
Słoneczny 3 Maja 
Ciepła, słoneczna pogoda sprzy-

jała obchodom rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Święto narodo-
we ciechanowianie uczcili na Placu 
Kościuszki, gdzie o godz. 10.00 odbyła 
się polowa msza święta. Grała Miejska 
Orkiestra Dęta OSP, śpiewały połączo-
ne chóry parafialne. Samorządowcy, 

kombatanci, politycy, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych i szkół 
złożyli kwiaty pod pomnikiem P.O.W. 
Prezydent Waldemar Wardziński 
w swoim przemówieniu mówił o prze-
łomie, jakim było uchwalenie w 1791 
roku pierwszej w Europie spisanej 
ustawy zasadniczej i nawiązał do ocze-
kiwania na moralny przełom w polskim 
życiu publicznym. Uroczystym dopeł-
nieniem święta było oratorium według 
„Tryptyku Rzymskiego” Jana Pawła II, 
do muzyki Ireneusza Wypicha, zaśpie-
wane wieczorem w kościele farnym 

przez chór WSP w Mysłowicach (na 
zdjęciu). W roli solisty wystąpił tenor 
Maciej Gallas. Słowa Ojca Świętego 
o kondycji człowieka, dramatycznie 
stopniowana muzyka, nienaganne 
wykonanie — wszystko to sprawiło, 
że dwugodzinny koncert nie dłużył się 
ani przez chwilę. Oratorium mogliśmy 
usłyszeć dzięki Urzędowi Miasta.
 E.B.    
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Piknik Europejski 
30 kwietnia i 1 maja tłumy mieszkańców Ciechanowa przycią-

gnął Piknik Europejski zorganizowany przez Urząd Miasta. Była 
dobra zabawa i wiele atrakcji: konkursy, gry, kiermasze, wystawy 
twórców, stoiska gastronomiczne i dużo muzyki. Gwiazdą był 
zespół Leszcze (na zdjęciu).
  Czytaj na str. 12

W numerze:

— Radni dyskutują 
     o ciechanowskich drogach
— Kurs na mieszkania socjalne
— Przewodnik po gimnazjach
— Konkurs na najładniejszą posesję
— Rocznice ślubu
— Wiersze na chodnikach
— Jak świętowano dzień 
     pielęgniarek i położnych
— Amazonki wymieniają 
     doświadczenia
— Maj z książką (i bibliotekarzem)
— Zaczęły się kontrole posesji
— Nowe nasadzenia cieszą oczy
— Zaopiekuj się mną – akcja 
     zachęcania do adopcji psów ze
     schroniska w Pawłowie
— Z cyklu: Ciekawi ludzie,
     ciekawe miejsca – Twórcy
     Trzeciego Tysiąclecia
— Relacja z Mistrzostw Powiatu
     Ciechanowskiego 
     w Ratownictwie Wodnym

Prezydent Miasta Ciechanów, Ciechanowskie 
Forum Muzyczne „Sine Nomine” oraz Centrum 
Kultury i Sztuki w dniach 2–4 czerwca zapra-
szają na II Międzynarodowe Spotkania Chóralne 
„Ciechanovia Cantans”. Koncert inauguracyjny 
z udziałem lokalnych chórów odbędzie się 2 czerw-
ca w kościele św. Piotra o godz. 20.00. 3 czerwca 
w kościele farnym o godz. 20.00 wystąpi chór miasta 
Chmielnicki, chór uniwersytecki z Estonii oraz „Sine 
Nomine”.  O tej samej godzinie 4 czerwca na Zamku 
Książąt Mazowieckich zaplanowany jest koncert 
galowy.

Nie będą to jedyne atrakcje muzyczne w tym 
miesiącu. 19 czerwca Prezydent Miasta Ciechanów 
zaprasza do kościoła św. Piotra, gdzie o godz. 
18.00 odbędzie się koncert „Siedem ostatnich słów 
Zbawiciela na krzyżu” Josepha Haydna w wykona-
niu Warszawskiej Orkiestry Symfonicznej „Sonata” 
im. Bogumiła Łepeckiego.

Na XXIX sesji Rada Miasta poparła wniosek prezydenta o zmianę nazwy 
Rynek na Plac Jana Pawła II. Czy miejsce przed Ratuszem okaże się godne miana 
wielkiego Polaka? Plac w przyszłości w niczym nie będzie przypominał swym 
wyglądem obecnego rynku. Rozpisany 2 lata temu konkurs na modernizację 
centrum miasta wygrała warszawska pracownia architektoniczna dr Krzysztofa 
Domaradzkiego i to właśnie ona przygotowała nowy projekt placu. Zmiana nazwy 
rynku będzie kosztować Urząd Miasta około 3 tys. zł.

Więcej na str. 5

Plac Jana Pawła II

Hipermarket, czyli fikcyjne pawilony
„Nowy hipermarket przy ul. Armii Krajowej”. To hasło budzi żywe emocje 

wśród przeciwników budowy handlowego molocha w centrum miasta. W przypad-
ku drugiego marketu przy ul. Armii Krajowej istotny jest nie tylko jego wpływ na 
lokalny rynek. Rzecz jest dużo poważniejsza. Chodzi o naginanie prawa. 

Wszystko zaczęło się na początku 1999 r., kiedy Prezydent Miasta Ciechanów 
wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na „kompleks 
parterowych pawilonów handlowo — usługowych z parkingiem na samochody 
osobowe”, na terenie położonym pomiędzy ul. Armii Krajowej, a ul. Batalionów 
Chłopskich i Miejskim Przedszkolem Nr 10. W grudniu 2000 r. inwestor wystąpił 
do Urzędu Miasta o uzgodnienie projektu budowy i wtedy okazało się, że tak 
naprawdę chce zbudować nie kompleks pawilonów, a 1 ogromny budynek. Urząd 
zdecydowanie odmówił uzgodnienia projektu, uzasadniając, że jest on niezgodny 
z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Pomimo to obecny 
Starosta 19 stycznia 2004 r. wydał inwestorowi pozwolenie na budowę. I w tym 
momencie została usankcjonowana przemiana kompleksu pawilonów w hipermar-
ket o powierzchni zabudowy ponad 4 700 m2 (prawie pół hektara!).              E.B.

Więcej na str. 3 Kwiaty pod pomnikiem P.O.W.

Konkurs fotograficzny
Prezydent Miasta Ciechanów ogłasza konkurs fotograficzny 

„Zamek Książąt Mazowieckich — inne spojrzenie”. Konkurs 
adresowany jest do profesjonalistów i amatorów. Termin nad-
syłania zdjęć upływa 30 czerwca. Autorzy najlepszych prac 
otrzymają nagrody pieniężne:  I nagroda — 1 000 zł, II nagroda 
— 600 zł, III nagroda — 400 zł. Regulamin konkursu znajduje 
się na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.ciecha-
now.pl. Jest też dostępny w Wydziale Promocji i Komunikacji 
Społecznej przy ul. Rynek 6. 
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Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
25 i 26 kwietnia w CKiSz odbył się XII Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej 

i Młodzieżowej. 5-osobowe jury pod przewodnictwem Wojtka Gęsickiego wysłu-
chało 83. prezentacji. Nagrody Prezydenta Miasta wyśpiewali m.in. młodzi 
ciechanowianie: w kategorii wiekowej 5–7 lat — Dominik Molewski (Miejskie 
Przedszkole Nr 4), Milena Milewska (Społeczna Szkoła Podstawowa); w kate-
gorii wiekowej 14 lat i powyżej — Marta Miłosz (Klub Garnizonowy), Mariusz 
Żmudziak (Gimnazjum Nr 3), Zuzanna Federowicz oraz  Monika Oczkowska 
(obie z Gimnazjum TWP), Zespół „Fermata” (Gimnazjum Nr 1). Decyzją Jury 
powiat ciechanowski w Siedlcach na etapie wojewódzkim XV Festiwalu Piosenki 
o Zdrowiu 24 maja reprezentowała Milena Milewska, której przyznano też nagro-
dę specjalną przewodniczącego jury — 25 darmowych lekcji w prywatnym studio 
Wojciecha Gęsickiego. Nagrody zakupiono z funduszy Miejskiej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

„Z bibliotecznej półki...”
27 kwietnia w Czytelni Naukowej Powiatowej Biblioteki Publicznej odbyło 

się kolejne spotkanie z cyklu „Z bibliotecznej półki...” Tematem wykładu Jacka 
Szczepańskiego — kierownika Zbiorów Historycznych Legionowa, były tradycje 
wojsk balonowych na Mazowszu. 

Ciechanowianin Arkadiusz Niski — Mistrzem Polski 
W dniach 6-8 maja na Mistrzostwach Polski Seniorów Niepełnosprawnych 

w Grudziądzu Arkadiusz Niski zajął I miejsce w wyciskaniu z ławeczki leżąc 
w kategorii wagowej do 100 kg uzyskując wynik 190 kg. Pobił tym samym swój 
dotychczasowy rekord o 10 kg. Tym wynikiem zakwalifikował się do przygotowań 
na Mistrzostwa Europy, które odbędą się w Portugalii w dniach 6–13 listopada 
2005 roku. W zawodach brało udział 180 sportowców z całego kraju.

Obradowali radiolodzy i neo-
natolodzy 

Na Ogólnopolskie Sympozjum 
Neonatologiczno-Radiologiczne 
do Ciechanowa przyjechało ponad
300. lekarzy. W dniach 13–15 
maja w auli WSH przy ul. 
Kraszewskiego debatowali o ra-
diologii w neonatologii. Goście 
zwiedzili nasze miasto i pobliską 
Opinogórę. Przygotowaniami do
sympozjum kierowała Wanda
Balicka, ordynator Oddziału Neo-
natologicznego Specjalistycznego 
Szpitala Wojewódzkiego. 

Krajowe Dni Informacyjne
Biuro Pełnomocnika Rządu do 

Spraw Osób Niepełnosprawnych 
w ramach projektu „Krajowe 
Dni Informacyjne (KDI) — Sy-
stem Informacyjny dla Osób 
Niepełnosprawnych” w dniach 
7-8 czerwca organizuje w War-
szawie konferencję poświęconą 
systemowi informacji dla osób 

niepełnosprawnych. Konferencja adresowana jest do instytucji rządowych, samo-
rządowych, instytucji publicznych zajmujących się problematyką osób niepełno-
sprawnych i świadczących dla nich usługi, jak również do samych niepełnospraw-
nych. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele Sejmu i Senatu, pracodawców, 
instytucji naukowo-badawczych, placówek oświatowych, mediów oraz goście 
zagraniczni. Bliższych informacji można zasięgnąć pod nr tel. (022) 826 07 22 od 
poniedziałku do piątku w godz. 9.00–15.00.

Oferta na wakacje
Komenda Hufca w Ciechanowie zaprasza wszystkie chętne dzieci na obóz 

harcerski do Sztutowa (obóz położony będzie 150 m od morza), w terminie 5–18 
lipca. Cena dwutygodniowego wypoczynku to 680 zł od osoby. Bliższe informacje 
udzielane są w siedzibie hufca (budynek SP Nr 5, ul. Broniewskiego 1) od środy do 
piątku w godz. 13.00–17.00 lub pod nr tel. (023) 673 61 40, kom. 0606 132 737.

Zmiany w kursach linii „13”
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od 24 maja zmienił się rozkład jazdy 
linii „13” w dni robocze. Kurs z pętli Kargoszyńska z godziny 6.00 przełożono 
na 5.40 i wydłużono do Kownat Borowych. Następny kurs jest o 13.28. Wyjazd 
z Kownat Borowych — godz. 6.19 i 13.59. Wprowadzono też dodatkowy kurs 
do Kownat Borowych. Wyjazd z pętli Kargoszyńska o godz. 19.03, z Kownat 
Borowych — 19.32.

Opanować stres
Jak radzić sobie ze stresem? Dlaczego stres zabija Ciebie i tych, których 

kochasz? Odpowiedzi na te pytania przyniesie cykl spotkań, odbywających się 
w Domu Nauczyciela ZNP w każdy poniedziałek do 13 czerwca włącznie. 
Wykłady na temat stresu wygłaszać będzie Jarosław Dzięgielewski, pastor 
Kościoła Adwentystów. Wstęp wolny.

Informacja dla bezrobotnych
Powiatowy Urząd Pracy w Ciechanowie w najbliższym czasie planuje zak-

tywizować 150. bezrobotnych. Urząd rozpoczyna projekt „Ponad barierami” 
finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu odbę-
dą się szkolenia dla osób zainteresowanych rozpoczęciem własnej działalności 
gospodarczej, świadczone będą usługi doradztwa zawodowego i pośrednictwa 
pracy. Udzielane będą też dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 
Zainteresowani mogą kontaktować się z Referatem Pośrednictwa Pracy PUP pod 
numerem telefonu: 672 38 44.

Wizyta gości z Niemiec
Detlef Schmahl — dyrek-

tor Zespołu Domów Pomocy 
Społecznej z Haldensleben 
wraz ze współpracownikami 
23 maja był gościem prezy-
denta Ciechanowa. Waldemar 
Wardziński podziękował mu
za podarowane na rzecz 
MOPS-u specjalistyczne łóż-
ka dla przewlekle chorych. 
Wymiana doświadczeń po-
między ośrodkami społecz-
nymi obu miast trwa od 
kilku lat. Podczas pobytu 
niemieccy goście odwie-
dzili też Krajowy Ośrodek 
Mieszkalno – Rehabilitacyjny 
dla Chorych na Stwardnienie 
Rozsiane w Dąbku.

Rzuć palenie
Każdego dnia prawie 14 tysięcy ludzi umiera na chorobę wywołaną pale-

niem papierosów. Światowy Dzień bez Tytoniu, obchodzony 31 maja, jest 
dobrą okazją do walki z nałogiem. W tym dniu od godziny 10.00 do 15.00 
Stowarzyszenie Ciechanowskie Konsorcjum Zdrowia i Instytut Ochrony Zdrowia 
w PWSZ na skwerze św. Piotra przy ul. Warszawskiej zorganizowało Punkt Porad 
Antytytoniowych. 

Coraz brudniej na dworcu PKP
Jaki jest stan sanitarny dworca PKP i jego okolic — każdy widzi. Brudne ściany, 

obskurne ławki, zaśmiecone perony. Wszystko wskazuje na to, że długo jeszcze 
taki obraz będzie straszył turystów udających się w podróż kolejową. Kontrole 
przeprowadzone 25 kwietnia przez Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego też nie wróżą nic dobrego. W porównaniu z poprzednim rokiem 
wykazały one pogorszenie stanu czystości nieruchomości PKP. Polskie Koleje 
Państwowe najwyraźniej nie przejmują się wymaganiami sanitarnymi. Interwencje 
Staży Miejskiej nie przynoszą oczekiwanych skutków. 

Lekcje papieskie w Krasiniaku 
Nauczyciele I LO poprowadzą 20 „Lekcji Jana Pawła II” przygotowanych przez 

„Gazetę” i „Tygodnik Powszechny”. Niecodzienne zajęcia zaczną się 17 czerwca 
o godzinie 16.00, skończą o 19.00 następnego dnia. Przerwa na nocleg trwać będzie 
tylko 6 godzin. W lekcjach weźmie udział kilkudziesięciu chętnych uczniów. 
O moralnym przesłaniu Ojca Świętego opowie etyk, a o biografii Jana Pawła II 
i jego wpływie na dzieje świata — historyk. Poloniści zaproszą do dyskusji na 
temat poezji Karola Wojtyły. Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie odwołają się 
do wpływu papieża na politykę. Koordynatorem wszystkich wykładów i dyskusji 
będzie katecheta i duszpasterz młodzieży ks. Krzysztof Jończyk. 

Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy
W myśl zasady rozliczalności w ramach akcji „Przejrzysta Polska” Urząd 

Miasta przygotował broszurę informującą mieszkańców Ciechanowa o docho-
dach i wydatkach miasta. Informator budżetowy w nakładzie 10 000 egzem-
plarzy będzie rozprowadzany drogą pocztową. Pojawi się też w internecie oraz 
w formie wkładki do tego numeru gazety samorządowej.

Festyn na Dzień Dziecka
11 czerwca Prezydent Miasta Ciechanów, Spółdzielnia Mieszkaniowa 

„Mazowsze” oraz Zarząd Osiedla Nr 5 organizuje integracyjny festyn rekreacyjny 
na placu przy ul. Armii Krajowej (obok parkingu strzeżonego). W programie m.in. 
gry, konkursy, miasteczko ruchu drogowego, konkurencje sportowe, niespodzian-
ki. Na biorących udział czeka wiele nagród.

Autobus Energetyczny
W dniach 22—23 czerwca w ramach ogólnopolskiej kampanii informacyjno-

edukacyjnej, na błoniach zamkowych w Ciechanowie stanie autobus energetyczny 
wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Celem kampanii jest promowanie odnawial-
nych źródeł energii, przyjaznych dla środowiska  technologii, energoszczędnych 
przedsięwzięć oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej. Autobusem 
podróżują eksperci, których zadaniem jest nieodpłatne udzielanie informacji 
i doradzanie mieszkańcom, przedsiębiorcom odwiedzanych miejscowości.  

Wanda Balicka w kuluarach sympozjum

Konkurs na gazetkę rozstrzygnięty
W lutym prezydent Waldemar Wardziński wraz z redakcją Gazety 

Samorządu Miasta Ciechanów ogłosił konkurs na gazetkę szkolną o tematyce 
samorządowej. Konkurs był skierowany do szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Ciechanowa. Termin składania prac 
upłynął 31 marca.

W kategorii szkół podstawowych wpłynęły dwie prace: Społecznej Szkoły 
Podstawowej STO  i SP Nr 4. Jury w składzie: Ewa Blankiewicz — przewod-
nicząca, Katarzyna Dąbrowska – sekretarz oraz Dominika Żagiel — członek, 
postanowiło przyznać nagrodę gazetce „Ciechawe Wieści” z SP STO, przygo-
towanej pod opieką merytoryczną Joanny Śpiewak i Marleny Szwejkowskiej-
Kińskiej. Nad składem czuwała Iwona Długoszewska.
W kategorii gimnazjów nadesłane zostały dwie propozycje: Gimnazjum 
Nr 1 i Gimnazjum Nr 3. Jury zdecydowało nagrodzić gazetkę „Nudy z Budy” 
z Gimnazjum Nr 1 przygotowaną pod opieką Ewy Cybulskiej, Jarosława 
Krauze i Marka Perzanowskiego.  
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych nie wpłynęła żadna praca. 
Nagrodzone zespoły redakcyjne otrzymają po aparacie cyfrowym.

Redakcja
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„Nowy hipermarket przy ul. Armii 
Krajowej”. To hasło budzi żywe emocje 
wśród przeciwników  budowy handlo-
wego molocha w centrum miasta. To 
głównie ciechanowscy kupcy. Dla ich 
interesów taka konkurencja ze strony 
handlowego giganta — market ma być 
częścią jednej z wielkich sieci — może 
okazać się zabójcza. — To my płacimy 
tu podatki i dajemy zatrudnienie sporej 
grupie ludzi. Czy wszyscy mamy pójść 
na zasiłek? — pyta jeden z handlow-
ców, prowadzący małą rodzinną firmę. 
Zwolennicy dużych marketów uważa-
ją, że dadzą one tak potrzebne miejsca 
pracy. — Utworzenie 1 stanowiska 
pracy w dużym markecie oznacza 
(według różnych źródeł) utratę od 
3 do 7 takich miejsc w drobnym han-
dlu. Poza tym wiemy, jak duże sieci 
eksploatują pracowników — twierdzi 
Marek Rogowski prezes Zarządu 
Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług.
— Powstanie Championa spowodo-
wało likwidację kilku sklepów. Teraz 
też tak będzie. Upadną też hurtownie, 
bo wielcy zaopatrują się bezpośrednio 
u producentów — prorokuje Bożena 
Budżak, właścicielka hurtowni „Sawa”. 
Poważne wątpliwości mają też urbani-
ści. Dziś nikt nie stawia takich obiek-
tów w centrach miast. 

To ma być sieć
Powstawanie dużych marketów 

nie musi osłabić pozycji lokalnych 
handlowców. Mogą przecież otworzyć 
w nich własne stoiska, utworzyć gale-
rię sklepów. — Inwestor na spotkaniu 
z ciechanowskimi kupcami stanow-
czo odrzucił jednak taką propozycję. 
Postawił sprawę jasno — to ma być 
sieć – Sławomir Walczak, członek 
prezydium Zrzeszenia Prywatnego 
Handlu i Usług, wiceprzewodniczący 
Rady Miasta relacjonuje przebieg 
spotkania z ciechanowskimi kupcami. 
— Sieci nie powinny całkowicie eli-
minować z rynku drobnych lokalnych 
przedsiębiorców, to wbrew interesowi 
społecznemu — uważa prezydent 
Waldemar Wardziński. — Jeśli już 
miałby powstać kolejny duży market 
(w Ciechanowie jest już kilka dużych 
sklepów: Panorama, Biedronka, Mrów-
ka, Przy Farze, Leader Price i Cham-
pion — red.), to na obrzeżach miasta, 
w dzielnicy, gdzie brakuje sklepów. 
W takim miejscu byłoby też miejsce na 
niezbędne parkingi — mówi prezydent. 
Kupcy przychylają się do jego zdania. 
— Nie jesteśmy bezmyślnymi przeciw-
nikami dużych marketów. Nie widzimy 
przeszkód, żeby inwestorzy wystąpili 
do prezydenta o scalenie działek np. 
u wylotu z miasta przy ul. Płockiej 
i tam postawili duży sklep — przeko-
nuje S. Walczak. 

Inwestor chce jednak mieć docho-
dowy hipermarket w centrum miasta, 
bo to może zmaksymalizować zyski. 
Czy jego cel jest zbieżny z interesem 
miasta?

Jak obejść niewygodne prawo
W przypadku drugiego marketu 

przy ul. Armii Krajowej istotny jest 
nie tylko jego wpływ na lokalny rynek. 
Rzecz jest dużo poważniejsza. Chodzi 
o naginanie prawa. 

Wszystko zaczęło się na począt-
ku 1999 r., kiedy Prezydent Miasta 
Ciechanów wydał decyzję o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
na „kompleks parterowych pawilonów 
handlowo — usługowych z parkin-
giem na samochody osobowe”, na 
terenie położonym pomiędzy ul. Armii 
Krajowej, a ul. Batalionów Chłopskich 
i Miejskim Przedszkolem Nr 10. 

Termin ważności decyzji mijał 
w styczniu 2001 r. W grudniu 2000 r. 
inwestor wystąpił do Urzędu Miasta 
o uzgodnienie projektu budowy i wtedy 
okazało się, że tak naprawdę chce 
zbudować nie kompleks pawilonów, 
a 1 ogromny budynek. Urząd zdecydo-
wanie odmówił uzgodnienia projektu, 
uzasadniając, że jest on niezgodny 
z decyzją o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu. Pomimo to 
inwestor wystąpił do Starosty o pozwo-
lenie na budowę.

Zrobił to w styczniu 2001 r., 
kiedy było już wiadomo, że niedługo 
(stało się to 15 marca 2001 r.) wejdą 
w życie uchwalone w 2000 r. przepisy, 
ograniczające budowę sklepów wiel-
kopowierzchniowych. Ograniczenie to 
(obowiązujące do dziś) polega m.in. 
na tym, że wybudowanie marketu 
o powierzchni sprzedaży powyżej 
2 000 m2 jest możliwe jedynie na tere-
nie wskazanym przez Gminę Miejską.

Wirtualna zmiana kompleksu pawi-
lonów w 1 hipermarket była więc jedy-
nym sposobem na wybudowanie go 
bez zgody miejskiego samorządu.

Cudowna przemiana
Postępowanie w tej sprawie 

w Starostwie toczyło się długo 
— w tym czasie upłynął termin waż-
ności decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu, zmieniono 
ustawę o zagospodarowaniu przestrzen-
nym, po wyborach zmienił się rządzą-
cy powiatem Zarząd. Nieoczekiwanie 
19 stycznia 2004 r. obecny Starosta 
wydał inwestorowi pozwolenie na 
budowę. I w tym momencie została 
usankcjonowana przemiana komplek-
su pawilonów w hipermarket o po-
wierzchni zabudowy ponad 4 700 m2 
(prawie pół hektara!).

Nota bene projekt przewiduje par-
king tylko na 80 samochodów, podczas 
gdy ten przy 2-krotnie mniejszym 
Championie mieści 160 pojazdów. Gdzie
wobec tego staną dziesiątki samocho-
dów przyszłych klientów hipermar-
ketu? Najpewniej zapełnią okoliczne 
uliczki osiedlowe.

Prezydent w imieniu Gminy Miej-
skiej zakwestionował niewystarcza-
jącą liczbę miejsc parkingowych 
i tak dużą powierzchnię zabudowy. 
Te i wiele innych argumentów pod-
nosiło miasto, 3-krotnie odwołując się 
od decyzji Starostwa do Wojewody. 
W myśl przepisów Gmina Miejska 
Ciechanów miała do tego pełne prawo 
jako właściciel sąsiedniej działki, na 
której od lat stoi Miejskie Przedszkole 
Nr 10 Ten fakt też nie jest bez znacze-
nia. Trudno wyobrazić sobie dzieci, 
bawiące się parę metrów od hałaśliwe-
go, uciążliwego hipermarketu.

Hipermarket, czyli fikcyjne pawilony
Rozbieżne interesy

Ład przestrzenny, którego strzeże 
gmina (to jeden z jej podstawowych 
obowiązków, określony w ustawie 
o samorządzie gminnym oraz ustawie 
o zagospodarowaniu przestrzennym) 
musi być respektowany, bo tylko 
w taki sposób można zagwarantować 
harmonijny rozwój urbanistyczny mia-
sta. Inaczej w środku miasta mogłaby 
wyrosnąć uciążliwa fabryka, a pomię-
dzy parterowymi domami pojawiłby 
się pojedynczy wieżowiec. Ład prze-
strzenny to sensownie poprowadzone 
drogi, wyodrębniona i oddzielona od 
osiedli mieszkaniowych dzielnica prze-
mysłowa, sklepy i placówki oświatowe 
rozmieszczone w każdej dzielnicy. Jest 
to kwestia tak kluczowa, że uchwale-
nie planów poprzedzają długie, zwykle 
niełatwe konsultacje z mieszkańcami. 
Ostateczny głos należy do miejskich 
rajców. 

Spór wokół inwestycji przy ul. 
Armii Krajowej dodatkowo kompli-
kuje prace nad projektem planu zago-
spodarowania przestrzennego osiedla 
Aleksandrówka, które toczą się od 

stycznia 2004 r. — Nikt nie przewi-
dywał przy tej ulicy drugiego dużego 
marketu. W tym miejscu na osiedlu 
od dawna przewidywana była strefa 
mniejszych obiektów handlowych 
i usługowych, tworzących minicentrum 
— przypomina Maria Kusznierewicz, 
długoletni kierownik Wydziału Urbani-
styki i Architektury Urzędu Miasta.

Naginanie prawa
Budowie drugiego hipermarketu 

przy ul. Armii Krajowej byli przeciwni 
już radni poprzedniej kadencji i ówcze-
sny prezydent miasta. W tej kadencji 
jest tak samo. — Nie ma zgody na 
naginanie prawa. Ono musi być jed-
nakowo przestrzegane przez małych 
i dużych inwestorów — stanowczo 
twierdzi prezydent Wardziński. Aby 
pomóc prezydentowi 26 lutego 2004 r.
Rada Miasta jednogłośnie poparła 
jego protest w sprawie wydania przez 
Starostę spornego pozwolenia na 
budowę. Radni przypominali, że przy 
ul. Ściegiennego plan też przewidywał 
niewielkie pomieszczenia handlowe, 
które potem połączono w jeden duży 
kompleks. W ten sposób naprzeciwko 
jednego dużego sklepu pojawił się 
drugi, a wraz z nim  poważne zatory 
komunikacyjne. — Rzeczywistość nie 
powinna odbiegać od tego, co myśmy 
jako Rada przyjęli w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzen-
nego. Nie może być tak, że my coś 
uchwalamy, wydajemy na to pieniądze, 
a potem inni próbują to obchodzić 
— mówił podczas dyskusji Marcin 

Stryczyński. Radni byli zgodni: Rada 
powinna mieć prawo głosu w sprawie 
wielkopowierzchniowych marketów, 
tak jak głoszą przepisy prawa. To 
zmniejsza patologie. — NIK kontro-
lując pozwolenia na budowę super 
i hipermarketów odkrył, że 40% z nich 
było wydanych niezgodnie z prawem 
— przytacza doniesienia prasowe 
Sławomir Walczak. 

Starosta i Wojewoda mają, wynika-
jący z przepisów prawa budowlanego, 
obowiązek pilnowania, żeby przedsta-
wiony przez każdego inwestora projekt 
budowlany był ściśle zgodny z decyzją 
o warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu. W przypadku inwestycji 
przy ul. Armii Krajowej projekt jest 
niezgodny z decyzją — jednomyślnie 
stwierdziło miasto głosami swoich 
urbanistów, prezydenta i Rady. 

Wcale nieśmieszny spór o definicję
Wojewoda Mazowiecki decyzję 

ciechanowskiego Starosty uchylił. 
Starosta znów wydał takie samo 
pozwolenie na budowę, które ponow-
nie uchylił organ wyższej instancji. 
Wtedy Starosta po raz trzeci zatwier-
dził tan sam (jak twierdzi Maria 
Kusznierewicz, zmiany były jedynie 
kosmetyczne) projekt budowlany. 
W tym miejscu trzeba wyjaśnić, że 
2-krotne uchylenia Wojewody w ogóle 
nie odnosiły się do meritum sprawy. 
Wojewoda wytykał jedynie starostwu 
ewidentne błędy proceduralne. 

Po 3 odwołaniu Gminy Miejskiej 
wreszcie rozpatrzono sprawę mery-
torycznie. I tu się okazało, że Woje-
wodzie nie przeszkadza niezwykła 
zamiana kompleksu pawilonów 
w 1 hipermarket. Zwraca on uwagę, że 
Urząd Miasta nie sprecyzował w decy-
zji co należy rozumieć pod pojęciem 
„kompleks”, tym samym urzędnicy 
Starostwa mogli dowolnie je  zinterpre-
tować. I zinterpretowali. W wydanym 
przez Starostę pozwoleniu na budowę 
jest co prawda zapis o „kompleksie 
parterowych pawilonów handlowo 
– usługowych”, jednak zatwierdzony 
tą decyzją projekt budowlany to jeden 
obiekt handlowy, stanowiący „zwartą 
całość w kształcie prostokąta” (cytat 
z pisma Wojewody!). Obiekt ten skła-
da się z jednego sklepu o powierzchni 
zabudowy 4 017 m2 (ok. 85% ogólnej 
powierzchni) i 4 mniejszych sklepów, 
które razem mają 597 m2 (15% całej 
powierzchni). 

