bojanowskiego.

Prace na drogach gruntowych
Dużym przedsięwzięciem było utrwalenie potrójną warstwą asfaltowej 

emulsji z grysami wysypanej tłuczniem ul. Wiosennej. Tą samą metodą za-
bezpieczono końcowy odcinek ul. Monte Cassino. Na bieżąco poprawiany 
jest stan innych ulic gruntowych. Wysypywane są tłuczniem i równane rów-
niarką. W ten sposób poprawiono ulice: Baranowskiego, Pęchcińską i Opino-
górską od ul. Dobrej do miejscowości Mieszki Atle.

Przetargi i umowy na kolejne zadania 
Miasto zawarło umowę na remont nawierzchni chodników w ul. Jesio-

nowej (na odcinku od 17 
Stycznia do Topolowej), Że-
romskiego (od ul. Wyspiań-
skiego do Letniej – prawa 
strona), Letniej (od ul. Fre-
dry do ul. Sygietyńskiego – 
lewa strona) oraz na Zielonej 
Ścieżce (prawa strona). Na-
prawa chodników kosztować 
będzie prawie 144,5 tys. zł. 
Na wykonanie zadania firma 
ma czas do końca sierpnia.

Uwaga! Utrudnienia w ruchu na Gostkowskiej
Z powodu remontu 

przepustu na ul. Gost-
kowskiej w okolicy 
skrzyżowania z ul. Par-
kową oraz naprawy na-
wierzchni i wymiany 
krawężnika na odcinku 
od ul. 17 Stycznia do 
ronda Meudon wystę-
pują utrudnienia w ru-
chu. Prace wykonywa-
ne są bez zamykania 
ulicy Gostkowskiej dla 
ruchu kołowego. Obo-
wiązuje prędkość do 40 km/h. Remont przepustu na rowie melioracyjnym 
wykonuje Rejonowy Związek Spółek Koszt – 12 tys. zł. Prace na Gostkow-
skiej potrwają do połowy września. Będą kosztować ponad 380 tys. zł.    

Zgodnie z programem oso-
by, które zdecydują się na wymia-
nę starych dachów i złożą wnio-
sek do Urzędu Miasta otrzymają 
dofinansowanie w wysokości do  
15 zł za 1 m2 płyty lub do 1364 zł 
za 1 tonę. Ze względu na szkodli-
wość pyłu azbestowego dofinanso-
wane prace muszą być wykonywane 
wyłącznie przez wyspecjalizowaną 
firmę, która odpowiednio zabezpie-

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej

Nowa Zielona Ścieżka

Remont przepustu na ul. Gostkowskiej

• podrzucania odpadów stałych do po-
jemników należących do innych pod-
miotów. Ten zapis został wzmoc-
niony innym. Każda zamieszkana 
nieruchomość musi być wyposażona 
w co najmniej jeden pojemnik o ob-
jętości 110 lub 120 litrów. Zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny na-
leży dostarczyć do Miejskiego Punk-
tu Zbiórki Odpadów Problemowych 
zlokalizowanego na terenie bazy PUK  
przy ul. Gostkowskiej 83 w Ciecha-
nowie lub (przy zakupie nowego) do 
punktu sprzedaży detalicznej tego 
sprzętu. W Regulaminie zwrócono też 
uwagę na zagrożenie, jakie mogą sta-
nowić zwierzęta. „Pomieszczenia za-
mknięte lub tereny ogrodzone, gdzie 
znajdują się psy, winny być oznaczo-
ne przy wejściu informacją poprzez 
wywieszenie tablic ostrzegawczych 
np. z napisem „UWAGA! PIES.”

Pełny tekst regulaminu jest do-
stępny na stronie internetowej Urzędu 
Miasta www.umciechanow.pl       

red.

Dofinansowanie  
do usuwania azbestu

Do Wydziału Inżynierii wpłynęło dotychczas 28 zgłoszeń o za-
miarze przystąpienia do usuwania pokryć dachowych zawierają-
cych azbest. Do końca lipca mieszkańcy złożyli już 15 wniosków  
o zwrot kosztów usuwania tego niebezpiecznego surowca z ich 
otoczenia. Możliwość taką dał uchwalony przez Radę Miasta  
w listopadzie 2007 r. Program usuwania azbestu i wyrobów za-
wierających azbest na lata 2008-2032.

czy teren. Uwaga: dofinansowanie 
nie będzie obejmowało prac wyko-
nanych we własnym zakresie! Wy-
kaz specjalistycznych firm z naszego 
terenu, pełna treść regulaminu oraz 
niezbędne formularze można pobrać 
ze strony internetowej Urzędu Mia-
sta www.um.ciechanow.pl w zakład-
ce Ekologia/Gospodarka odpadami. 
Informacji udziela także Inżynieria 
Miejska, telefon (023) 674 92 83.

A.G.

Wysypisko funkcjonowało  
w latach 1972-1994. Przestało być 
użytkowane z chwilą uruchomie-
nia składowiska w Woli Pawłow-
skiej. Nasyp nagromadzonych śmie-
ci został częściowo wyrównany,  
a w latach 2002-2004 odzyskano tam  
129 tys. m3 biogazu. Od 2006 r. trwa 
rekultywacja ponad 3-hektarowe-

Miasto rekultywuje  
składowisko na Kargoszynie

Trwa rekultywacja dawnego składowiska odpadów na Kargo-
szynie. To ważne z punktu widzenia ekologii zadanie zapisane zo-
stało w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ciechanowa. 
Miasto chce przywrócić wartości przyrodnicze tego terenu. Prace 
rozpoczęły się w 2006 r.

go terenu. Po uprzątnięciu od-
padów szlabanem zamknięto 
drogę dojazdową, by unie-
możliwić podrzucanie śmieci. 
Stan czystości wód z warstwy 
wodonośnej zalegającej rów-
nież pod czaszą składowiska 
jest kontrolowany. Pobór prób 
do badania wody jest moż-
liwy dzięki temu, że 2007 r. 

wykonany został otwór (piezometr)  
o głębokości 50 m poniżej poziomu 
terenu. W tym roku na byłym skła-
dowisku posadowiono 10 biernych 
studni odgazowujących (na zdję-
ciu). Sukcesywnie dowożona jest 
tu przydatna do rekultywacji ziemia  
z inwestycji prowadzonych na tere-
nie miasta.

A.G.

Zachęcamy do udziału w konkursie na najładniejszą 
posesję ogłoszonym po raz 10. przez prezydenta Ciecha-
nowa. Wnioski można składać do 31 sierpnia. Szczegó-
łowy regulamin na stronie internetowej www.um.ciecha-
now.pl w zakładce Urząd Miasta/Regulaminy i przepisy. 
Informacji udziela Wydział Inżynierii i Ochrony Środo-
wiska, tel. (023) 674 92 83.  

Konkurs  
na najładniejszą posesję

Uchwalony ponad dwa lata temu Regulamin „Utrzymania czy-
stości i porządku na terenie miasta Ciechanów” wymagał zmian  
i doprecyzowania niektórych przepisów. Aktualizacja uchwały wy-
nika ze spostrzeżeń miejskich urzędników oraz strażników, przepro-
wadzających kontrolę nieruchomości. 

A.G.
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Place zabaw  
dla przedszkolaków

Kolorowe przedszkolne elewacje 
to nie jedyna inwestycja dla naszych 
najmłodszych. Przedszkolne place za-
baw wzbogacone zostały o nowe ze-
stawy zabawowe dla dzieci, spełniają-
ce najwyższe normy bezpieczeństwa. 
Wyposażenie placów zabaw przy  
P Nr 1 i 5 kosztowało łącznie ponad 
22 tys. zł. Pr Nr 6 otrzymało terenowy 
zestaw gimnastyczny za blisko 4 tys. 
zł. Na placach zabaw przy P Nr 3 i 10 

Nowe urządzenia na placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1

Lokomotywa z wagonem przy Przedszkolu Nr 3

Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– WRZESIEŃ

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 1.IX godz. 18.30 – Frank Morey  
& His Band z USA. Support: ciecha-
nowska grupa blues- rockowa „Cukier”  
/Kawiarnia Artystyczna CKiSz/
• 6.IX godz. 18.00 – Letni Koncert 
Muzyki Dawnej – zespół Open Folk  
/błonia zamkowe/
• 20.IX – Piknik „Pożegnanie Lata”. 
Około godz. 20.00 koncert Pawła Ku-
kiza i zespołu Piersi /błonia zamkowe/

• 13.IX godz. 16.00 – wernisaż-wido-
wisko o Stefanie Żeromskim otwie-
rające wystawę autorstwa Barbary 
Wachowicz „Reduta Żeromskiego”  
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• IX – z cyklu „Rodem z Ciechanowa” 
wystawa poświęcona Bogusławowi 
Zakrzewskiemu, byłemu ambasadoro-
wi RP w Chinach, Brazylii i Tajlandii 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/ 

6.IX od godz. 13.00 – Spotkania ze 
Średniowieczem /błonia zamkowe/
• 11.IX. godz. 16.30 – spotkanie Klubu 
Miłośników Poezji – sylwetka twór-
cza Janiny Porazińskiej (1888-1971) 
w 120. rocznicę urodzin poetki, autor-
ki książek dla dzieci i młodzieży, tłu-
maczki literatury szwedzkiej /Miejska 
Biblioteka Publiczna – Filia Nr 1 przy 
ul. Kicińskiego 21/23/
• 27.IX – III Zajazd Szlachecki /Mu-
zeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie/

Spotkania

Teatr

Wystawy

• 11-13.IX – XVI Międzynarodowy 
Festiwal Teatralny DIONIZJE’2008.
• 26.IX. godz. 18.30 – Kabaret Neo-
nówka /sala widowiskowa CKiSz/

oprac. K.D

Nowy sezon 
w TEATRZE EXODUS
Po wakacyjnym odpoczynku Te-

atr Exodus wraca do pracy. Spotka-
nie zespołu odbędzie się 2 września  
o godz. 17.00 w sali prób Centrum 
Kultury i Sztuki (I piętro). Rozpoczy-
nający się cykl zajęć jest okazją dla 
osób, które chcą przyłączyć się do te-
atru. 

Świadczenia alimentacyjne według nowych zasad
W nowym okresie zasiłkowym 2008/2009 zmienią się zasady wypłaty świadczeń należnych z tytułu 

zasądzonych alimentów. Najważniejsza zmiana dotyczy zwiększenia kryterium dochodowego oraz moż-
liwości skorzystania ze świadczeń przez pełne rodziny i osoby, które ponownie zawarły związek małżeń-
ski. Dotychczas świadczenia przysługiwały tylko rodzicom samotnie wychowującym dziecko.

Świadczenia przysługują osobom 
do ukończenia 18 roku życia (do 25 r. 
ż w przypadku uczących się) jeżeli do-
chód w przeliczeniu na osobę w rodzi-
nie nie przekracza 725 zł (dotychczas 
– 583 zł). Ich wysokość nie może prze-

kroczyć 500 zł (przed 1 października 
– 380 zł). Wyjątek stanowi orzeczenie  
o znacznym stopniu niepełnosprawno-
ści. Nie obowiązuje tu ograniczenie wie-
kowe. Wnioski o przyznanie świadczeń 
wraz z zaświadczeniem o bezskutecz-

nej egzekucji (za okres ostatnich dwóch 
miesięcy) można składać od 1 sierpnia 
do Wydziału Świadczeń Rodzinnych  
i Zaliczek Alimentacyjnych MOPS przy 
ul. Sienkiewicza 32d (I piętro, punkt ob-
sługi interesantów).                          red.   

Zapisy do FUNNY
Zespół tańca nowoczesnego FUN-

NY wznawia zajęcia. Zapisy dla dzie-
ci w wieku 6-7 lat do grupy rytmicz-
no-tanecznej odbędą się 4 września  
o godz. 15.30 w sali prób CKiSz  
(II piętro). Zapisy dla starszych dzieci  
i młodzieży rozpoczną się w drugiej 
połowie września. 

Wśród uczestników byli człon-
kowie zespołu Horrendus z Gimna-
zjum Nr 3, którzy pobierali nauki  
w klasie śpiewu solowego i zespo-
łowego, fletu prostego, skrzypiec, 
fideli oraz tańca dawnego. W klasie 
lutni swój warsztat doskonaliła też 
opiekunka zespołu Bogumiła Na-
sierowska. Ćwiczenia uzupełniały 
wykłady z zakresu instrumento-
znawstwa i wykonawstwa muzyki 
dawnej oraz wspólne próby. Każdy 
dzień kończył się koncertem w wy-
konaniu światowej klasy muzyków, 
którzy prezentowali dzieła średnio-

W dniach 5-13 lipca w Warszawie odbyła się XVI Międzyna-
rodowa Letnia Akademia Muzyki Dawnej. W klasach mistrzow-
skich u wybitnych specjalistów z zakresu gry, śpiewu i tańca 
dawnego z Wielkiej Brytanii, Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, 
Austrii oraz Polski swój warsztat doskonalili młodzi adepci sztu-
ki muzycznej z Kirgizji, Rosji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych 
i Polski.

wieczne, renesansowe, barokowe  
i klasyczne. Całości dopełnił występ 
uczestników kursu letniego w Oran-
żerii w Wilanowie.                     red. 