I miasto i Wojewoda znają (przyta-
czają ją w swoich pismach) językową 
definicję słowa „kompleks”. To zespół 
przedmiotów lub zjawisk uzupełniają-
cych się wzajemnie, tworzących pewną 
całość, np. kompleks architektoniczny, 
przemysłowy, kompleks budynków, 
gmachów. Zaś termin „pawilon” to
„wolno stojąca budowla, najczęściej 
niewielka, parterowa, o lekkiej kon-
strukcji. (obie definicje za Słownikiem 
języka polskiego pod red. M. Szym-
czaka. PWN, Warszawa 1993). 

Zdaniem miasta z tych definicji 
wynika, że kompleks pawilonów to 
kilka wolno stojących budynków 
wchodzących w skład określone-
go zespołu architektonicznego (np. 
zespołu budynków handlowych czy 
usługowych), niewielkich i o lekkiej 
konstrukcji. 

Jak to przystaje do 1 wielkiego 
budynku o żelbetowej konstrukcji, 
postawionego na jednym fundamencie, 
przykrytego jednym dachem, liczącego 
ponad 4 700 m2 powierzchni zabudo-
wy? Te wątpliwości rozstrzygnie 
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie, do  którego prezydent 
w imieniu Gminy Miejskiej Ciechanów 
wniósł skargę na decyzję Wojewody  
Mazowieckiego.      

Ewa Blankiewicz

W tym miejscu miałby powstać hipermarket. Powyżej parking przed Championem
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Docenić życie
Energiczne, pełne życia, uśmiech-

nięte nawet w pochmurny dzień 
— ciechanowskie Amazonki umó-
wiły się w Zajeździe pod Turem 
w Niestumiu. 18 maja padało, ale 
plenerowe spotkanie bardzo się udało. 
Doktor Hanna Sylwesiuk — Zalewska 
z Poradni Chorób Sutka wyczerpu-
jąco odpowiadała na kolejne pytania 
(m.in. o uwarunkowania genetyczne 
nowotworów, wybór metod leczenia, 
dostępność badań), panie dzieliły się 
doświadczeniami, opowiadały o pracy 
Stowarzyszenia Kobiet po Mastektomii 
„Amazonka”, którego ciechanowski 
oddział działa od 10 lat. Jego prezes 
Ewa Rutkiewicz sprawnie kierowała 
dyskusją. Rozmowa była tak absor-
bująca, że pyszny smalec ze skwar-
kami długo czekał na swoją kolej. 
Waldemar Wardziński żałował, że nie 
mógł zostać dłużej. — Wiele kobiet na 
tym zyska, jeżeli będziecie tak dzielnie 
działać, jak dzielnie walczyłyście 
o życie — powiedział prezydent, dzię-
kując Amazonkom za zaproszenie. 
Członkinie Stowarzyszenia na co dzień 

mówią o profilaktyce, wspierają chore 
na raka piersi, starają się docierać do 
nich przed i zaraz po operacji. Wiedzą, 
że ich pomoc, podobnie jak porady 
psychologa, jest nie mniej ważna niż 
interwencja chirurga. Można się od 
nich uczyć, jak docenić i smakować 
kruche życie. 

Spotkanie zorganizowano ze środ-
ków Urzędu Miasta, Stowarzyszenia 
i Fanaru. Informacje o Stowarzyszeniu 
można znaleźć na stronie Urzędu 
www.um.cichaow.pl.

E.B.

Święto sióstr
— Zawód pielęgniarki i położnej 

pozostaje wciąż domeną kobiet, co 
bardzo mnie cieszy, ponieważ uwa-
żam, że kobiecy takt, delikatność 
a przede wszystkim sumienność 
i odpowiedzialność bardzo się w nim
sprawdzają — mówił prezydent 
W. Wardziński 12 maja w auli Pań-
stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
na konferencji naukowej, którą uczczo-
no Dzień Położnej i Międzynarodowy 
Dzień Pielęgniarek. Z tej okazji prof. 
Irena Wrońska, dziekan Wydziału 
Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu AM 
w Lublinie, otrzymała z rąk prezyden-
ta i Przewodniczącego Rady Miasta 
Janusza Czaplickiego Medal za Zasługi 
dla Ciechanowa. To życzliwość i oso-
biste zaangażowanie prof. Wrońskiej 
pozwoliły na wprowadzenie w PWSZ 
kształcenia pielęgniarek na poziomie 
licencjatu. Wśród gości konferencji była 
też prof. Elżbieta Krajewska — Kułak, 
prodziekan Wydziału Pielęgniarstwa 
i Ochrony Zdrowia AM w Białymstoku. 
Obie panie jako pierwsze pielęgniarki 
w Polsce uzyskały profesorski tytuł. 

Konferencja nieprzypadkowo miała 
miejsce w PWSZ. — Kształcenie per-
sonelu medycznego jest jednym z prio-
rytetów władz tej uczelni, które chcą 
zainwestować znaczące środki w roz-
wój Instytutu Ochrony Zdrowia, pod-
trzymując w ten sposób ciechanowskie 
osiągnięcia w tej dziedzinie — zauwa-
żyła dr Anna Blak — Kaleta, zastęp-
ca dyrektora Departamentu Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie 
Zdrowia. Wiceprzewodniczący Sej-
miku Mazowieckiego Aleksander So-
pliński zwrócił się do gości kon-
ferencji o pomoc w utworzeniu 
w PWSZ specjalności „położnic-
two”. Szansę PWSZ stanowi to, że 
na północnym Mazowszu nie ma 
szkoły, która kształciłaby położne. 
O perspektywach rozwoju uczelni 
mówił jej rektor prof. Andrzej Kolasa. 

— Od władz miasta otrzymaliśmy już 
żłobek, przedszkole, niedługo dosta-
niemy szkołę, a uczelnię zbudujemy już 
sami — profesor żartobliwie nawią-
zał do trudnych początków PWSZ 
i spodziewanych wkrótce unijnych 
funduszy. 

O randze zawodu pielęgniarki mówi-
li Waldemar Wardziński i członek kon-
wentu PWSZ Mirosław Koźlakiewicz.  
— Mam nadzieję, że naszym decy-
dentom nie zabraknie wyobraźni, by 
reformując system ochrony zdrowia 

— co nieudolnie robią od lat — docenić 
wreszcie pracę pielęgniarek. Dostrzec, 
że może ich zabraknąć przy łóżku cho-
rego, na sali operacyjnej, w gabinetach 
zabiegowych — podkreślił w swoim 
wystąpieniu prezydent. 

Konferencję zorganizował Zarząd
Koła Polskiego Towarzystwa Pielęg-
niarskiego przy Instytucie Ochrony 
Zdrowia PWSZ.

Ewa Blankiewicz

Poezja pod nogami
W nocy z 22 na 23 maja na cie-

chanowskich ulicach nieoczekiwanie 
pojawiły się wiersze. Czterowiersz 
„On modli się za nami, a resztę zrób-
my sami” można przeczytać na chodni-
kach w centrum miasta, między innymi 
na ulicy Warszawskiej, Ściegiennego, 
Placu Kościuszki, Grodzkiej, przed 
Urzędem Miasta i Centrum Kultury 
i Sztuki. Akcję chod-
nikową wymyślił 
4 lata temu Michał 
Zabłocki, stypendysta 
Ministra Kultury za 
2004 rok, krakowski 
i warszawski poeta 
i reżyser, który od 
2000 roku przepro-
wadza w różnych me-
diach działania pod 
nazwą „Multipoezja”. 
Są to różnorodne 
inicjatywy: „Wiersze 
na murach domów” 
w Warszawie i Krako-
wie, telewizyjny pro-
g r a m „ T e l e p o e -
mat”,  wiersze kabare-
towe, licytowane i pisane na zamó-
wienie w trakcie proramów Piwnicy 
pod Baranami, z którą nawiązał współ-
pracę w 1985 r. M. Zabłocki ma też 
uprawnienia moderatora i poetycko 
czatuje co 2 tygodnie, w czwartki 
o 21.00, pisząc wiersze on — line 
wspólnie z internautami na czacie 
„Multipoezja” w portalu Onet.pl. 
Skąd pomysł na tak różnorodne i nie-
codzienne kontakty z czytelnikami? 
— Wytłumaczenie jest bardzo proste. 
Przełamać niemożność trafienia z wier-
szami do czytelnika, który nie garnie 
się do książki. Trzeba szukać form 
dotarcia na miarę dzisiejszych czasów 
— wyjaśnia poeta. Jego utwory śpie-
wają Grzegorz Turnau i Agnieszka 
Chrzanowska, która w czasie ostatnich 
Igrzysk Olimpijskich do wierszy poety 
nagrała „Ogień olimpijski” — album 
fonograficzny o tematyce sportowej. 

Wiersze chodnikowe Michała Za-
błockiego po raz pierwszy pojawiły 
się w roku 2002 w Krakowie. Na kil-
ku ulicach grodu pod Wawelem wyma-
lowano wtedy wiersz: „Ratunku, idzie-
my w odwrotnym kierunku”. W 2003 
roku akcja objęła już cztery miasta. 
Przechodnie mogli wówczas (tuż 
po unijnym referenum) przeczytać: 
„Witamy uroczych gości w zwykłej 

rzeczywistości”.  W 2004 roku, kiedy 
Polską wstrząsały kolejne afery poli-
tyczne, na chodnikach Sosnowca, 
Krakowa, Wrocławia i Sopotu pojawił 
się czterowiersz:  „Obierz właściwą 
stronę. Wszystko Ci będzie policzo-
ne”.

W tegorocznej edycji akcji oprócz 
Ciechanowa udział bierze już 25 miast. 

5 z nich, w tym Ciechanów, autor 
wierszy postanowił odwiedzić osobi-
ście. — Dostałem tu życzliwą obstawę 
— śmieje się poeta — to się przydaje, 
bo sytuacje bywają różne. Późnym 
wieczorem (najlepiej maluje się na 
pustych chodnikach) bywa groźnie, 
ale Ciechanów okazał się bezpieczny. 
Nocne marki chętnie czytały wiersze 
i życzliwie je komentowały. Przy okazji 
trzeba pochwalić czujność ciechanow-
skiej policji, która szybko zareagowała 
na obraz przekazany przez monitorują-
ce centrum kamery. Jej funkcjonariusz 
pojawił się przed godziną 22, niedługo 
po tym, jak ubrana w ochronne kombi-
nezony ekipa (w czasie nocnej „Akcji 
chodnikowej” poecie pomagały aktor-
ki Teatru Exodus: Bożena Zagórska 
i Agata Zakrzewska) zaczęła malo-
wanie na chodniku. Na szczęście 
Michałowi Zabłockiemu towarzyszyli 
pracownicy Urzędu Miasta, który pa-
tronował całemu przedsięwzięciu
i pokrył koszty farby. 

Nasze miasto spodobało się poecie. 
– Czysto, bardzo zielono i dużo nowych 
chodników, chociaż na drobnej kostce 
gorzej się maluje. Mamy nadzieję, 
że Michał Zabłocki przyjedzie tu 
z nowym wierszem w przyszłym roku.

Ewa Blankiewicz

Biblioteki otwarte dla wszystkich
Od 9 do 15 maja trwał, zainicjowa-

ny przed 2. laty, Ogólnopolski Tydzień 
Książki i Bibliotek, który przebiegał 
pod hasłem „Biblioteka otwarta dla 
Ciebie”. Z tej okazji 11 maja w czy-
telni przy ul. Sikorskiego spotkali 
się bibliotekarze z Ciechanowa i po-
wiatu. Prezydent W. Wardziński i wice-
starosta Z. Puternicki życzyli im 
wielu nowych książek i ich wier-

nych czytelników, wręczyli też kwiaty 
Teresie Żebrowskiej, dyrektor Powia-
towej Biblioteki Publicznej oraz kie-
rującej Miejską Biblioteką Annie Sucho-
dolskiej. Uczniowie Gimnazjum Nr 3
pokazali dowcipną wersję Teleekspresu 
— motywem przewodnim były oczy-
wiście książki. Atrakcją obchodzo-
nego właśnie „Dnia Bibliotekarza” 

było spotkanie z poetką Ewą Stan-
grodzką. Po południu poeta i dzienni-
karz Stefan Żagiel prezentował swoją 
nową książkę „Modlitewnik królowej 
Bony”. Stefan Żagiel, który obchodził 
właśnie 20-lecie pracy twórczej, był 
następnego dnia gościem „Spotkań 
Przyjaciół Biblioteki” regularnie odby-
wających się w czytelni naukowej 
PBP. 

W ten majowy ty-
dzień uczniowie cie-
chanowskich szkół 
konfrontowali swoją 
wiedzę czytelniczą. 
Szkoła Podstawowa 
Nr 6 zorganizowała 
szkolny konkurs 
„Z książką na ty”, 
a Szkoła Podstawowa 
Nr 5 konkurs „Zacza-
rowany świat Ander-
sena” (2005 r. jest 
obchodzony jako rok 
Andersena, ponieważ 
mija właśnie 200. 
rocznica śmierci baj-
kopisarza). Przez cały
maj we wszystkich 
filiach Miejskiej Bib-

lioteki Publicznej trwał też konkurs dla 
czytelników „Moja ulubiona książka”.

W organizację tych wszystkich 
przedsięwzięć aktywnie włączył się
ciechanowski Zarząd Oddziału Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich, któ-
rym kieruje Zofia Furman.

  Ewa Blankiewicz

Ciechanowskie bibliotekarki. Z kwiatami — dyrektor MBP Anna 
Suchodolska

Wystarczy oczyścić chodnik, położyć szblon, jeszcze farba 
w sprayu i gotowe

Prof. Irena Wrońska

Narcyz to emblemat Amazonek
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Sprzątaj po swoim psie

Co to za piękne kwiatki?

Nic przyjemnego wdepnąć w psią 
kupkę. Szalety dla czworonogów w 
naszym kraju to wizja raczej na przy-
szłe stulecie, a i wtedy pewnie trudno 
będzie przyzwyczaić do korzystania z 
nich właścicieli psów. Rzeczywistość 
jest taka, ze panu przeważnie jest 
wszystko jedno, gdzie jego Pikuś 
zrobi kupkę: na trawce w parku, na 
chodniku, w osiedlowej piaskownicy, 
w ogródku. No chyba, że to jego ogró-
dek a nie sąsiada — wtedy nie wolno! 
„Niedobry Pikuś” — skarci pan pieska 
a kupkę grzeczne uprzątnie, żeby mu 
nie śmierdziała pod nosem, no i żeby 

W Ciechanowie znowu przybyło 
zieleni. Wydział Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska kupił 3400 sztuk 
krzewów i blisko setkę drzewek, który-
mi obsadzono miejskie skwery i parki. 

Spora część sadzonek trafiła do spół-
dzielni mieszkaniowych „Mazowsze” i 
„Zamek”, by zarządy osiedli i dyrekcje 
szkół z ich terenu samodzielnie zasa-
dziły przekazane przez Urząd Miasta 
drzewka i krzewy.   

 Pracownicy Wydziału Inżynierii już 
zimą planowali co i gdzie w tym sezo-
nie trzeba będzie obsadzić zielenią. 
W połowie maja zaczęto nasadzenia 
na Placu J. Piłsudskiego i w pasie 
zieleni przy skrzyżowaniu ulic Okrzei 
i Spółdzielczej. Mieszkańcy tej części 
dzielnicy „Bloki” pytali pracowników 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych  
(te prace Urząd Miasta zleca właśnie 
PUK) „Co to za piękne kwiatki u nas 
sadzicie?”. Faktycznie, niskie krzewy 
— trawuły o białych kwiatostanach 
prezentują się wyjątkowo urokliwie. 
Na skwerze przy pomniku Marszałka 
posadzono też kilka jarząbów i for-
sycje.

Skwer przy ul. M. Dąbrowskiej 
wzbogacił się o kilkanaście małych 
klombów, już niedługo wypuszczą zie-
lone listki dosadzone tam derenie.   