Wyjątkowa Akademia Kolejne boisko  
dla dzieci i młodzieży

Po Miejskim Zespole Szkół  
Nr 1 i 2 oraz Gimnazjum Nr 3 wie-
lofunkcyjne tartanowe boisko ze 
skocznią do skoku w dal powsta-
ło przy Szkole Podstawowej Nr 4. 
Obiekt o powierzchni 968 m2 słu-
ży do gry w piłkę ręczną, siatko-
wą i koszykową. W ramach dobrej 
współpracy wykonawca wyposa-
żył je dodatkowo w sprzęt do gry  
w tenisa ziemnego. Pełne ogrodze-
nie o wysokości 6m od strony ulic 
i 4m od strony hali sportowej unie-
możliwia wydostawanie się piłki 
na zewnątrz. Obiekt wraz z wypo-
sażeniem kosztował miejski budżet 
311 tys. zł. Jego oficjalne otwarcie 
nastąpi w połowie września, ale  
w czasie wakacji mogły już z niego 
korzystać dzieci i młodzież z oko-
licznych osiedli.

red.

Wakacje to czas wzmożonych inwestycji w szkołach i przedszkolach. Placówki oświatowe mają chwi-
lę, by odetchnąć od gwaru wychowanków i zająć się sobą. W tym roku dzięki termomodernizacji wy-
pięknieją Przedszkola Nr 1, 3, 6, 10 ubrane w szaty pór roku, a Gimnazjum Nr 1 zyska nowe okna.  
W oświatowym planie inwestycyjnym znalazło się też wiele innych zadań.

.
stanęły lokomotywy z wagonami dla 
małych maszynistów. Kosztowały one 

prawie 13 tys. zł. Teren wo-
kół Przedszkola nr 10 został 
obłożony kostką. Inwesty-
cja kosztowała 180 tys. zł.

Podstawówki  
i gimnazja  

– remonty i zakupy 
W Szkole Podstawowej 

Nr 4 uszczel-
niony został 
dach, zamon-
towano też 
nowe parapety 
w hali sporto-
wej, powstało 

wielofunkcyjne boisko. 
Łączny koszt tych robót 
to 9 tys. zł. W SP Nr 5 
płytki PCV zastąpiła wy-
kładzina (25,4 tys. zł),  
a w SP Nr 6 wyremon-
towano sale, hol i scho-
dy (za ponad 19 tys. zł).  
W Miejskim Zespo-
le Szkół Nr 1 przeprowadzono re-
mont dachu (16,6 tys. zł) oraz ła-

zienek dla uczniów (23,3 tys. zł),  
a w MZS Nr 2 dachu i podłóg  za łącz-
ną kwotę 60,7 tys. zł. Zainwestowano 
też w wyposażenie placówek oświato-
wych. Miasto kupiło 2 trybuny spor-
towe do Miejskiego Zespołu Szkół 
Nr 1 (ponad 13 tys. zł), sprzęt nagła-
śniający do Szkoły Podstawowej Nr 4 
(blisko 15 tys. zł), atlas sportowy do 
Gimnazjum Nr 3 (15,5 tys. zł). Szkoły  
i przedszkola zostały też wyposażone 

w nowoczesny sprzęt do kuchni.
Anna Goszczyńska

Inwestycje w szkołach: zakupy, remonty, naprawy
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Już po wynikach ba-
dań dendrochronolo-
gicznych (daty absolutne 
określające wiek drzewa 
użytego do budowy kon-
strukcji fosy zamkowej 
i przyczółka mostowe-
go, odsłoniętych w 2003 
i 2005 r. przy bramie po-
łudniowej) mieliśmy nie-
omal 100% pewność  
o wcześniejszym datowa-
niu budowli. Dotychczas 
budowę zamku przez mu-
ratora Niclosa odnoszono do lat 1420 
– 1429, obecnie tę datę możemy prze-
nieść na drugą połowę XIV w. Ale czy 
aby na pewno? 

Wyjątkowo suchy rok pozwo-
lił nam, w tym sezonie badawczym, 
na pogłębienie wykopów w centrum 
dziedzińca zamkowego do nieosiągal-
nej dla poprzednich ekip głębokości. 
Dochodząc do spągu, czyli dna war-
stwy konstrukcyjnej (ciemnoszarej 
bagiennej ziemi wydobytej w trakcie 
pogłębiania fosy) a zalegającej ponad 
metrową grubością cały obszar dzie-
dzińca natrafiliśmy na konstrukcje 
kamienno-ceglane, szereg potężnych 
pali drewnianych i resztki (prawdopo-
dobnie) grobli prowadzącej na wyspę 

Zamek pełen tajemnic

w zakolu Łydyni, na której ulokowano 
założenie obronne. 

Archeolodzy są ostrożni. Za wcze-
śnie na snucie bajkowych teorii, ale 
gdyby nasze przypuszczenia się spraw-
dziły, to mielibyśmy w Ciechanowie 
do czynienia z prawdziwą sensacją ar-
cheologiczną – odkryciem założenia 
obronnego sprzed budowy murowane-
go zamku. A to rzutuje także na inną 
interpretację dziejów miasta.

Nowe wyniki badań archeolo-
gicznych na ciechanowskim zamku 
prezentuje wystawa archeologiczna: 
„Zamek w Ciechanowie – przeszłość 
na nowo odkryta”. Zwiedzać ją można  
w budynku Muzeum, przy ul. War-
szawskiej 61 A, do końca sierpnia.

 Marek Janusz Piotrowski

Widok wykopów

Zwycięski zaprzęg w kategorii kuców

Zespół Floripari

W świetle najnowszych badań ar-
cheologicznych, przeprowadzonych  
w latach 2003-2007 przez Marka 
Piotrowskiego okazało się, że nasza 
warownia  została zbudowana oko-
ło połowy XIV wieku (może nawet 

Przeszłość na nowo odkryta
Burzliwa historia ciechanowskiego zamku stała się tematem pa-

sjonującej wystawy, którą można oglądać do 31 sierpnia w Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej. 

wcześniej), a nie w latach 20-tych ko-
lejnego stulecia. 70 lat różnicy wzię-
ło się prawdopodobnie stąd, że po-
przedni historycy błędnie odczytali 
notatki (dotyczące rachunków za bu-
dowę zamku) sporządzone dla księcia 
Janusza I. Ekspozycja składająca się  
z wielkoformatowych zdjęć, ikono-
grafii i wykopalisk porządkuje fakty 
z odległej przeszłości. Wszystko wi-
dać jak na dłoni. Zamek początkowo 
zapewniający schronienie ludności,  
w XV wieku przeobraża się w rezy-
dencję książęcą. Po 100-letniej świet-
ności następuje stopniowa dewastacja. 
Krótki okres działalności królowej 
Bony nie przynosi poprawy. Wojny 
szwedzkie zamieniają zamek w trwałą 
ruinę. Ekspozycja jest próbą odpowie-
dzi na pytanie: czy wszystko już wie-
my o zamku w Ciechanowie?

                                       red.

Sprostowanie 
W czerwcowym numerze Gazety Samorządu Miasta (nr 6/193) w artyku-

le „Laureatki jakich mało” wkradła się nieścisłość. Napisaliśmy, że lokal przy  
ul. Niechodzkiej został przekazany Fundacji „Być Jak Inni” przez władze mia-
sta. Tymczasem budynek ten użycza organizacji starosta ciechanowski. Podzię-
kowania, jakie złożone zostały przez Katarzynę Kowalską i Marię Majewską 
dotyczyły między innymi działań prezydenta Cezarego Chodkowskiego mają-
cych na celu pozyskanie dla fundacji budynku w lepszym stanie technicznym.

Prowadzone od kilku lat, na zlecenie Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej w Ciechanowie, intensywne badania archeologiczne na 
Zamku Książąt Mazowieckich pozwoliły, w wielu wypadkach, zre-
widować dotychczasowe poglądy archeologów i historyków na histo-
rię tego obiektu. 

Rozegrana konku-
rencja miała na celu 
sprawdzenie kondycji  
i posłuszeństwa koni 
oraz zręczności zawod-
ników w powożeniu.  
W rywalizacji wzię-
ło udział 13 zaprzęgów 
z Mazowsza, Warmii  
i Mazur. Konie pod lejca-
mi woźnicy i z luzakiem 
stojącym na tyle pojazdu 
miały do pokonania 15 
przeszkód. Stanowiły je 
słupki ustawione w od-
ległości 1,4 m od siebie. Na słupkach 
poukładane były jabłka. Każdy zrzu-
cony owoc oznaczał punkt karny. Wy-
grywał ten zaprzęg, który wyznaczoną 
trasę przejechał przy jak najmniejszej 
liczbie błędów i w jak najkrótszym 
czasie. Zawodom przyglądała się ko-
misja sędziowska. W konkurencji ku-

Zawody w powożeniu zaprzęgami
29 czerwca na zamkowych błoniach przeprowadzone zostały  

I Ciechanowskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi. 
Wspólna inicjatywa Ciechanowskiego Klubu Jeździeckiego i prezy-
denta miasta, przy współpracy z Firmą Ochrony „Escort” od razu 
zyskała sympatię mieszkańców. Widowiskowym wyścigom przyglą-
dały się całe rodziny. 

ców zwyciężyli podopieczni Leszeka 
Stróżyńskiego (powożący) i Mateusza 
Stróżyńskiego (luzak). W konkurencji 
koni dużych najlepiej wypadł zaprzęg 
Jerzego Grzeli (powożący) i Dariu-
sza Chaberskiego (luzak). Puchary 
dla zwycięzców ufundował prezydent 
miasta.                                          K.D.

Po występach w Płońsku i Glino-
jecku uczestnicy XVII Międzynaro-
dowych Spotkań Folklorystycznych 
KUPALNOCKA 5 lipca zawitali 
do Ciechanowa. Na plenerowej sce-
nie w pobliżu hali sportowej przy ul.  
17 Stycznia zaprezentowały się zespo-
ły z Meksyku, Nepalu, Włoch, Turcji 
i Serbii. Region mazowiecki repre-
zentowali LZA „Płońsk” i LZA „Cie-
chanów”. Występy trwały do późnej 
nocy. Następnego dnia folklorystycz-
ne rytmy przeniosły się do Serocka. 

Organizatorami tegorocznej edy-
cji byli: Miejskie Centrum Kultury  
w Płońsku, Centrum Kultury i Sztuki  
w Ciechanowie, Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Glinojecku, Ośro-
dek Kultury w Serocku, Stowarzyszenie 

Kupalnocka po raz 17.

Z uwagi na trwające w zamku 
prace archeologiczne w tym roku 
cykl czterech koncertów został prze-
niesiony do budynku głównego Mu-
zeum. 14 czerwca usłyszeliśmy ze-
spół Umberaculum z Łodzi, który 
zaprezentował sztandarowe dzieła 
baroku francuskiego, niemieckiego i 
włoskiego. 12 lipca wraz z olsztyń-
skim zespołem Pro Musica Antiqua 
przenieśliśmy się w świat wczesne-
go klasycyzmu. 9 sierpnia za sprawą 
„Latającej Akademii Muzyki Daw-
nej” i zespołu Floripari z Krakowa 
rozkoszowaliśmy się muzyką rene-
sansu. Przed nami ostatni koncert. 

Koncerty na starą nutę
Koncerty Muzyki Dawnej od 16 lat są stałą propozycją Mu-

zeum Szlachty Mazowieckiej. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić,  
że wraz z nadejściem lata delektujemy się dźwiękami  instrumen-
tów „z epoki”. 

6 września w ramach IX Spotkań  
ze Średniowieczem na zamkowych 
błoniach wystąpi zespół Open Folk.

K.D.

Ciechanowskie Forum Muzyczne Sine 
Nomine.                                          red.
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W latach 1988-1994 Ciechanów sły-
nął głośnym (dosłownie i w przenośni) fe-
stiwalem muzyki metalowej pod dźwięcz-
ną nazwą S’thrash’ydło. Od kilku lat 
pojawiały się głosy o pożytku z reakty-
wowania imprezy niegdyś tak skutecznie 
promującej miasto. W tym roku grupa zapa-
leńców: Damian Czernik, Grzegorz Hoffman  
i Artur Lech zawiązała stowarzyszenie Psy-
choart, które zgłosiło chęć zorganizowania 
festiwalu na błoniach pod zamkiem. Jako je-
dyni stanęli do konkursu rozpisanego przez 
prezydenta Ciechanowa i dostali 40 tys. zł 
dotacji z miejskiego budżetu.

W poniedziałek, na 4 dni przed S’thra-
sh’ydłem do Urzędu Miasta wpłynął prze-
ciwko niemu protest, zainicjowany przez 
pana Roberta Reinharda z Grzybowa, pod-
pisany przez osoby duchowne i świeckie, 
w tym Roberta Tekieli, niegdyś redakto-
ra „Frondy”, obecnie założyciela Instytutu 
Toksycznych Duchowości. Autorzy powołu-
jąc się głównie na wpisy internatów ze stron 
metalowych zespołów zarzucili muzykom 
propagowanie satanizmu i wzbudzanie nie-
zdrowych, wywołujących agresję emocji.