Z grabów utworzono nowy pas 
żywopłotu w parku J. Dąbrowskiego. 
W pobliskim parku Konopnickiej, w 
miejsca niedawno wyciętych uschnię-
tych drzew posadzono dęby i ałycze 
— takie same jak na trawnikach 
wzdłuż ul. 11. Listopada. 

Miejskie klomby i gazony rozkwitły 
begoniami, szałwią, żeniszkiem, aksa-
mitkami i pelargoniami — kwiatami, 
które dobrze sobie radzą w zanieczysz-
czonym miejskim środowisku. Gorzej 
radzą sobie z niszczycielską działal-
nością ludzi. Już na drugi dzień po 
obsadzeniu żeniszkami skweru przed 
Ratuszem ktoś ukradł kilkanaście 
sadzonek. Co roku giną lub niszczo-
ne są kwiaty na terenach zielonych 
na Farskiej Górze, w gazonach przy 
krzywej hali na ul. Pułtuskiej i te na 
przystanku autobusowym w rynku. 
Giną też drzewka i krzewy. Jesienny 
etap nasadzeń w zieleni miejskiej tra-
dycyjnie już zacznie się uzupełnianiem 
braków w ciągach żywopłotów.    
 

Dominika Żagiel     

dosadzone. Zieleń uzupełnią trawniki 
i donice z roślinami. W zróżnicowanej 
nawierzchni placu będzie przeważać 
kostka granitowa uzupełniona klinkie-
rem i granitowymi płytami. Wzdłuż 
zachodniej i północnej pierzei zostaną 
usytuowane parkingi. Nie zapomniano 
też o stojakach na rowery.

Małą architekturę będą tworzyć 
latarnie, ławki — w tym również 
obustronne i montowane wokół drzew, 
miejsce do ekspozycji wystaw cza-
sowych i cztery słupy ogłoszeniowe 
— na każdym z rogów placu. Nie 
zabraknie miejsca na ogródki kawiar-
niane, które rozłożą się wzdłuż wschod-
niej, zachodniej i południowej pierzei 
placu. Miło będzie usiąść na ławkach 
w cieniu drzew przy usytuowanej 
w centralnej części nowej fontannie.   

Prawie gotowy jest już wniosek 
o dofinansowanie ze środków unijnych 

modernizacji placu przed ratuszem, 
ul. Warszawskiej i Placu Kościuszki. 
Urząd planuje złożyć go za rok, 
w turze naboru wniosków na lata 
2007–2013. Przebudowę placu można 
byłoby zacząć wcześniej, ale rozsądek 
podpowiada, że warto poczekać na 
unijne pieniądze.

Ewa Blankiewicz

Na XXIX sesji Rada Miasta 
poparła wniosek prezydenta o zmianę 
nazwy Rynek na Plac Jana Pawła II. 
Uchwała zatwierdzająca nową nazwę 
uprawomocni się po 2 tygodniach 
od momentu jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województa 
Mazowieckiego. Od tego momentu 
przestanie obowiązywać dawna nazwa. 
Nakłady, jakie poniesie Urząd Miasta w 
związku z jej zmianą zamkną się kwotą 
3 000 zł (tyle będzie kosztować wysła-
nie zawiadomień o zmianie adresu, 
wymiana tabliczek z nazwą Rynek na 
skrzyżowaniach oraz pieczątek). Urząd 
zapłaci też za nowe tabliczki z nume-
rami na wszystkich 15. budynkach 
w obrębie placu. Mieszkańcy, którym 
zmieni się adres nie będą musieli 
w związku z tym płacić za konieczną 
wymianę dowodów osobistych.

Plac Jana Pawła II w przyszłości 

w niczym nie będzie przypominał 
swym wyglądem obecnego rynku. 
Rozpisany 2 lata temu konkurs na 
modernizację centrum miasta wygrała 
warszawska pracownia architektonicz-
na dr Krzysztofa Domaradzkiego i to 
właśnie ona przygotowała nowy projekt 
placu. Pozostaną na nim tylko te drze-
wa, które są zdrowe, pozostałe zostaną 

Plac Jan Pawła II

w nią przypadkiem nie wdepnął. Czy 
takie kulturalne i odpowiedzialne 
zachowanie nie powinno mieć miejsca 
na ulicy czy w parku? No jasne, tylko 
tej torebki na kupkę jakoś nie było pod 
ręką…   

No to teraz już nie musi narzekać 
elegancka pani od ratlerka czy postaw-
ny młodzian od dobermana. Pierwsze 
6 dystrybutorów jednorazowych tore-
bek do zbierania nieczystości po psach 
stoi już w najbardziej newralgicznych 
punktach miasta: na skwerach przed 
Ratuszem,  przy pomniku św. Piotra, 
przy „Paladium”, na Placu Piłsudskiego 

oraz w parkach 
J. Dąbrowskiego 
i M. Konopnickiej. 
Urząd Miasta planu-
je zakup następnych 
dystrybutorów pod 
warunkiem, że będą 
z nich korzystać 
właścicielie psów. 
Na początku (a te 
przeważnie bywają 
trudne) pewnie nieje-
den z nich podejdzie 
do sprawy sprzątania 
kupek jak przysło-
wiowy pies do jeża.  

D.Ż.

Porządek musi być
1 czerwca rusza wiosenna kontrola 

posesji. Pierwszy jej etap powinien 
potrwać do końca tego miesiąca. W tym 
czasie zespół urzędników Wydziału 
Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska oraz strażników miejskich 
sprawdzi osiedla: Podzamcze i Bielin. 
Tak jak podczas wcześniejszych kon-
troli, właściciele posesji będą rozlicza-
ni z przestrzegania zasad „Regulaminu 
utrzymania porządku i czystości  na 
terenie miasta Ciechanowa”. 

Kontrolujący będą sprawdzać, czy 
na posesjach są pojemniki na odpady 
komunalne i czy właściciele mają pod-
pisane umowy z PUK-iem na odbiór 
tych nieczystości. Podobnie będzie 
z nieczystościami ciekłymi - trzeba 
będzie przedstawić rachunki za wodę 
za ostatni rok (licząc od dnia ostatniej 
kontroli) oraz rachunki za ten okres 
dokumentujące wywóz ścieków z przy-
domowych szamb. Kłopoty będą mieli 
właściciele posesji, u których odebrane 
ścieki nie będą stanowiły co najmniej 
60 % zużytej wody. Pracownicy 
Wydziału Inżynierii poproszą też 
o informacje dotyczące danych tech-
nicznych zbiorników bezodpływo-
wych, ponieważ prowadzona będzie 
ewidencja takich zbiorników z terenu 
Ciechanowa. Od ponad 2. lat prowa-

dzona jest też ewidencja wyrobów 
zawierających azbest, znajdujących się 
na prywatnych posesjach. Informację 
o posiadaniu tej groźniej dla środo-
wiska substancji należy składać co 
roku do Wydziału Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta. 
Osoby, które składały ją w roku 
ubiegłym muszą zrobić to ponownie 
w 2005 roku — o czym przypominać 
będą kontrolujący. Tradycyjnie zwrócą 
też uwagę na ogólny porządek wokół 
domostw i przylegających doń chod-
ników. Jeszcze nie wszyscy pamiętają, 
że zamiatanie chodnika przed swoim 
domem (a zimą odśnieżanie go) to 
obowiązek. Kto posiada psa, powinien 
przedstawić świadectwo szczepienia 
czworonoga oraz dowód opłacenia 
podatku z tytułu jego posiadania.

 Podczas ubiegłorocznych kontroli 
posesji w blisko 1/3 z nich wykryto 
nieprawidłowości. Zawsze uzgadniano 
z mieszkańcami termin ich usunięcia 
lub przedstawienia w Straży Miejskiej 
stosownych dokumentów potwier-
dzających dopełnienie obowiązków. 
Podobna szansa będzie i w tym roku. 
Pewne jednak, że najbardziej niesub-
ordynowanym obywatelom strażnik 
miejski wlepi mandat karny.

Dominika ŻagielDystrybutor torebek na skwerze przed Ratuszem

Za sprawą Wydziału Inżynierii Miejskiej  
klomby przed dworcem PKP rozkwitły czer-
wonymi begoniami

Architekci pracowni K. Domaradzkiego (drugi z lewej) zadecydują o nowym obliczu placu

W rynku pojawiły się nowe donice 
z szałwiami
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XXIX Sesja Rady Miasta

Drogi — temat każdej sesji
Mieszkaniowo — Lokatorska „Zamek”.
— Jesteśmy gotowi do współpracy 
tam, gdzie interesy gminy i spółdziel-
ni się stykają — zadeklarował prezes 
„Zamku” Janusz Czaplicki. Wspólne 
działania mogłyby dotyczyć np. 
zaplecza Urzędu Skarbowego przy ul. 
Warszawskiej 62 (są tam potencjalne 
miejsca parkingowe). Odrębny problem 
to małe uliczki osiedlowe, zwłaszcza 
w dzielnicy Bloki. Przewodniczący 
zgłaszał, że wymagają one uporząd-
kowania, gdyż są tak wąskie, że ciężki 
sprzęt PUK nie jest w stanie się na nich 
poruszać. 

Poważnym, nierozwiązanym od 
kilkunastu lat problemem jest również 
dojazd na giełdę samochodową. Marek 
Mosakowski przedstawił propozy-
cję tymczasowego rozwiązania tego 
komunikacyjnego węzła gordyjskiego, 
który tworzy się tam w każdą sobotę: 
przejazd od strony Płocka nie przez 
ul. Płońską, tylko poprzez Kolonijną 
i Łąkową. Trzeba jednak wybudować 
300–500 m ul. Tysiąclecia (przy  PEC) 
aż do mostu na Bielinie.  

Zapchane centrum obok pustych 
parkingów

Mamy dużo czy mało miejsc par-
kingowych? Sądząc po wiecznie za-
pchanej Warszawskiej — miejsc bra-
kuje. Z drugiej strony duże parking 
przy krytej pływalni czy naprzeciwko 
Zamku Książąt Mazowieckich świecą 
pustkami. W weekendy nikt nie stawia 
samochodu przy Starostwie, choć to 
zaledwie minuta drogi do obleganej 
Warszawskiej. G. Brozdowski uważa, 
że przekształcenie tej ulicy w deptak 
i przebudowa Rynku rozbijają się 
o brak miejsc parkingowych. Stefan 
Żagiel dla odmiany sądzi, że należy 
raczej zniechęcać do zatrzymywa-
nia się w samym centrum. — Mało 
znam miast, które by miały  w swoich 
centrach, zwłaszcza niedużych, jak 
w Ciechanowie, tyle miejsc do par-
kowania. Tak się u nas utarło, że 
musimy jeździć samochodem nawet 
po paczkę papierosów i parkować przy 
samym kiosku — stwierdził radny. W 
jego przekonaniu najlepszy sposób 

na zatłoczone centrum to, wzorem 
choćby Olsztyna, wprowadzenie 
płatnego parkowania. Nowe miejsca 
parkingowe zdaniem radnych mogłyby 
powstać przy ul. Grota — Roweckiego 
oraz nad Łydynią, przy przedszkolu 
integracyjnym i za starym młynem. 
— Wskazane są raczej spacery 
i parkowanie dalej, w miejscach 
mniej ruchliwych — sugerował S. 
Żagiel. Radny jest realistą. — Robi się 
w naszym mieście dużo, chociaż jest ono 
rozległe, drogi są długie. W większości 
miast stan ulic jest dużo gorszy, np. 
w Legionowie. Nie bijmy się tak 
w piersi. Co roku wydajemy duże pie-
niądze na nowe drogi i ich remonty i co 
roku tego przybywa.

Ewa Blankiewicz

— 2 kwietnia 2005 r. zmarł Jan 
Paweł II, jeden z największych, jeżeli 
nie największy Polak, jaki urodził się 
na naszej ziemi — od przypomnienia 
tej bolesnej straty zaczął XXIX sesję 
Rady Miasta przewodniczący Janusz 
Czaplicki. Radni uczcili pamięć Ojca 
Świętego minutą ciszy.

Później było już o rzeczach przy-
ziemnych. Stan drogownictwa i miej-
sca parkingowe — ten temat żywo 
obchodzi wszystkich mieszkańców. 
— Jest omawiany praktycznie na każ-
dej sesji, co świadczy o jego randze 
— stwierdziła Ewa Gładysz, zastępca 
prezydenta. — Ta kadencja charaktery-
zuje się szczególną troską o stan dróg, 

bo zapóźnienia w tej dziedzinie są 
w naszym mieście bardzo duże 
— dowodził Marek Mosakowski.

Rosną koszty utrzymania 
W 2004 r. została profesjonalnie 

opracowana ewidencja dróg gminnych, 
której do tej pory nie było, choć obo-
wiązek jej wykonania został ustawowo 
nałożony w 2000 r. Ułatwi to sporzą-
dzanie projektów organizacji ruchu 
drogowego oraz planowanie inwestycji 
i remontów. Bieżące utrzymanie dróg 
w 2004 r., podobnie jak w latach 2002 
i 2003 kosztowało ok. 1 200 tys. zł, 
a oczyszczanie i zimowe utrzymanie 
dróg — ponad 646 tys. 65 tys. zł 
pochłonęło utrzymanie zieleni na uli-
cach. Koszty energii elektrycznej i kon-
serwacji ulicznego oświetlenia coraz 
bardziej obciążają miejski budżet. 
W 2002 r. było to 1 148 tys. zł, 
w 2003 r. — 1 060 tys., a w 2004 r. już 
ponad 1 571tys. Koszty rosną, bo na 
naszych ulicach stają wciąż nowe latar-
nie, zmieniono też zasady odpłatności 
za energię. Wcześniej do kasy miasta 
wpływała subwencja na utrzymanie 
oświetlenia na drogach wojewódzkich 
i krajowych, dziś koszty te ponosimy 
sami. Rosną obciążenia, ale przecież 
rosną też potrzeby mieszkańców. 
— Wniosków dotyczących drogowych 
zadań inwestycyjnych jest tak wiele, że 
stają się koncertem życzeń. Tym, którzy 
je zgłaszają trudno wytłumaczyć, że nie 
starcza środków — ubolewał Ryszard 
Sobotko. 

Zauważalna różnica w inwestycjach
W drogowych inwestycjach widać 

znaczącą poprawę. W 2004r. na budo-
wę ulic wydano 1 360 tys. zł. Rok 
2005 zapowiada się pod tym względem 
jeszcze lepiej. Potrzeb jest jednak tak 
dużo, że można byłoby na nie przezna-
czyć kilka kolejnych budżetów. Lepsze 
drogi to mniej wypadków. W 2002 r. 
było ich 63 (77 rannych, 8 zabitych), 
w 2003 r. — 20 (21 rannych, 3 zabi-
tych), a w 2004 tylko 11 (11 rannych). 
Poważną bolączką jest brak obwodnicy 
— mieszkańcy skarżą się na hałas, spa-

liny, zniszczone przez tiry nawierzch-
nie. Budowa obwodnicy oddala się w 
czasie — Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad mówi dziś 
o terminie po 2010 r. Może więc pewnym 
rozwiązaniem problemu będzie budo-
wa drugiego pasma ul. Armii Krajowej 
i przeniesienie na tę ulicę ciągu drogi 
nr 50. — Ta inwestycja ma szansę 
realizacji, ponieważ przymierzamy się 
do budowy tej drogi z wykorzystaniem 
funduszy unijnych. Złożymy wniosek 
przy kolejnym naborze — zapewniła 
Ewa Gładysz. Trwa już projektowanie 
odcinka tej drogi od ul. Płońskiej do 
Pułtuskiej oraz regulowanie spraw wła-
snościowych (udokumentowane prawo 
własności gruntu jest warunkiem złoże-
nia wniosku). Koszt wykupu gruntów 
Urząd Miasta szacuje na kilkaset tys. 
zł. Mogą one być uznane za koszty 
kwalifikowane (takie, które podlegają 
refundacji z unijnych funduszy) do 
10% wartości inwestycji.