Protest został potraktowany poważ-
nie. Zastępca prezydenta Cezary Chod-
kowski i przewodniczący Rady Miasta 
Tomasz Grembowicz dwukrotnie spotka-
li się z organizatorami festiwalu. – Usły-
szeliśmy zapewnienia, że ze sceny nie pad-
ną żadne obrazoburcze treści – powiedział  
C. Chodkowski. – Starannie dobraliśmy wy-
konawców. To żadni sataniści. Te zespoły 
grają po prostu metalową muzykę – zapew-
niał Damian Czernik.

Protest dotarł też do ,,Rzeczpospolitej”. 
Na nic zdały się tłumaczenia, że heavy – me-
tal nie równa się świętokradztwo. W piątek  
w gazecie S’thrash’ydłu poświęcono aż 2 
teksty. W rozmowie zatytułowanej „Sata-
nizm dobrze się sprzedaje” mogliśmy prze-
czytać, że w Ciechanowie odbędzie się sa-
tanistyczny festiwal. „Przystanek Szatan?” 
– alarmowała już w tytule swojego artykułu 
red. Ewa Czaczkowska.

I co? I nic. I na piątkowym rockowo  
– bluesowym, i na sobotnim metalowym 

Mało straszne S’thrash’ydło
koncercie było głośno, ale spokojnie. Nikt  
z tysięcznej rzeszy fanów metalu nie zakłócił 
porządku. – Świetny był występ Acid Drin-
kers. Młodzież bawiła się dużo spokojniej niż 
na innych masowych imprezach – relacjo-
nuje Mariusz Stawicki, wicedyrektor I LO, 
miejski radny, przewodniczący Komisji Kul-
tury, Oświaty i Sportu. Jego opinię podzie-
la przewodniczący Rady Tomasz Grembo-
wicz. – Widziałem cały koncert. Rozumiem, 
że nie każdy lubi taką muzykę, ale nie dopa-
trzyłem się niczego bulwersującego. S’thra-
sh’ydło podobało się nie tylko fanom meta-
lu. – Poszliśmy ze znajomymi. Na scenie dali 
czadu, poskakaliśmy, odstresowaliśmy się 
na maksa. Było bezpiecznie, czujna ochrona  
i dużo policji – mówi Anita, studentka z Cie-
chanowa.

W niedzielę rano zamkowe błonia 
były wysprzątane, jak po żadnej impre-
zie. Czarno ubrani metalowcy spokojnie 
rozjechali się do domów. Z dużej medial-
nej chmury nie spadł nawet mały deszcz. 
Właściwie nic się nie stało. W dodat-
ku S’thrash’ydło zyskało zainteresowanie 
ogólnopolskich mediów (w poniedziałek  
o nieuzasadnionym strachu przed metalo-
wą muzyką i naszym festiwalem napisał  
w ,,Gazecie Wyborczej” red. Robert San-
kowski), o jakim bez protestu mogłoby tylko 
pomarzyć.

Tyle że w powszechnej nieufności mar-
nieją społeczne więzi, a wszelka odmien-
ność jest źle widziana. Samorząd musi brać 
pod uwagę różne potrzeby mieszkańców. 
Obywatel ma jednak prawo do wątpliwości, 
a dziennikarz ma prawo je opisać. Byle rze-
telnie.

Potwierdziła się smutna praktyka ostat-
nich lat – wystarczy postawić zarzut. Winy 
nie trzeba już udowodnić. Po tekstach  
w ,,Rzeczpospolitej”, zanim ze sceny na bło-
niach rozległy się pierwsze dźwięki, w od-
biorze czytelników tej gazety S’thrash’ydło 
stało się satanistycznym festiwalem. Że to 
nieprawda? Kogo to obchodzi. Nieprawda 
dobrze się sprzedaje.

Ewa Blankiewicz

 Powiat odrzuca
             ofertę miasta

O pogarszającej się sytuacji finansowej Centrum 
Kultury i Sztuki słyszymy i czytamy od co najmniej 
10 lat. Przekazywana od 2005 roku darowizna Urzę-
du Miasta na potrzeby powiatowej placówki nie jest 
w stanie pokryć wszystkich braków w jej wątłym bu-
dżecie. W tej sytuacji prezydent Waldemar War-
dziński zwrócił się do starosty o wspólne poprowa-
dzenie CKiSz. Po negatywnym ustosunkowaniu się 
komisji Rady Powiatu co do powołania nowej jednostki,  
na współpracę raczej się nie zanosi. 

Miejskie Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ciechanowski oddział Towarzystwa Przyjaciół Dzieci oraz Zarząd 
Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża były organizatorami letnich półkolonii, sfinansowanych przez prezydenta w kwocie 45 tys. zł.  
Z oferty skorzystało 225 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. 

Dla 75. podopiecznych MOPS  
i świetlic socjoterapeutycznych inte-
resujące zajęcia w Miejskim Zespo-
le Szkół Nr 1 zorganizowało Biuro 
ds. Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych. Uczestnicy wzięli też 
udział w atrakcyjnych wycieczkach. 
W Warszawie odwiedzili Cinema 
Park oraz skorzystali z przejażdżki 
kolejką staromiejską. W Mikołajkach 
zwiedzili m.in. park dzikich zwierząt, 
kompleks „Tropicana” w hotelu „Go-
łębiewski” oraz odbyli rejs statkiem 
po mazurskich jeziorach. Dzieci mia-
ły zapewnione dzienne wyżywienie: 
śniadania, obiady i podwieczorki. 

TPD w siedzibie Klubu Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Zamek” przy 

zajęcia plastyczne i integracyjne. 
Dzieci odwiedziły Jednostkę Woj-
skową, Państwową Straż Pożarną 
i Zakład Papierniczy „Delitissue”. 
Chodziły na basen i krytą pływal-
nię, grały w piłkę nożną, siatkówkę, 
koszykówkę, ringo i kometkę. Mia-
ły możliwość korzystania ze sprzę-
tu komputerowego uczestniczyły  
w turniejach, dyskotekach i ogni-
skach. Odbyły też szkolenia na temat 
profilaktyki AIDS, higieny osobistej, 
udzielania pierwszej pomocy i zapo-
biegania uzależnieniom. Koloniści 
mieli zagwarantowane 2 posiłki (śnia-
danie i obiad) oraz słodycze, owoce  
i napoje.   
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Jakie możliwości, taka oferta
Niski budżet, rozbudowana administracja i niewydolność nie-

których pracowników CKiSz przekłada się na ofertę kulturalną, 
która zamiast się rozwijać, z każdym rokiem szczupleje. Nie jest 
tajemnicą, że Starostwo Powiatowe nie jest w stanie zapewnić 
CKiSz wystarczających środków. Przekazywana przez miejski 
samorząd coroczna dotacja na organizację imprez kulturalnych, 
prezentację twórczości artystycznej oraz prowadzenie klubów  
i kół zainteresowań, nie rozwiązuje problemu. A przecież mówimy  
o niemałych pieniądzach. W  ciągu 4 ostatnich lat miasto przekaza-
ło powiatowi na rzecz Centrum ponad 700 tys. zł (z tego 630 tys. zł 
stanowią darowizny, a 79 tys. zł – konkursy na zadania z dziedziny 
kultury). Nie są to jedyne wydatki, jakie miejski samorząd poniósł 
na funkcjonowanie i wspieranie działalności powiatowej placów-
ki. Należy tu jeszcze uwzględnić tzw. zakup usług od CKiSz (wy-
najem sceny, obsługa techniczna itp.). Czarno na białym widać,  
że nie chodzi tylko o pieniądze, ale też pomysły. 

Dwóch zarządców to nie jeden 
Każdy, kto ma odrobinę wyobraźni wie, że solidnego domu 

nie buduje się na lichych fundamentach. Jeśli są słabe, trzeba je 
wzmocnić. Remont pomieszczeń nie rozwiąże problemu. Musi 
być jeszcze silny zespół ludzi, który z pasją tworzyłby kulturę  
i wymyślał coraz to nowsze metody na jej upowszechnianie 
wśród mieszkańców. Stąd sugestia prezydenta i rady miasta, żeby 
w miejsce obecnej placówki powołać nową i efektywniejszą. 
Nikt o zdrowych zmysłach nie wyłoży na początek miliona zło-
tych bez gwarancji, że pieniądze te będą należycie wykorzystane  
i w sposób widoczny wzbogacą ofertę programową CKiSz. Poza 
tym dwóch zarządców to nie jeden: dwie głowy, dwa budżety, 
dwie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych. Tymcza-
sem miasto, które rocznie przeznacza na kulturę 1,3 mln zł okazało 
się w oczach radnych powiatu za mało wiarygodnym partnerem do 
wspólnego prowadzenia instytucji kultury. Szkoda. Brak porozu-
mienia obu samorządów nie wróży dla naszej biednej, ciechanow-
skiej kultury nic dobrego.                            Katarzyna Dąbrowska

Nie będzie porozumienia w sprawie CKiSz?

Jak spędziły wakacje nasze dzieci

ul. Pułtuskiej zapewnił swoim pod-
opiecznym zajęcia teatralne, plastycz-

ne, wokalne, taneczne  
i sportowe. Cenne oka-
zały się ćwiczenia dyk-
cyjne i pamięciowe. Ko-
loniści poznali podstawy 
tańca towarzyskiego oraz 
uczyli się pływać na kry-
tej pływalni i basenie od-
krytym. W trakcie zajęć 
uczestniczyli też w dys-
kotekach oraz konkur-
sach. Dla uczestników 
przewidziany był jeden 
posiłek w postaci słod-
kiej bułki i napoju.

PCK w siedzibie 
przy ul. Rzeczkowskiej 11 prowadził 
gry sportowe, zabawy, konkursy oraz 

Półkolonistów odwiedził zastępca prezydenta C. Chodkowski 
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Chóralnych Ciechanovia Can-
tans. Członkowie chóru brali udział  
w Ogólnopolskim Programie „Śpie-
wająca Polska” Narodowego Centrum 
Kultury, a członkowie zespołu Hor-
rendus w warsztatach tanecznych pod-

czas Międzynarodowego 
Festiwalu Tańców Dwor-
skich Cracovia Danza. 
Horrendus jest też dwu-
krotnym stypendystą cie-
chanowskiego Funduszu 
Sztuka Młodych. Zespół 
kilkukrotnie koncertował 
w Akademii Muzycznej  
im. Fryderyka Chopina  
w Warszawie oraz pod-
czas wielu imprez histo-
rycznych na terenie kraju. 

B. Nasierowska jest 
pomysłodawczynią i re-
alizatorką warsztatów in-
terpretacji muzyki daw-

nej, których pierwsza edycja odbyła 
się w ubiegłym roku w Ciechanowie. 
Stale też współpracuje w zakresie 
techniki i stylistyki wykonawczej 
z profesorami uczelni muzycznych   
z Warszawy, Wrocławia i Łodzi. 
Wielokrotnie organizowała wyjazdy 
koncertowe, krajoznawcze i warszta-
towe. Z zamiłowaniem angażuje się  
w przygotowywanie konkursów szkol-
nych i lokalnych. Prężnie działa na 
rzecz pozyskiwania funduszy na dzia-
łalność kół zainteresowań. Obecnie  
w planach ma zakupienie kolejnych 
instrumentów historycznych i zało-
żenie towarzystwa krzewienia kultu-
ry dawnej. Pomaga rozwijać się mu-
zycznie uczniom postrzeganym jako 
słabi w nauce. Dla chętnych prowadzi  
– w większości społecznie – zaję-
cia indywidualne i grupowe. Jej pod-
opieczni często kontynuują edukację 
w szkołach muzycznych, na kierun-
kach fletu prostego, śpiewu jazzowe-
go czy klasycznego.               
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W rytmie pędzla

B Nasierowska (z lewej) ze swoimi podopiecznymi

Ukończyła studium doktoranc-
kie w zakresie muzykologii na Wy-
dziale Nauk Historycznych i Spo-
łecznych UKSW w Warszawie oraz 
Podyplomowe Studia Zarządzania 
Kulturą w Strukturach Unii Europej-

skiej przy Polskiej Akademii Nauk  
w Warszawie. Dwukrotnie została na-
grodzona przez dyrektora placówki 
oraz przez prezydenta miasta za wy-
bitne osiągnięcia w pracy dydaktycz-
no-wychowawczej. W roku szkolnym 
2006/2007 zdobyła w ogólnopolskiej 
kampanii tytuł „Nauczyciela z klasą”. 
Jej podopieczni zdobywają nagrody 
w konkursach i festiwalach na szcze-
blach wojewódzkich oraz ogólnopol-
skich. Dużym osiągnięciem była na-
groda w Ogólnopolskim Festiwalu 
Piosenki Gim Hit w Jaśle oraz Ogól-
nopolskim Festiwalu Zespołów Mu-
zyki Dawnej Schola Cantorum w Ka-
liszu (4 nagrody, w tym srebrna Harfa 
Eola). Muzycy B. Nasierowskiej wy-
grywali Konkursy Szkolne Zespołów 
Instrumentalnych Województwa Ma-
zowieckiego. Są też kilkukrotnymi 
laureatami Konkursu Regionalnego 
Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
i zdobywcami nagrody prezyden-
ta miasta. Trzykrotnie uczestniczyli 
w Międzynarodowych Spotkaniach 

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Bogumiła Nasierowska 
Nauczyciel mianowany z 9-letnim stażem. Od 2003 roku zwią-

zana z Gimnazjum Nr 3 w Ciechanowie, gdzie uczy muzyki, śpiewu 
oraz gry na instrumentach. Z pasją prowadzi też zajęcia pozalekcyj-
ne. 5 lat temu założyła Chór, a 2 lata temu – Zespół Muzyki Dawnej 
Horrendus. Ma wyjątkowy dar „wyławiania” talentów.