Miasto w roli petenta
Szkoda, że zarządcy dróg innych niż 

gminne nie skorzystali z zaproszenia 
przewodniczącego i nie przybyli na 
XXIX sesję Rady Miasta. — Mimo, że 
już od 6 lat drogami na terenie miasta 
zajmują się 4 zarządcy, mieszkańcy 
nadal nie przyjmują tego do wiado-
mości i za wszelkie problemy czynią 
odpowiedzialnymi służby prezydenta. 
Trudno jest wytłumaczyć, że w spra-
wach niektórych dróg my też wystę-
pujemy z pozycji petenta — mówiła 
E. Gładysz. — Zarządcy dróg krajo-
wych, wojewódzkich i powiatowych 
wykazują małą aktywność — padały 
głosy radnych. W 2005 roku środki 
na inwestycje na tych drogach są 
bardzo skromne. Tymczasem wielu
radnych od dawna mówi o modernizacji 
dróg krajowych. Agnieszka Bukowska 
chciałaby wyegzekwować od Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Au-
tostrad budowę chodnika po pra-
wej stronie ul. Pułtuskiej, a Tomasz 
Grembowicz, Sławomir 
Walczak, Zdzisław Dą-
browski oraz Adam 
Stępkowski upominają 
się o rondo w zbiegu 
ulic: Sońskiej, Płońskiej 
i Kasprzaka. Okazuje się, 
że budowa ronda w tym
roku będzie chyba nie-
możliwa — GDDKiA 
deklaruje, że ma budżet 
mniejszy o 1/3 od za-
kładanego. — Jak to 
możliwe, przecież środki 
z Unii płyną, słyszy się 
o 100 mln euro prze-
znaczonych na budowę 
i modernizację dróg 
— dziwił się A. 
Stęp-kowski. — Nie 
tracę nadziei co do ronda. Jeśli 
nie, może będzie można powal-
czyć o przebudowę drogi nr 60,
dokumentację mamy już gotową 
— zapewniła Ewa Gładysz. Jej zdaniem 
wpływ na wybór inwestycji w GDDKiA 
w okresie przedwyborczym ma taki 
a nie inny układ polityczny. Trwają 
starania w Urzędzie Marszałkowskim 
o modernizację ul. Wojska Polskiego. 
Wraz z nowym chodnikiem mogłaby 
się tam pojawić ścieżka rowerowa. 

Partner — spółdzielnia 
mieszkaniowa

Choć współpraca miasta z pozo-
stałymi zarządcami dróg układa się 
coraz lepiej, to na razie pewniejszym 
partnerem w oczach prezydenta i jego 
zastępców okazuje się być Spółdzielnia 

Ewa Gładysz

Uchwały Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXIX sesji 
28 kwietnia 2005 roku:

Nr 306/XXIX/2005 w sprawie obsadze-
nia mandatu radnego.
Nr 307/XXIX/2005 w sprawie zbycia 
nieruchomości w trybie bezprzetargo-
wym. 
Nr 308/XXIX/2005 w sprawie przy-
stąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzenne-
go „Dzielnica Przemysłowa II”. 
Nr 309/XXIX/2005 w sprawie ustalenia 
najniższego wynagrodzenia zasadnicze-
go w I kategorii zaszeregowania dla 
pracowników samorządowych zatrud-
nionych w Zakładzie Obsługi Szkół 
i Przedszkoli w Ciechanowie. 
Nr 310/XXIX/2005 w sprawie ustalenia 
najniższego wynagrodzenia zasadnicze-
go w I kategorii zaszeregowania dla pra-
cowników nie będących nauczycielami 
zatrudnionych w jednostkach oświa-
towych prowadzonych przez Gminę 
Miejską Ciechanów.
Nr 311/XXIX/2005 w sprawie przyjęcia 
darowizny. 
Nr 312/XXIX/2005 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2005 rok. 
Nr 313/XXIX/2005 w sprawie zmiany 
Miejskiego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
dla miasta Ciechanowa na 2005 r. 
Nr 314/XXIX/2005 w sprawie nada-
nia nazwy placu na terenie miasta 
Ciechanów.
Nr 315/XXIX/2005 w sprawie ustale-
nia zabezpieczenia w formie weksla in 
blanco oraz notarialnego oświadczenia 
o dobrowolnym poddaniu się egzeku-
cji.

Podwyżki w oświacie
Na XXIX sesji RM radni zmienili 

stawkę najniższego wynagrodzenia za-
sadniczego (I kategoria zaszeregowa-
nia) dla pracowników samorządowych 
niebędących nauczycielami, zatrudnio-
nych w miejskich gimnazjach, szkołach 
podstawowych i przedszkolach. Stawkę 
ustalono na 600 zł. Dotychczas wyno-
siła ona 500 zł i nie była zmieniana od 
2001 r.

Walne w spółkach miejskich
Znane są wstępne terminy Zwyczaj-

nych Zgromadzeń Wspólników spółek 
miejskich. 30 maja obradować będzie 
walne zgromadzenie w PUK, 3 czerw-
ca — w ZKM, 14 czerwca — w PEC, 
27 czerwca — w ZWiK, 30 czerwca 
— w TBS. Podczas zgromadzeń roz-
patrywane będą m.in. sprawozdania 
zarządów z działalności spółek za 
ubiegły rok. 

Maleje liczba bezrobotnych
Według danych statystycznych PUP 

w końcu 2004 r. na terenie miasta było 
4195 bezrobotnych. W porównaniu 
z rokiem ubiegłym, w którym odnotowa-
no 4343 osoby bez pracy, liczba bezro-
botnych zmalała o 148 osób. Tym samym 
z 17,9% do 15,2% zmniejszył się 
wskaźnik bezrobocia. W 2004 r. zare-
jestrowano 3651 osób, 3796 wyłączono 
z ewidencji. 1927 osób podjęło pracę. 
PUP na zaktywizowanie 139 osób do 
podjęcia pracy wydał ponad 441 tys. zł.

Chwila zadumy nad ciechanowskimi drogami 

Jak wypadli 6-klasiści 
5 kwietnia w sześciu szkołach pod-

stawowych w Ciechanowie odbył się 
egzamin sprawdzający dla uczniów 
klas szóstych. Przy maksymalnej licz-
bie 40. punktów średnia dla Gminy 
Miejskiej Ciechanów wyniosła 29,55; 
dla powiatu – 28,67. Najlepszy wynik 
w tegorocznych sprawdzianach uzy-
skała Społeczna Szkoła Podstawowa 
ze średnią 36,00. Kolejne pozycje
zajęły: SP Nr 3 — 31,38; SP Nr 6
— 30,46; SP Nr 7 — 29,63; 
SP Nr 4 — 27,82; SP Nr 5 — 27;56.
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Interpelacje radnych

Stefan Żagiel chciał się dowiedzieć, jak zakończyły się próby zdyskredytowania 
radnych miejskich, jaki jest finał spraw sądowych o pozbawienie ich mandatu. 
Radny obawia się, czy rozwijanie przez wydawnictwo Bauer zakładów w innych 
miastach (takie doszły go słuchy) nie oznacza ucieczki kapitału z Ciechanowa. 
S. Żągiel pytał, jaka jest tego przyczyna.
Ryszard Sobotko stwierdził, że Ciechanowskiej  Komendzie Hufca ZHP brakuje 
funduszy na organizowanie obozów, materiały piśmienne, komputer z drukarką. 
Radny uważa, że należy przeznaczyć więcej pieniędzy na nasadzenia nowych 
krzewów i drzew niskopiennych. Zasygnalizował też potrzebę wyrównania choć-
by w kilku miejscach chodnika na ul. Warszawskiej oraz uzupełnienia poziomego 
oznakowania: ciągłych linii przed znakami „stop”, zebry na ul. Augustiańskiej 
oraz ustawienie trójkąta ostrzegawczego na ul. Orylskiej. Radny poruszył również 
sprawę wyremontowania pomieszczenia po byłej cukierni na Placu Piłsudskiego 
na potrzeby czytelni biblioteki międzyuczelnianej oraz naprawienia fragmentu 
chodnika przy wejściu do Ciechanowskiego Towarzystwa Naukowego. 
Grzegorza Brozdowskiego interesowało, co spowodowało, że gmina miejska 
Ciechanów nie przystąpiła do programu naboru uczniów do szkół ponadgimna-
zjalnych „Optivum”.  Radny pytał też o plany dotyczące pomieszczenia po byłej 
cukierni na Placu Piłsudskiego. Jest ono potrzebne, żeby podłączyć do węzła ciepl-
nego miejskiej kotłowni bibliotekę akademicką. 
Zenon Stańczak stwierdził, że o ile na naszych drogach miejskich firma Planeta 
wykonała już oznakowanie poziome, o tyle na drogach krajowych nr 50 i 60, gdzie 
jest znaczne natężenie ruchu, nic się nie dzieje. Radny zapytał, kiedy zacznie się 
malowanie oznakowania na drogach krajowych. 
Tomasz Grembowicz w imieniu taksówkarzy z ul. Grodzkiej poprosił o namalo-
wanie pasów oddzielających postój od jezdni. Kierowcy mają problem z wyjściem 
do budki telefonicznej, ponieważ pojazdy jadące zbyt blisko ich wozów uniemoż-
liwiają otwarcie drzwi. 
Sławomir Walczak zapytał, na jakim etapie są prace nad projektami inwestycji, 
na które miasto chce się ubiegać o unijne dofinansowanie. Zdaniem radnego 
w okresie przed wyborami do parlamentu dają się odczuć przepychanki na szcze-
blu wojewódzkim i słychać o wstrzymaniu naboru wniosków. S. Walczak chciał 
się dowiedzieć, jak może to wpłynąć na dalszy los kilku planowanych przez miasto 
t.zw. „unijnych” inwestycji. 
Stanisław Kęsik interpelował na temat ul. Ceramicznej, gdzie na terenie admi-
nistrowanym przez TBS stoją zdewastowane komórki i piwnice. Radny prosi 
o zinwentaryzowanie ich i rozebranie tych, które nie są użytkowane przez miesz-
kańców. Radny postuluje też uprzątnięcie terenu przy pętli autobusowej na tej 
samej ulicy oraz rozważenie możliwości przejęcia za długi od byłych właścicieli 
domu na ul. Ceramicznej 6. Mogłoby tam zdaniem radnego powstać około 20 
mieszkań socjalnych. S. Kęsik uważa, że przydałyby się czasowe barierki przy 
drodze, którą chodzą dzieci do Szkoły Podstawowej Nr 4.  
Dariusz Szczygielski zasygnalizował, że młodzież pije alkohol w zaroślach na 
bulwarach przy ul. Gostkowskiej. W przekonaniu radnego nie pomogą żadne 
apele, jeśli nie zagospodaruje się tego terenu na potrzeby rekreacji dla wszystkich 
mieszkańców. D. Szczygielski chciał się dowiedzieć, jakie są losy popieranej przez 
prezydenta propozycji WSH, która chce partycypować w rewitalizacji tego terenu 
przez powiększenie parku przy budynku uczelni. Radny zgłosił również prośbę 
do przewodniczącego Rady, żeby poinformował radnych o rozstrzygnięciu sprawy 
prawomocności ich mandatów jeszcze przed głosowaniami w sprawie uchwał. 
Adam Stępkowski zauważył, że wyjazd z ul. Augustiańskiej w Fabryczną jest 
w tej chwili niebezpieczny z powodu złej widoczności. Radny zaproponował, aby 
na skrzyżowaniu tych ulic umieścić lustro.
Andrzej Rolbiecki przekazał, że mieszkańcy ul. Nowokolejowej są zaniepokoje-
ni, ponieważ mają wnieść opłaty adiacenckie za wzrost wartości swoich działek 
z powodu wybudowania na tej ulicy kanalizacji deszczowej. Radny interpelo-
wał też w sprawie i topoli, rosnących przy skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza z 17. 
Stycznia. Są na nich gniazda wron, pod drzewami jest brudno. A. Rolbieckiego 
niepokoi sypanie ulic miejskich (ostatnio ul. Sienkiewicza) grysem. Radny uważa, 
że ta technologia stwarza zagrożenie w ruchu drogowym.
Janusz Czaplicki przedstawił prośbę mieszkańców ul. Gwardii Ludowej, a szcze-
gólnie budynku przy Gwardii Ludowej 20, o uporządkowanie stanu nawierzchni 
pobliskiej pętli autobusowej. Przewodniczący wniósł też  o załatanie dziur przy 
parkingu na wysokości budynku przy ul. Pułtuskiej 66. 
Agnieszka Bukowska zaapelowała, aby stworzyć muzeum lub izbę pamięci 
kopalnictwa gliny i produkcji cegły w Ciechanowie i okolicach, rzuciła również 
pomysł zorganizowania miejsca, poświęconego historii ciechanowskiego cukrow-
nictwa.  Zaproponowała, żeby na pałacyku Franciszka Rajkowskiego (budynek był 
kiedyś własnością Cukrowni, dziś jest w prywatnych rękach) znalazła się tablica 
zawierająca informację o pierwszym właścicielu, znanym ciechanowskim spo-
łeczniku. A. Bukowska zapytała też, jak długo pod oknami Szkoły Podstawowej 
Nr 3 i mieszkańców ul. Pułtuskiej 62A i B będzie działał dom publiczny i co można 
zrobić, żeby przenieść go w inne miejsce. Mieszkańcy chcą też zlikwidowania 
w tym miejscu podświetlanej reklamy piwa.