Puchar im. Kazimierza Górskiego
W dniach 23-28 czerwca na  stadionie MOSiR w Ciechanowie rozegrany zo-

stał turniej piłki nożnej dla chłopców z rocznika 1995 o Puchar im. Kazimierza 
Górskiego. W rozgrywkach uczestniczyły 8 reprezentacji z czterech miast okrę-
gu ciechanowsko-ostrołęckiego. W klasyfikacji końcowej pierwsze miejsce zajął 
Mazowiecki Związek Piłki Nożnej. 

Wakacje z piłką
Od 22 do 23 lipca na osiedlu „Jeziorko” odbyły się rozgrywki turnieju piłki 

nożnej „Euro-Ciech 2008”. Wzięły w nich udział dzieci z rocznika 1995 i młodsi. 
Po zaciętych meczach pierwsze miejsce zajęły Czerwone Diabełki, przed zawod-
nikami Chruszczewa, FC Żuławy, OKS Bloki, i OKS Elżbieta. Organizatorami 
imprezy byli: Urząd Miasta, SMLW „Mazowsze”, Zarząd Osiedla nr 5, Ciecha-
nowski SZS oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Piotrkovia zdobyła puchar prezydenta Ciechanowa
W dniach 15-16 sierpnia w Ciechanowie rozegrany został Międzynarodo-

wy Turniej Piłki Ręcznej Kobiet Drużyn Ekstraklasy. Towarzyskie rozgrywki  
o puchar prezydenta miasta zakończyły się tryumfem szczypiornistek Piotrcovii 
z Piotrkowa Trybunalskiego, które pokonały AZS AWFiS Dablex Gdańsk, EKS 
Start Elbląg oraz ZRK Radnicki Belgrad. 

Rozpoczęły się rozgrywki IV ligi
W inauguracyjnym meczu IV ligi (grupa mazowiecka – północ) MKS Cie-

chanów zremisował z Kryształem Glinojeck 0:0, w kolejnym meczu pokonał 
Huragan Wołomin 2:0. Po drugiej kolejce w tabeli prowadzi MKS Mława przed 
Pogoń Siedlce. Ciechanowianie znajdują się na 8. miejscu.

Ciechanowskie akcenty na igrzyskach olimpijskich w Pekinie
17 sierpnia okazał się wyjątkowo szczęśliwy dla polskich sportowców bio-

rących udział w  igrzyskach olimpijskich w Pekinie. Tego dnia złoto i srebro 
wywalczyli wioślarze, brąz zapaśniczka Agnieszka Wieszczak, a srebro dorzucił 
Szymon Kołecki. Mieszkającego w Ciechanowie ciężarowca po wspaniałej wal-
ce w dwuboju w kategorii 94 kg wyprzedził tylko Kazach Ilia Ilin. Medal Szy-
mona Kołeckiego (wicemistrza z Sydney w 2000 r.) stał się szóstym trofeum pol-
skiej kadry. Wcześniej złote medale wywalczyli Tomasz Majewski w pchnięciu 
kulą oraz wioślarska męska czwórka podwójna. Srebrne medale były udziałem 
drużyny szpadzistów i wioślarzy z czwórki bez sternika wagi lekkiej. 19 sierpnia 
srebro w rzucie dyskiem zdobył Piotr Małachowski. Warto dodać, że Tomasz 
Majewski pochodzący ze Słończewa swoje pierwsze kroki sportowe stawiał  
w Ciechanowie pod okiem 
naszego znakomitego trenera 
Witolda Suskiego, twórcy cie-
chanowskiej szkoły rzutów, 
co wielokrotnie podkreślali 
komentatorzy w czasie relacji 
olimpijskiej, zarówno w kon-
kurencji pchnięcia kulą i rzutu 
dyskiem. Podopiecznym cie-
chanowskiego szkoleniowca 
również był dyskobol Piotr 
Małachowski.  
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Wiadomości sportowe

W powitaniu Sz. Kołeckiego na warszawskim lotnisku 
uczestniczył zastępca prezydenta C. Chodkowski

Straż Miejska chwali młodzież
Wakacje dobiegają końca. Zbliża się też czas podsumowania wa-

kacyjnych działań Straży Miejskiej. Pełny obraz wyników akcji pod 
kryptonimem „Bezpieczne wakacje” będziemy mieli we wrześniu. 
Warto jednak już teraz podkreślić, że miejscy strażnicy chwalą mło-
dzież za… dobre zachowanie.

W czasie letniej przerwy w na-
uce strażnicy szczególną uwagę zwra-
cali na dzieci i młodzież wypoczy-
wającą w mieście. Nie odnotowano 
żadnych poważniejszych ekscesów. 
Straż Miejska doglądała place zabaw 
i boiska. Zawracała uwagę na bez-
pieczeństwo bawiących się dzieci. 
Sprawdzała stan techniczny urządzeń 
w miejscach zabaw najmłodszych i na 

udostępnionych młodzieży boiskach 
sportowych (szczególnie umocowania 
bramek do piłki nożnej i ręcznej). Nie-
co więcej uwag strażnicy mieli do nie-
których osób korzystających kąpieli-
ska Krubin. Nie obyło się bez pouczeń 
kierowanych do kąpiących się w nie-
dozwolonym miejscu od strony lasu. 
Podsumowanie akcji we wrześniu.

A.G.

Malarstwo Jerzego Jasińskiego 
stało się tematem sierpniowej ekspo-
zycji, przygotowanej w Galerii „C”.  
Artysta pochodzi z Mławy i jest zna-
ny ciechanowianom z dwóch poprzed-
nich wystaw, które miały miejsce  
w naszym mieście. Ukończył Pań-
stwowe Liceum Sztuk Plastycznych  
w Nałęczowie. W latach 1983-1988 
studiował w Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie. Zajmuje się ma-

larstwem sztalugowym, rysunkiem 
i technikami ściennymi. Ma za sobą 
szereg wystaw indywidualnych i zbio-
rowych. Jego obrazy odzwierciedlają 
zadumę nad światem i sensem istnie-
nia. Na pierwszy rzut oka bije z nich 
melancholia. To przygnębiające wra-
żenie rozświetlają barwne kontrasty 
i poetyckie wizje. Wystawę można 
oglądać do 3 września.                                      

 red.



Dzieci wysłuchały piosenek w wykonaniu Kulfona i Moniki 
z telewizyjnego programu „Ciuchcia”. Starszej publiczności za-
prezentowała się ciechanowska grupa hip-hopowa Poróżnieni oraz 
formacja blues-rockowa Zdrowa Woda z Warszawy. Gwiazdą pik-
niku był zespół Wanda i Banda. W trakcie występów RdC nada-
wało progra-
my dotyczące 
miasta i regio-
nu. Impreza 
była nie tylko 
promocją roz-
głośni, ale tak-
że Ciechanowa 
i okolic. Cię-
żar finansowy 
pikniku pokrył 
w większości 
Urząd Miasta.                                               

        red.
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Ziemią zatrzęsły armatnie wystrzały

Cytat miesiąca
XXIII sesja Rady Miasta. Radny Paweł Rabczewski zaczy-

na interpelację: – Był Dzień Dziecka i zauważyłem jedną rzecz... 
–... że się zestarzałem – półgłosem dopowiada prezes PUK Ta-
deusz Pikus.

Reaktywowany festiwal cieszył się dużą 
popularnością, rozsławiając tym samym nasze 
miasto. Co więcej – skupił wokół siebie fanów 
„ciężkiej” muzyki wszelkich stanów i pokoleń. 
Wbrew temu, czego się spodziewano na kon-
certach panowała przyjazna atmosfera, której 
mogliby pozazdrościć organizatorzy niejednej 
imprezy masowej. Wracając do muzyki. Po 
tym koncercie jestem w stanie przyznać rację 
tym, którzy twierdzą, że muzyka nie dzieli się 
na style i gatunki, ale na dobrą i złą. Agencja 
PSYCHOART i Urząd Miasta zadbali, by na 
festiwalu nie zabrakło tej dobrej. Koncert roz-
poczęła formacja SIEPACZ z Glinojecka, po 
nich zagrała NEYRA, THE THORN i świetny 
ciechanowski SMIRNOFF. Później przyszedł 

czas na TRAUMĘ, ostre brzmienia PANDE-
MONIUM i mocny, ale z finezyjnymi wstaw-
kami koncert ROOTWATER. Publiczność 
czekała na występ legendarnego już ACID 
DRINKERS. Zespół nie zawiódł fanów, dając 
im to, czego oczekiwali – interesujący, w pełni 
profesjonalny występ i bliski kontakt. W póź-
nych godzinach nocnych świetny koncert za-
grali SQUASH BOWELS i HEADBANGER. 
Imprezie towarzyszył zlot motocyklowy, dzię-
ki czemu mogliśmy podziwiać piękne maszy-
ny członków klubu Outlaws MC. W piątkowy 
wieczór na zamkowych błoniach w rockowo-
bluesowym koncercie zagrały zespoły: Con-
traBanda, Fedead i Why Ducky?

Bożena Zagórska - Arumińska

Już po raz ósmy żołnierze Cesarza zmierzyli się na zamkowych błoniach z carskim wojskiem. W bi-
twie uczestniczyło 250 żołnierzy – członków grup historyczno-mundurowych z Polski, Litwy, Białorusi 
i Rosji.

Noc poprzedzająca bitwę dała 
żołnierzom sposobność do hartowa-
nia wojskowego ducha. Szalejąca nad 
miastem gwałtowna burza z silnym 
wiatrem i ulewnym deszczem zmu-
siła zwaśnione oddziały do wspólne-
go ratowania dobytku. Przez pół nocy  
z zalanych namiotów wylewano 
wodę. Na szczęście nie ucierpiała 
scenografia ustawiona na polu bitwy.

Tym razem wojska rozbiły się 
obozem przy ul. Augustiańskiej. 
Stamtąd też ruszyły na błonia Zamku 
Książąt Mazowieckich, tocząc zacię-
te walki na „trakcie warszawskim”. 
Huk wystrzałów słychać było z dale-
ka, a miejsca potyczek spowijał dym 
z czarnoprochowej broni palnej. W 
tym roku w bitwie uczestniczyło 30 
żołnierzy konnych. Kilkutysięczna 
widownia mogła podziwiać imponu-

VIII Biwak Historyczny „Powrót Szwoleżerów Gwardii”

jące szarże i pokazy jeź-
dzieckiego kunsztu. Huk 
armat, tętent końskich ko-
pyt, wybuchy pocisków 
wyrzucające ziemię na 
wysokość kilkdziesięciu 
metrów, dziarskie okrzy-
ki ruszających do walki 
oddziałów i płonące wiej-
skie chaty… Tego się nie 
da zapomnieć. Insceni-
zowana bitwa zakończy-
ła się około godz. 19.00. 
Chwilę potem znów za-
częło lać.

W tegorocznej bitwie wzięły 
udział: Lejbgwardiejski Pułk Piecho-
ty z Moskwy, Miński Pułk Piechoty, 

Brzeski Pułk Piechoty, Witebski Pułk 
Piechoty, I, IV i VI Pułk Piechoty Le-
gii Nadwiślańskiej, I Pułk Szwoleże-
rów Gwardii, Klub Artylerii Dawnej, 
Pruski Pułk Piechoty, I Litewski Pułk 
Kawalerii z Białegostoku, Oddział 
Kawalerii ze Słupna.

A.G.
Organizator: Prezydent Miasta 

Ciechanów przy zaangażowaniu i po-
mocy MOSiR oraz wsparciu Ośrodka 
Studiów Epoki Napoleońskiej Akade-
mii Humanistycznej im. A. Gieyszto-
ra, Starostwa Powiatowego, Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie 

i Muzeum Ro-
mantyzmu w 
Opinogórze.

Sponsorzy:
Bank Spół-

dzielczy w Ciechanowie, Dru

karnia Bauer, Fanar, Cedrob, WORD, 
Eskort, Euroinstal, Opako-Plast, Twój 
Sklep, Lemar, Agua – Project, Nad-
leśnictwo Ciechanów, Gospodarstwo 
Agroturystyczne Uroczysko, Zajazd 
TUR w Niestumiu, Zajazd Pande-
roza, Rol-Bud, NZOZ VITA-MED, 
Andrzej Bayer, RADEX, PEC, PUK, 
ZWiK, ZKM, TBS.

Zabawa z Radiem dla Ciebie 
19 lipca wakacyjna trasa koncertowa Radia dla Cie-

bie po raz drugi dotarła do Ciechanowa. Na zamkowych 
błoniach od wczesnego popołudnia nie brakowało kon-
kursów, występów oraz  stoisk gastronomicznych i han-
dlowych. 

S’thrash’ydło powróciło!
Po 14 latach nieobecności, pod postacią 8 edycji, powrócił znany w całej Pol-

sce festiwal muzyki heavy metalowej S’THRASH’YDŁO.

Wanda i Banda