Drogi kosztują
Gmina Miejska Ciechanów odpo-

wiada za 263 drogi w mieście. Ich  
łączna długość wynosi ok. 102,762 
km. Miasto jako zarządca zajmuje 
się planowaniem i finansowaniem 
budowy dróg, ich przebudową, remon-
tami i utrzymaniem. Na  utrzymanie 
dróg gminnych w roku 2004 wydano 
1 196 tys. zł. W ramach tych środków 
wykonano:

— nawierzchnie asfaltowe dróg 
gminnych (m.in. ulica Tysiąclecia, 
Mleczarska, Zamkowa, Zielona Ścież-
ka, Przelotna, Gwardii Ludowej, Pow-
stańców Wielkopolskich, Armii Krajo-
wej) — 359,5 tys. zł,

— remonty cząstkowe ulic masą
z otaczarki: Asnyka, Wesoła, Widna, 
Fabryczna, Sikorskiego, Wodna, Ba-
czyńskiego, Augustiańska, Rzeczkow-
ska, Powstańców Wielkopolskich, Zam-
kowa, Krubińska, Waryńskiego, Wy-
spiańskiego, Ściegiennego, Grodzka, 
Okrzei, Fabryczna, Zagumienna, Gło-
wackiego, Równa, Spokojna, Sienkie-
wicza, Księcia Janusza Mazowieckiego 
— 30,6 tys. zł,

— remonty nawierzchni masą 
z recyklera (ul. Batalionów Chłopskich, 
Orylska, Powstańców Wielkopolskich, 
Warszawska, Augustiańska, Zielona 
Ścieżka, Tysiąclecia, Mleczarska, As-
nyka, Ściegiennego, Gwardii Ludowej, 
Jesionowa, Gostkowska, Sienkiewicza, 
Wyzwolenia, Kolbe, Głowackiego, 
Sikorskiego, Armii Krajowej, Szwanke, 
Letnia, Rumiankowa, Kicińskiego, Fre-
dry, Śląska, Zagumienna, Grodzka, 
Sikorskiego, Zamkowa, Bojanowskie-
go) — 70 tys. zł,

— remont cząstkowy nawierzchni 
emulsją asfaltową i grysami bazalto-
wymi (droga do Grędzic) — 13 tys. zł,

— remont cząstkowy nawierzchni 
frezem asfaltu (ul. Ukośna i Szumna) 
— 15 tys. zł,

— chodniki z kostki brukowej
(ul. Kilińskiego 7, Świętochowskiego, 
Wyzwolenia, Głowackiego, Sikorskie-
go, Smorawińskiego, Kopernika) 
— 235 tys. zł,

— remonty cząstkowe chodników,
wymianę krawężników, remonty prze-
pustów oraz nawierzchni z trylinki (ul. 
Reymonta, Kicińskiego, Gostkowska, 
Jastruna, Skłodowskiej, Ukośna, Par-
kowa, Bielińska, Świętochowskiego, 
Gostkowska, Olchowa, Rzeczkowska, 
11 Listopada, 3-go Maja, Towarowa, 
Zagłoby) — 49 tys. zł,

— konserwację sygnalizacji ulicz-
nej (skrzyżowanie Armii Krajowej 
i Sikorskiego) — 13 tys. zł,

— profilowanie równiarką dróg 
gruntowych –  89 tys. zł,

— remonty nawierzchni gruntowych 
tłuczniem i kruszywem kamiennym (ul. 
Zielna, Skrzetuskiego, Różana, Gajcego, 
Działkowa, Przelotna, Komunalna, 
Ukośna, Obozowa, Sienkiewicza, No-
wozagumienna, Rycerska, Ptasia, Wrzo-
sowa, Spacerowa, Wędkarska) — 67,5 
tys. zł,

— oznaczenia poziome i pionowe 
na terenie całego miasta, moderniza-
cję sygnalizacji świetlnej, remonty 
wjazdów, projekty organizacji ruchu 
— 186 tys. zł,

— pompowanie wody opadowej, 
remonty mostów — 2,7 tys. zł.

Polisa ubezpieczenia dróg koszto-
wała w 2004 r. 4,4 tys. zł. 61 tys. zł 
wydano na sporządzenie ewidencji 
dróg (I etap). Poza utrzymaniem tech-

nicznym dróg przeznaczano środki 
budżetowe na ich utrzymanie zimowe, 
odśnieżanie ulic i chodników, wywóz 
nadmiaru śniegu z centrum miasta, 
doczyszczenie pozimowe, mechanicz-
ne zamiatanie nawierzchni asfaltowych 
posiadających krawężnik, wywóz nie-
czystości itp. W 2004 r. mechanicznym 
zamiataniem ulic objęto 64 720 m, 
w okresie zimowym odśnieżano 
32 771 m. Na ten cel wydano 646,6 tys. 
zł. Kolejne nakłady pieniężne Gmina 
Miejska poniosła na:

— konserwację i utrzymanie sieci
kanalizacji deszczowej (m.in. w uli-
cach: Tomaszewskiego, Bony, Gostkow-
skiej, Juranda, Tysiąclecia, Warszaw-
skiej, Jesionowej, Kopernika, Stra-
żackiej, Ściegiennego, Moniuszki, 
Narutowicza, Powstańców Wielkopol-
skich, Kolbego, Kicińskiego, Bata-
lionów Chłopskich, Armii Krajowej, 
Mickiewicza, Grodzkiej, Gwardii Lu-
dowej, Zagumiennej, Sienkiewicza, 
Augustiańskiej, Orylskiej, Mikołaj-
czyka, Hallera, Śląskiej, Okrzei, Wito-
sa, Tysiąclecia, Ściegiennego, Gostkow-
skiej, Reutta, Powstańców Wielkopol-
skich, Bojanowskiego) — 91 tys. zł. 
W 2005 r. na czyszczenie sieci i drobne 
remonty w budżecie miasta przezna-
czono 89 tys. zł. 

— utrzymanie zieleni w pasach 
drogowych (zbieranie śmieci, cięcie 
sanitarne drzew i krzewów oraz sadze-
nie kwiatów, krzewów i drzew) —  65 
tys. zł.    

— oświetlenie dróg publicznych 
(zużycie energii elektrycznej oraz 
utrzymanie i bieżąca konserwacja sieci 
oświetlenia ulicznego) — 1 571 tys. zł. 
W ramach inwestycji 269 tys. zł 
przeznaczono na: przebudowę linii
energetycznej w rejonie ulic Pułtuskiej, 
Dziedzica i Pogodnej, opracowanie 
projektu budowy i wybudowanie 
oświetlenia ulicy Andersa i Spacerowej, 
przeprowadzenie budowy i moder-
nizacja ulic: Bielińskiej, Okopowej 
i Łukasiewicza.

W 2004 r. w budowę dróg gminnych 
zainwestowano 1 817 tys. zł. Lista prac 
to:

— budowa zatoki parkingowej przy 
ulicy Sikorskiego na 14 miejsc postojo-
wych — 23,7 tys. zł,

— budowa nawierzchni ulic: 
Widokowej Astrowej i Kolberga wraz 
z chodnikami — 434 tys. zł,

— budowa nawierzchni ul. Szy-
manowskiego wraz z jednostronnym
chodnikiem na odcinku od ul. Czar-
nieckiego do ul. Kolbe — 330 tys. zł,

— budowa parkingu wraz z odwod-
nieniem przy budynku Sądu przy ul. 
Mikołajczyka na 23 miejsca postojowe 
— 94,6 tys. zł,

— budowa chodnika z kostki bru-
kowej wraz z miejscami postojowymi 
w pasie ul. Batalionów Chłopskich 
— 163,7 zł,

— budowa chodnika z kostki bru-
kowej wraz z wjazdami w pasie ulicy 
Augustiańskiej — 232,5 zł,

— budowa ulicy Krótkiej wraz 
z chodnikami — 77,5 tys. zł, 
— rozbudowa systemu kanalizacji 
„Zachód” — 162,8 tys. zł,

— prace projektowe ulic: Pułaskie-
go, Akacjowej, Warszawskiej i Rynek 
— 161,6 tys. zł,

— opracowanie koncepcji odpro-
wadzenia wód deszczowych z terenu 
miasta — 134,4 tys. zł.

    red.

3 dni trwały przesłuchania kandydatów na dyrektorów ciechanowskich 
placówek oświatowych. W komisji konkursowej, której przewodniczył 
zastępca prezydenta Eugeniusz Sadow-ski zasiadało 3. przedstawicieli orga-
nu prowadzącego, czyli Prezydenta Miasta Ciechanów, 3. — organu spra-
wującego nadzór pedagogiczny (Kuratorium Oświaty i Wychowania), 
2. przedstawicieli rodziców, 2. — Rad Pedagogicznych po 1. członku ZNP 
i nauczycielskiej „Solidarności”. Na kolejną kadencję dyrektorami zostali: Jolanta 
Piotrowska, dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, 
Alicja Chojnacka,  dyrektor Gimnazjum Nr 3 oraz Jarosław Krauze, dyrektor 
Gimnazjum Nr 1. Nowego dyrektora będzie mieć SP Nr 4. Została nim Jolanta 
Łuniewska. Miejskim Zespołem Szkół Nr 1 będzie kierować Dariusz Mosakowski 
— dotychczasowy dyrektor SP Nr 3, a Miejskim Zespołem Szkół Nr 2 — Janusz 
Kowalski — obecny dyrektor SP Nr 7. Z wyjątkiem Alicji Chojnackiej, która 
pokonała 1 konkurentkę, pozostała piątka nie miała kontrkandydatów.

E.B.

Konkursy na dyrektorów rozstrzygnięte
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1. Cele konkursu:
— wzbogacenie i uatrakcyjnienie 
wizerunku Ciechanowa,
— promocja pomysłowości oraz nowa-
torskich rozwiązań dekoracyjnych, 
mających na celu pozytywny wpływ 
na wygląd i estetykę miasta,
— usatysfakcjonowanie laureatów 
konkursu za osobisty wkład w rozwój 
walorów estetycznych miasta.

2. Organizacja konkursu:
a) konkurs odbywa się pod patrona-
tem Prezydenta Miasta Ciechanów. 
W imieniu Prezydenta Miasta Cie-
chanów prace związane z konkur-
sem koordynuje Wydział Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska,
b) konkurs ma zasięg ogólnomiejski,
c) do konkursu mogą być zgłaszane 
posesje i balkony w następujących 
kategoriach: I. budynki mieszkalne: 
jednorodzinne, wielorodzinne (balko-
ny); II. obiekty użyteczności publicznej 
(zakłady pracy, hotele, sklepy, lokale 
gastronomiczne, szkoły, przedszkola, 
banki itp.), 
d) rozpoczęcie konkursu ustala się 

na czerwiec 2005 r., zakończenie we 
wrześniu. 

3. Tryb zgłaszania obiektów do udziału 
w konkursie:
a) zgłoszenie do konkursu odbywa się 
za pośrednictwem druków, które są do 
odebioru w sekretariacie Urzędu Miasta 
Ciechanów lub w Wydziale Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska przy 
ul. 17 Stycznia 30 oraz u przewodni-
czących Zarządów Osiedli, 
b) wnioski mogą być składane przez: 
osoby fizyczne, osoby prawne, Zarządy 
Osiedli, osoby trzecie (za zgodą i wie-
dzą właściciela posesji  lub balkonu),
c) obiekty nagrodzone w ostatnich 
dwóch latach nie mogą być zgłaszane. 
Nie dotyczy to obiektów wcześniej 
wyróżnionych, 
d) zgłoszenia na drukach należy skła-
dać w sekretariacie Urzędu Miasta 
Ciechanów (ul. Rynek 6) lub w Wy-
dziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony 
Środowiska (ul. 17 Stycznia 30).

4. Kryteria oceny.
Komisja konkursowa dokona oceny 
biorąc pod uwagę:

Jak co roku pod patronatem Prezydenta Miasta Ciechanów ogłoszony został konkurs na najładniejszą posesję. 

Regulamin konkursu na najładniejszą posesję 2005 roku

Przewodnik po ciechanowskich gimnazjach
Gimnazjum Nr 1
im. Komisji Narodowej 
ul. Orylska 3
tel. 672 45 12
www.edu.apple.pl/ciechanowgimn1 
Dyrektor: Jarosław Krauze

Do Gimnazjum Nr 1 uczęszcza 
646 uczniów. Klasy liczą przeciętnie 
27 osób. Klasa humanistyczno-dzien-
nikarska daje możliwość tworzenia 
małych reportaży, wydawania gazetki 
szkolnej „Nudy z budy”, odbywania 
zajęć w muzeach, teatrach, radiu, 
telewizji. Klasa biologiczno-chemicz-
na obejmuje edukację ekologiczną 
i prozdrowotną, współpracę z Pań-stwo-
wą Wyższą Szkołą Zawodową, pro-
pagowanie wolontariatu. Klasa mate-
matyczno-informatyczna daje moż-
liwość tworzenia strony interneto-
wej szkoły. W klasach językowych 
odbywa się nauka angielskiego 
(5 godzin tygodniowo) i niemieckie-
go (3 godziny tygodniowo). Nauka 
języków prowadzona jest w małych 
grupach. Gimnazjum posiada dwie 
pracownie komputerowe ze stałym 
łączem internetowym, dwie sale gim-
nastyczne, siłownię, bibliotekę, dwie 
sale audiowizualne, gabinet medyczny, 
stołówkę. Jest koło dziennikarskie, 
polonistyczne, informatyczne, mate-
matyczne, teatralne. Działa chór szkol-
ny, zespół wokalny oraz klub uczniow-
ski „Jedynka”. W szkole prowadzone 
są zajęcia wyrównawcze z języka 
polskiego i matematyki oraz zajęcia 
gimnastyki korekcyjnej i SKS. 

Gimnazjum Nr 2 
im. Zjednoczonej Europy
ul. Wojska Polskiego 51
tel. 672 24 71
www.gim2ciechanow.neostrada.pl
Dyrektor: Jolanta Obidzińska 

W szkole w 12. oddziałach uczy 
się 303. uczniów, głównie z tere-
nu miasta, ale także z pobliskich 
miejscowości: Trzcianki, Pomorza, 
Niestumia, Przedwojewa. Oddziały 
liczą średnio po 25 osób. Uczniowie 
mają obowiązkowo jeden język obcy, 
angielski lub niemiecki. Ci, którzy 

deklarują chęć uczenia się dwóch 
języków obcych, mają taką możli-
wość podczas zajęć pozalekcyjnych 
(nieodpłatnie). Szkoła proponuje rów-
nież zajęcia koła informatycznego, 
zespołu wokalno-muzycznego, koła 
polonistyczno-dziennikarskiego oraz 
zajęcia sportowe. Dla uczniów, którzy 
mają problemy z nauką, organizowane 
są zajęcia wyrównawcze z języka pol-
skiego i matematyki. W Gimnazjum 
Nr 2 działa Szkolny Klub Europejski, 
Szkolny Ośrodek Kariery oraz świe-
tlica socjoterapeutyczna. Od wrze-
śnia 2005 r. Gimnazjum Nr 2 będzie 
wchodziło w skład Miejskiego Zespołu 
Szkół Nr 1, którego siedzibę stanowić 
będzie budynek przy ulicy Powstańców 
Wielkopolskich 1.   

Gimnazjum Nr 3
im. Marii Konopnickiej
ul. 17 Stycznia 17
tel. 672 46 71
www.gim3ciech.republika.pl
Dyrektor: Alicja Chojnacka

W Gimnazjum Nr 3 im. Marii 
Konopnickiej w Ciechanowie uczy 
się 895 uczniów w 32 oddziałach. 
W klasie przeciętnie jest 28 uczniów. 
Młodzież uczy się języka angielskiego, 
niemieckiego i rosyjskiego. Na terenie 
Gimnazjum Nr 3 funkcjonują koła: 
polonistyczne, historyczne, dzienni-
karskie, recytatorskie, techniczne, pla-
styczne, fizyczne, chemiczne, geogra-
ficzne, matematyczne, biologiczne, 
filozoficzne, języka angielskiego, ję-
zyka niemieckiego, Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego, Klub Młodego 
Europejczyka, Przyjaciół Książki, ka-
wiarenka internetowa, chór, zespół 
muzyczny, zespół taneczny, SKS-
y. Uczniowie, którzy mają kłopoty 
w nauce są objęci zajęciami wyrów-
nawczymi. Szkoła organizuje wyciecz-
ki turystyczno-krajoznawcze, obozy 
wędrowne, rajdy rowerowe i zielone 
szkoły. W jej strukturach działają orga-
nizacje takie jak: PCK, LOP, PTSM oraz 
drużyna harcerska. Placówka dysponu-
je 26. salami lekcyjnymi wyposażony-
mi w sprzęt audio-wizualny, 2. pracow-
niami komputerowymi z dostępem do 

internetu, salą gimnastyczną, boiskiem 
szkolnym i torem rowerowym. Do 
dyspozycji uczniów jest biblioteka 
z bogatym księgozbiorem, czytelnia 
z komputerami. Lekcje wychowania 
fizycznego odbywają się w szkole 
i na basenie. W 2004 r. Gimnazjum 
Nr 3 uzyskało tytuł „Szkoły z klasą”.

Gimnazjum Nr 4
im. Książąt Mazowieckich
ul. Czarnieckiego 40
tel. 673 65 00
Dyrektor: Ryszard Komorowski

Gimnazjum Nr 4 skupia 447. 
uczniów w 17. oddziałach. W szkole 
są 3 oddziały integracyjne, do których 
mogą uczęszczać dzieci niepełno-
sprawne. Klasy liczą od 26. do 30. 
uczniów, w klasach integracyjnych 
— od 15. do 20. Placówka dysponuje 
14. salami lekcyjnymi wyposażonymi 
w sprzęt audiowizualny, dużą salą 
gimnastyczną, salą rehabilitacyjną 
i boiskiem. Młodzież ma dostęp do
bogato wyposażonej biblioteki oraz 
do stołówki. Zapewniona jest opieka 
medyczna i stomatologiczna. Na-
uczane są dwa języki obce: język 
niemiecki i angielski. W ramach zajęć 
w-f  uczniowie korzystają z basenu 
miejskiego. W szkole funkcjonuje koło 
matematyczne, informatyczne, euro-
pejskie, językowe, plastyczne, teatral-
ne i recytatorskie. Działa LOP, PTSM, 
SKS i chór. Młodzież redaguje gazetkę 
szkolną. Placówka pomaga uczniom 
z trudnościami w nauce i współpra-
cuje z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną. Od września 2005 r. 
Gimnazjum Nr 4 będzie wchodziło 
w skład Miejskiego Zespołu Szkół 
Nr 2, który będzie się mieścił przy ul. 
Czarnieckiego 40.

Gimnazjum Towarzystwa Wiedzy 
Powszechnej 
ul. Żórawskiego 5 
tel. 672 82 14
www.gimtwpciech.zs1.int.pl
Dyrektor: Tatiana Sęk

Gimnazjum TWP to szkoła nie-
publiczna o uprawnieniach szkoły 

publicznej. Chodzi do niej 68. uczniów. 
Klasy liczą po około 17 osób. Młodzież 
uczy się języka angielskiego, niemiec-
kiego lub rosyjskiego. Poza lekcjami 
prowadzony jest SKS oraz zajęcia kół 
zainteresowań: historycznego, che-
micznego, plastycznego, muzycznego, 
Unii Europejskiej. Zajęcia dodatkowe 
odbywają się ze wszystkich przedmio-
tów w miarę potrzeb i chęci zgłoszo-
nych przez uczniów. Szkoła nie posia-
da własnej hali sportowej. Uczniowie 
odbywają lekcje wychowania fizycz-
nego w Szkole Podstawowej Nr 3.

Społeczne Gimnazjum STO
ul. Wyspiańskiego 11A
06-400 Ciechanów
tel. 672 28 69
www.sg-ciechanow.on.com.pl
Dyrektor: Katarzyna Stawicka

Społeczne Gimnazjum STO jest 
szkołą niepubliczną prowadzoną przez 
Społeczne Towarzystwo Oświatowe 
w Ciechanowie. Uczy się w nim 61 
uczniów. Klasy liczą od 16 do 18 
osób. Zajęcia rozpoczynają się o go-
dzinie 8.00, kończą najpóźniej o 15.10. 
Świetlica szkolna czynna jest w go-
dzinach 7.00–16.30. W klasie I zwięk-
szona jest liczba godzin fizyki i chemii, 
w klasie II — liczba godzin biologii, 
w klasie III — języka polskiego 
i matematyki. Młodzież w SG uczy 
się 2. języków obcych: angielskiego 
i niemieckiego. W szkole funkcjo-
nuje Dyskusyjny Klub Filmowy oraz
klub tańca nowoczesnego. Uczniowie 
pracują nad stroną internetową gim-
nazjum. Na zajęciach SKS korzy-
stają z sali gimnastycznej I LO. 
Szkoła dysponuje dwoma boiskami, 
zastępczą salą gimnastyczną, sprzę-
tem do lekkiej atletyki, unihocka 
i ping-ponga. Uczniowie mają zajęcia 
na basenie. Biorą udział w pracach 
związanych z realizacją Europejskich 
Projektów Edukacyjnych w ramach 
programu Socrates-Comenius, współ-
pracując z młodzieżą z różnych krajów 
Zjednoczonej Europy. 21. uczniów 
uczestniczy w wymianie z paryskim 
College Saint Germain de Charonne.

K.D.

— ogólne wrażenia estetyczne,
— różnorodność gatunkową nasadzeń,
— kompozycję architektoniczną,
— oryginalność,
— pomysłowość.

5. Nagrody:
a) w każdej z wymienionych w pkt. 2. 
kategorii przyznaje się, decyzją komisji  
konkursowej, nagrody i wyróżnienia:
I nagroda — 500 zł
II nagroda — 400 zł
III nagroda — 300 zł
b) komisja może dokonać innego po-
działu kwot przeznaczonych na nagro-
dy,
c) wręczenie nagród i wyróżnień odbę-
dzie się w pierwszej połowie paździer-
nika 2005 r..
d) nagrody i wyróżnienia przyznaje 
komisja konkursowa w składzie: prze-
wodniczący — Ewa Gładysz (za-
stępca Prezydenta Miasta); zastępca 
przewodniczącego — Ewa Amen-
da (zastępca kierownika Wydziału 
IMiOŚ); członkowie: Ewa Blankiewicz 
(kierownik Wydziału Promocji i Ko-
munikacji Społecznej), Bożena Ankie-
wicz (główny specjalista w Wydziale 

UA), Sławomir Maciejewski  (inspe-
ktor w Wydziale ImiOŚ, sekretarz 
— Monika Wysocka (podinspektor 
w Wydziale IMiOŚ),
e) komisja konkursowa podejmuje 
decyzje większością głosów, w przy-
padku równej ilości głosów decyduje 
głos przewodniczącego lub jego za-
stępcy, prowadzącego posiedzenie,
f). decyzje komisji są ostateczne.

6. Źródła finansowania konkursu.
Środki przeznaczone na finansowa-
nie konkursu pochodzą z Gminnego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. 

7. Promocja wyników konkursu.
Ogłoszenie, regulamin, przebieg oraz 
wyniki konkursu popularyzowane będą  
w Gazecie Samorządu Miasta, na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta oraz 
w lokalnym radiu i prasie.



Głosy w dyskusji o przyszłości Zamku Książąt Mazowieckich

Co dalej z Zamkiem?

Lepiej późno...

gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów9

Prezydent Miasta Ciechanów na 
początku swojej kadencji podejmując 
przy wsparciu Rady Miasta dzieło 
budowy lokali socjalnych, uruchomił 
mechanizm wieloletniego programu 
budownictwa socjalnego w naszym 
mieście.

Pierwsze efekty w postaci 6. 
mieszkań już mamy. W 2005 roku 
planuje się oddać do użytku następne 
32. oraz opracowanie dokumentacji 
technicznej na budynek 30-rodzinny, 
którego budowa planowana jest w 
2006 roku. Kolejne lata powinny przy-
nieść nie gorsze efekty. Budownictwo 
socjalne ruszyło w Ciechanowie na 
niespotykaną dotąd skalę. Jest to nie-
zbity dowód, że obecny samorząd dba 
o interes wszystkich mieszkańców, 
a w szczególności tych, którzy regular-
nie wnoszą opłaty czynszowe. Trzeba 
w tym miejscu zaznaczyć, że lokato-
rzy regularnie płacący za mieszkania 
stanowią przytłaczającą większość. 
Na koszt tych lokatorów w zasobach 
komunalnych, spółdzielniach oraz 
wspólnotach mieszkaniowych żyją 
w sumie nieliczni, długotrwale zalega-
jący z opłatami.

W prawie 100% przypadków przy-
czyną orzeczenia przez sąd eksmisji 
są długotrwałe zaległości czynszowe. 
Mimo wyroków osoby, wobec których 
orzeczono eksmisję, przeważnie nadal 
nie płacą za zajmowane mieszkania. 
Dotychczasowe decyzje ustawowe 
podejmowane przez Sejm RP oraz 
totalny brak lokali socjalnych — te 
dwa czynniki w efekcie powodowały 
coraz powszechniejsze przekonanie, 
że można w nieskończoność bezkarnie 
zalegać z opłatami czynszowymi. Ta 
sytuacja w szczególnie niekorzystnej 
pozycji stawia osoby, które terminowo 
wnoszą opłaty za mieszkania. Nie dość, 
że pośrednio ponoszą koszty za niepła-
cących, dodatkowo otrzymują usługi 

remontowe w okrojonym zakresie co 
powoduje, że mieszkają w budynkach, 
których stan estetyczny pozostawia 
wiele do życzenia. W skrajnych przy-
padkach może dochodzić do opóźnień  
w zapłacie za dostarczane media 
i usługi.

Zaległości w opłatach rosną, ponie-
waż z jednej strony obserwujemy 
zubożenie społeczeństwa, z drugiej 
brak skutecznej windykacji zaległości 
w opłatach. Do tego dochodzi jeszcze 
brak możliwości zaproponowania 
dłużnikowi takiego lokalu zamiennego, 
który byłby w stanie utrzymać. Jak 
wykazują dotychczasowe doświadcze-
nia skuteczna egzekucja wyroków eks-
misyjnych okazuje się najlepszym spo-
sobem przeciwko narastaniu zaległości 
czynszowych. Korzyści jakie przynie-
sie mieszkańcom Ciechanowa wzboga-
cenie zasobów mieszkaniowych gminy 
w najbliższych latach o ponad 60 lokali 
socjalnych łatwo wyliczyć:

— stworzy to zarządcom możliwość 
zrealizowania orzeczonych wobec 
notorycznych dłużników wyroków 
eksmisyjnych,

— zwolnione mieszkania w pełnym 
standardzie można będzie zaoferować 
lokatorom mieszkań komunalnych, 
których sytuacja materialna pozwala na 
poprawienie warunków zamieszkania,

— odzyskane w ten sposób lokale 
z zasobów komunalnych zasiedlą 
osoby oczekujące na mieszkanie 
w stale rosnącej kolejce. Jest tych osób 
w naszej gminie niemało, bo około 
600,

— poprawie ulegnie stan techniczny 
i estetyka zasobów mieszkaniowych w 
Ciechanowie.
         Zdzisław Dąbrowski
          Prezes Spółdzielni
                 Lokatorsko-Własnościowej
              „Mazowsze”

Edward Rokowski (zdj. po prawej)
 — urodzony w 1951 r. w Woźnikach 
koło Wadowic. Studiował w Wyż-
szej Szkole Oficerskiej Wojsk Zme-
chanizowanych we Wrocławiu. Przez 
7 lat był Komendantem Garnizonu 
Ciechanów. W 2000 roku przeszedł 
na emeryturę w stopniu podpułkow-
nika. Ukończył WSP w Bydgoszczy 
oraz Podyplomowe Studia Ochrony 
Środowiska i Ekologii. Pracuje w Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Ciechanowie. Jest pre-
zesem koła Związku Byłych Żołnie-
rzy Zawodowych i Oficerów Rezer-
wy Wojska Polskiego oraz prze-
wodniczącym koła SLD. Wolny czas
spędza na działce. 

Poznaj swojego radnego

W budżecie na ten rok zapisano 
1 mln 150 tys. zł na dokończenie 
budowy bloku z 32. mieszkaniami 
socjalnymi przy ul. Komunalnej. 

W 2004 r. na tę inwestycję  wydano 
522 tys. zł. 2-piętrowy blok stanął 
naprzeciwko wyremontowanego przez 
miasto w ubiegłym roku budynku, 

gdzie wygospodaro-
wano 6 lokali socjal-
nych. Oddanie nowe-
go bloku zaplanowano 
na listopad 2005 r. 
Zasiedlą go rodzi-
ny z zasądzonymi 
wyrokami eksmisji 
z mieszkań komunal-
nych. 8 z 32. lokali 
miasto odda do dyspo-
zycji dwóm spółdziel-
niom mieszkaniowym, 
które dołożyły się do 
budowy socjalnego 
bloku: „Zamek” (110 
tys. zł ) i „Mazowsze” 
(blisko 57 tys. zł).  

D.Ż.

Dokładnie 36 lat temu, podobne
pytanie: „Co z zamkiem w Ciecha-
nowie?” postawiłem w cyklu arty-
kułów popularyzujących dzieje tego 
zabytku, jak również problem zacho-
wania go dla przyszłych pokoleń. Cykl 
z inicjaty wy miejscowych „decyden-
tów” przerwano, nie zdołano jednak 
powstrzymać ruchu społecznego, który
w decydujący sposób przyczynił się 
do częściowej rewitalizacji dawnej
siedziby książąt mazowieckich. Nato-
miast sprzeciw, nie tylko władz kon-
serwatorskich, uniemożliwił realną 
wówczas realizację całego programu 
restauracyjnego...

Obecna dyskusja, podporządkowa-
nia pytaniu: „Co dalej...?” jest dowo-
dem dość nagłego wzrostu zaintereso-
wania losami najcenniejszego na ziemi 
ciechanowskiej zabytku. Natomiast 
emocjonalny stosunek do przeszłości 
naszej „małej ojczyzny” przemawia 
za ujęciami całościowy mi — od wizji 
oderwanych od rzeczywistości po ana-
logie krzyżacko-litewskie.

Wbrew pozorom pytanie jest bar-
dzo trudne. Konieczne jest uzyskanie 
odpowiedzi na kolejne pytania, m.in. 
dotyczące celu do jakiego dążymy, 
pochodzenia środków finansowych 
— mówiąc zaś jaśniej, kto będzie 
owym „inwestorem”?

Mówiąc o rekonstrukcji mamy na 
myśli odbudowę „domu dużego”, a w 
dalszej kolejności również zabudowę 
gospodarczą wokół dziedzińca. Mało 
realne wydaje się natomiast przywró-
cenie dawnej komunikacji od strony 
miasta, gdyż most i grobla winny się 
zaczynać na obecnych działkach pry-
watnych.

Nasza wizja winna odpowiadać 
roli jaką zamek pełnił na przestrze-
ni wieków. Jako siedziba Piastów 
mazowieckich zamek pełnił nie tylko
funkcje obronne, ale również gospo-
darcze, administracyjne i sądownicze. 
Zwłaszcza za panowania Janusza I 
(1381–1429), Bolesława IV (1430–
1454) i Janusza II (1471–1495), był 
miejscem rokowań międzynarodo-

wych, ważnym ośrodkiem życia kul-
turalnego, a nawet centrum admini-
stracyjnym samodzielnego Księstwa 
Ciechanow-skiego. Oczywistym 
jest zachowanie funkcji muzeal-
nej, ale nie ograniczonej tylko do 
„dziejów zamku”. Zamek istniał 
nie obok miasta, ale w symbio zie 
z nim pełnił ważną rolę na pograni-
czach Rzeczypospolitej. To natomiast 
przemawia za rozszerzeniem programu 
muzealnego o prezentację dziejów mia-
sta. Zamek winien też stać się miejscem 
konferencji i sesji naukowych, swo-
istym ośrodkiem przywracania dzie-
jom samodzielnego Mazowsza 
(1200–1526) należnego im miejsca 
w historii nie tylko Polski, lecz i Eu-
ropy... Ośrodek winien przypominać 
władców Mazowsza, ludzi zasłużonych 
dla Rzeczpospolitej, relacje z sąsiada-
mi, winien mówić o przenikaniu kultur 
ułatwionym przez pograniczne poło-
żenie...

Mówiąc wprost, jestem przeciwni-
kiem modelu gastronomiczno-rozryw-
kowego. Uważam jednak, że winno być
miejsce dla kawiarni, stoiska z pamiąt-
kami i wydawnictwami i jest to możli-
we nawet obecnie...

Przy tak zarysowanym programie,
  wagi nabiera  „realizator”. Nie moż na 
się zgodzić ze stwierdzeniem: „Nie-
ważne, czy odrestauruje go marsza-
łek... Nieważne czy uczyni to prywatny 
inwestor”. Jest to niezmiernie ważne 
— zamek zawsze był własnością pań-
stwową, początkowo mazowiecką, 
potem zaś „koronną” i taką powinien 
pozostać...

O dziejach i wyglądzie zamku 
wiemy już dużo. Popularyzacja tej wie-
dzy, połączona z dbałością o obecny 
stan zamku i jego najbliższe oto czenie 
winna stać się programem minimum, 
gdy nadzieje na pozyskanie znacznych 
środków finansowych znajdą się w sfe-
rze marzeń...

             Aleksander Kociszewski
          Ciechanowskie Towarzystwo 
                       Naukowe

Marek Skwarski  (zdj. po lewej)
— urodzony w 1956 r. w Ciechano-
wie. Ukończył  Wyższą Szkołę Pedago-
giczną w Olsztynie. Uczy matematyki  
w Zespole Szkół Nr 1. Jest również pra-
cownikiem dydaktycznym Wydziału Za-
miejscowego Wyższej Szkoły Mened-
żerskiej SIG w Warszawie. Czło-
nek Zarządu Miejskiego SLD. Rad-
nym jest trzecią kadencję. Wiceprze-
wodniczący Rady, członek Komisji 
Kultury, Oświaty i Sportu oraz Komisji 
Spraw Społecznych i Obywatelskich. 
Interesuje się sportem, muzyką rocko-
wą, wędkarstwem.

Socjalny w tym roku

W. Wardziński (z lewej) i R. Szymanik kierownik Wydziału Inwe-
stycji Urzędu Miasta (z prawej) sprawdzają postępy na budowie 
przy Komunalnej

Plan za półtora roku
Gmina Miejska Ciechanów przystąpiła do sporządzania miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Przemysłowa II” dla obszaru poło-
żonego pomiędzy ul. Płocką, Tysiąclecia i Niechodzką. W Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Ciechanowa, uchwalonym przez 
Radę Miasta w 1999 r., ten teren wskazano do zagospodarowania na cele pro-
dukcyjne, z wyłączeniem istniejącej zabudowy jednorodzinnej przy ul. Płockiej. 
W dokumencie nie wskazano możliwości lokalizacji na tym terenie obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. 

W trakcie sporządzania projektu planu niezbędne będzie wystąpienie do 
Wojewody o wyrażenie zgody na przeznaczenie części gruntów rolnych na cele 
nierolnicze. 

Oprócz opracowania projektu planu niezbędne będzie opracowanie progno-
zy oddziaływania planu na środowisko przyrodnicze i skutków finansowych. 
Przewidywany termin przedłożenia go do uchwalenia Radzie Miasta — półtora 
roku.                                                                                                           red.
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Zaopiekuj się mną
Każdego miesiąca do schroniska 

dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie 
trafia średnio kilkanaście psów. Mniej 
więcej tyle samo znajduje nowego wła-
ściciela. Najsłabsze osobniki umierają. 
Oto kolejni podopieczni schroniska 
— może któryś z nich podbije czyjeś 
serce.

Młoda, około 2-letnia suka. Matka 
trojga sympatycznych szczeniąt. Małe 
urwisy mają około 6. tygodni. Są jesz-
cze nieśmiałe i zalęknione. Odkąd się 
urodziły stale się gdzieś przeprowa-
dzają. Zmiana miejsca to dla nich duży 
szok. Jedno ze szczeniąt ma już nabyw-
cę. Pozostałe dwa czekają pokornie na 
swój los.

Ten śliczny rottweiller został schwy-
tany po interwencji strażników miej-
skich za grasowanie w pobliżu ulicy 
Rzeczkowskiej i Witosa. Od 9 maja jest 
w schronisku. Do tej pory nie zgłosił 
się po niego właściciel. Pies przeby-
wa w odosobnieniu. Bardzo tęskni za 
swoim domem.

Mała, drobna suka. Wiek około 3. lat. 
Wychowana i porzucona na terenie 
Gminy Sońsk. W schronisku mieszka 
od 7. miesięcy. Jest otwarta na nowe 
znajomości. Ma zadatki na dobrego 
przyjaciela. Cierpliwie czeka na swoją 
szansę.

Katarzyna Dąbrowska

Gimnazjaliści zbadali zapylenie 

Z życia szkół 

Przed jubileuszem „Piątki”

W roku szkolnym 2005/2006 SP 
Nr 5 obchodzić będzie jubileusz 
60-lecia. Z tej okazji dyrekcja szkoły 
ogłasza konkurs na wspomnienia absol-
wentów „Piątki” pod hasłem: „Gdy 
byłem uczniem Szkoły Podstawowej 
Nr 5...”. Pisemne prace o dowolnej 
objętości należy przesłać na adres 
szkoły: ul. Broniewskiego 1, 06-400 
Ciechanów lub dostarczyć osobiście do 
sekretariatu do 30 września. Autorzy 
proszeni są o podanie adresu, zawodu 
i roku ukończenia szkoły.

Magda w SGGW

Magdalena Walczak — uczennica 
Gimnazjum Nr 3 została laureatką 
konkursu ekologicznego „Czego 
potrzebuje las?”. Do konkursu przystą-
piły 24. osoby z całej Polski, których 
prace pisemne i rysunkowe okazały 
się najlepsze. Młoda ciechanowianka 
nadesłała wywiad z zającem, w którym 
pokazała stanowisko małego zwierząt-
ka na temat zaśmiecania i niszczenia 
lasów. Wręczenie nagród miało miejsce 
26 kwietnia w siedzibie rektora-
tu Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. W uro-
czystości wzięły udział m.in. władze 
uczelni oraz prezesi organizacji przy-
rodniczych. 

Konkurs informatyczny 
w Gimnazjum Nr 2

27 kwietnia w Gimnazjum Nr 2 
odbył się konkurs informatyczny dla 
gimnazjalistów z Ciechanowa. Po-
legał on na rozwiązaniu testu i wy-
kazaniu się umiejętnościami obsłu-
gi komputera. I miejsce zajął Piotr 
Konieczek z Gimnazjum Nr 1, II 
— Sylwia Rybacka z tej samej 
szkoły,  III — Mateusz Wieczorek 
z Gimnazjum Nr 2. Uczestnicy otrzy-
mali nagrody i dyplomy. 

Sukces tria akordeonowego 
„Tertio” 

28 kwietnia w Filharmonii Naro-
dowej w Warszawie odbyło się rozda-
nie nagród IX Konkursu Szkolnych 
Zespołów Instrumentalnych Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Wśród 33. repre-
zentantów z całego województwa było
trio akordeonowe „Tertio” z Gimnazjum 
Nr 3 pod kierownictwem Bogumiły 
Nasierowskiej w składzie: Sebastian 
Matysiak (klasaIIb), Patryk Kacprzak 
(klasa Ij) i Michał Ogonowski (klasa 
IIj). Podczas koncertu laureatów gim-
nazjaliści z Ciechanowa otrzymali 
I nagrodę Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty dla najlepszego zespołu 
w kategorii instrumentów dętych.

Walka o puchar

UKS „Jedynka” i Gimnazjum 
Nr 1 przygotowali Turniej Halowej 
Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora. 
Uczestnikami rozgrywek byli nauczy-
ciele i inni pracownicy szkół podstawo-
wych, gimnazjów oraz szkół ponadgim-
nazjalnych. 7 maja do walki przystąpiły 
drużyny reprezentujące szkoły z nasze-
go miasta.  I miejsce zajęła  reprezenta-
cja Gimnazjum Nr 3, II — Gimnazjum 
Nr 1, III — Zespołu Szkół Nr 2, 
IV — Szkoły Podstawowej Nr 5, 
V — Zespołu Szkół Nr 1. Najlepszym 
zawodnikiem okazał się Krzysztof 
Strusiński (ZS Nr 1),  najlepszą zawod-
niczką — Ewa Jakubowska (ZS Nr 1). 

red.

Gimnazjum Nr 2 wzięło udział 
w Ogólnokrajowym Międzyszkolnym 
Eksperymencie koordynowanym przez
Polskie Towarzystwo Fizyczne i Pra-
cownię Ochrony Środowiska Instytutu 
Problemów Jądrowych w Otwocku-
Świerku. Eksperyment polegał na 
wykonywaniu przez uczniów szkół 
gimnazjalnych i licealnych pomiarów 
chwilowego zapylenia powietrza i zo-
stał zorganizowany w związku z ob-
chodami w 2005 r. Światowego Roku 
Fizyki. Zapylenie powietrza jest 
wielkością fizyczną równą ilości pyłu 
zawieszonego w metrze sześciennym 
przyziemnej warstwy powietrza. Po-
miar polegał na pompowaniu powietrza 
przez dostarczony do szkoły filtr za 
pomocą odkurzacza, w czasie co naj-

mniej 1. godz. Znając zdolność pompo-
wania odkurzacza w metrach sześcien-
nych na minutę, czas pompowania oraz 
masę pyłu osadzonego na filtrze, obli-
czyliśmy wartość chwilowego zapyle-
nia powietrza przed budynkiem nasze-
go gimnazjum. Eksperyment odbył się 
14 kwietnia w tych szkołach w Polsce, 
które zgłosiły chęć udziału w przed-
sięwzięciu. Problem zapylenia staje 
w centrum polityki ekologicznej Unii 
Europejskiej, Stanów Zjednoczonych 
i wielu międzynarodowych organiza-
cji zajmujących się stanem powietrza 
i poprawą jego jakości. 

                         Wojciech Zalewski
                    opiekun Koła Fizycznego
                           Gimnazjum Nr 2

Młodzi potencjalni przedsiębiorcy 
W Społecznym Gimnazjum STO 

w ramach przedmiotu wiedza o spo-
łeczeństwie realizowany jest program 
rozszerzający „Ekonomia na co dzień, 
czyli decyduj o sobie”. Program jest
wspólnym przedsięwzięciem Narodo-
wego Banku Polskiego i Fundacji 
Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Na 
zajęciach uczniowie przygotowują się 
do aktywnego uczestniczenia w życiu 
gospodarczym, stanowienia o sobie, 
wytyczania własnej drogi rozwoju 
poprzez wzmacnianie swoich moc-
nych stron, zainteresowań i uzdolnień. 

Turniej Wiedzy Ekologicznej
Od najmłodszych lat powinniśmy 

uczyć dzieci szacunku do otaczającej 
nas przyrody, wdra-
żać je do codziennych 
zachowań. Takie cele 
miał Turniej Wiedzy 
Ekologicznej „Żyj z przy-
rodą w zgodzie” zorga-
nizowany 14 kwietnia 
w Miejskim Przedszkolu 
Nr 5. Wzięło w nim 
udział 6 miejskich 
przedszkoli: Nr 3, Nr 4, 
Nr 5, Nr 6, Nr 8 i Nr 10. 
Placówki były reprezen-
towane przez 4-osobowe 
drużyny 4. i 5. letnich 
dzieci wraz z nauczy-
cielami.

W jury zasiedli: dyrektor Przed-
szkola Nr 5 M. Gulczyńska, ciecha-
nowski przedstawiciel Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie 
M. Zujewicz i lider edukacji ekolo-
gicznej K. Sugajska. Dzieci podczas 
rozwiązywania zadań wykazały się 

wiadomościami z zakresu wiedzy 
przyrodniczej i ochrony środowiska. 

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali 
dyplomy oraz książeczki do kolorowa-
nia. Turniej Wiedzy Ekologicznej był 
znakomitym połączeniem elementów 
poznawczych i kształcących z walora-
mi integracyjnymi.

Hanna Bonisławska

Uczniowie ze Społecznego Gimnazjum 
STO zdobywają także elementarną 
wiedzę ekonomiczną, budzą w sobie 
ducha przedsiębiorczości.

Program ,,Ekonomia na co dzień” 
uzupełnia się z realizowanym od 6 lat 
w SG programem KOSS — „kształce-
nie obywatelskie w szkole samorządo-
wej”. Program podkreśla związek szko-
ły z samorządem lokalnym. Uczniowie 
poprzez tematykę zajęć skłaniani są do 
zainteresowania się życiem społeczno-
ści lokalnej i uczestnictwa w nim.      

Joanna Śpiewak 

Uczniowie klasy II SG STO podczas zajęć w Powiatowym Urzędzie Pracy 

Dyplomy cieszą już w tym wieku
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Twórcy Trzeciego Tysiąclecia
Od pół roku w Ciechanowie dzia-

ła nowe stowarzyszenie artystyczne 
— Towarzystwo Twórców Trzeciego 
Tysiąclecia (TTTT). Stowarzyszenie 
skupia literatów (poetów i pisarzy), 
fotografików, filmowców, muzyków 
i plastyków, nie tylko twórców ale 
i odtwórców. Celem TTTT jest pro-
mowanie twórczości artystycznej 
— literackiej, muzycznej, plastycznej, 
teatralnej, filmowej, fotograficznej 

i komputerowej. Szczególnie bliski mu 
jest wymiar amatorski tej twórczości, 
promocja młodych, początkujących 
twórców. 

Pierwszy projekt stowarzyszenie 
zrealizowało… jeszcze przed oficjal-
nym powstaniem i oficjalną rejestracją 
w KRS. Zafascynowani formą sponta-
nicznego ruchu wolnościowego miesz-
kańców Ukrainy, członkowie TTTT 
zorganizowali w grudniu 2004 konkurs 
plastyczny „Pomarańczowa Ukraina 
— Barwy Wolności”. Wpłynęło 
wiele prac, w grudniu jury przyznało 
nagrody, które wręczono podczas ofi-
cjalnej inauguracji działalności TTTT 
w marcu tego roku. W kwietniu przy 
udziale Towarzystwa zorganizowano 
wystawę zdjęć młodego fotografika 

Łukasza Kaluszkiewicza.
Czemu ma służyć kolejne sto-

warzyszenie twórców w małym 
Ciechanowie? TTTT jest stowarzysze-
niem ponadlokalnym, w swoich sze-
regach ma nawet poetkę mieszkającą 
i piszącą na Cyprze. Poza tym skupia 
się na promowaniu głównie twórców 
amatorskich oraz młodych, twórców 
wywodzących się ze środowisk zagro-
żonych wykluczeniem społecznym, 

między innymi ze środo-
wisk osób niepełnospraw-
nych i dzieci z rodzin ubo-
gich. I chyba w ten sposób 
TTTT będzie próbowało 
wypełnić niszę, również 
w ciechanowskim życiu 
twórczym, nie konkurując 
z nikim. Również zakres 
zainteresowania twórzego
stowarzyszenia nie po-
krywa się do końca z dzia-
łalnością innych ciecha-
nowskich organizacji. 
TTTT zajęło się tematyką, 
związaną z pomarańczową
rewolucją na Ukrainie, 
obecnie zajmuje się losa-
mi egzotycznej i odległej 
o wiele tysięcy kilometrów 
Kirgizji. 

Stowarzyszenie ogłosiło
już 3 następne konkursy: 
„Gruzja-Ukraina-Kirgi-

zja — drogi do wolności”
— konkurs plastyczny dla uczniów 
gimnazjów i szkół średnich, „Miłość 
i  Śmierć” — konkurs plastyczny dla 
uczniów gimnazjów i szkół średnich 
oraz Konkurs poetycki dla uczniów 
szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół średnich.

W planach jest również zorganizo-
wanie, we współpracy z ciechanowskim 
oddziałem Polskiego Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego, imprezy 
artystycznej połączonej z loterią 
i aukcją. Dochody z niej uzyskane będą 
przekazane środowisku osób niepełno-
sprawnych. 

Dariusz Węcławski 
prezes TTTT

Logo nowego stowarzyszenia

Rywalizacja ratowników
21 maja zostały rozegrane Otwarte 

Mistrzostwa Powiatu Ciechanowskiego 
w Ratownictwie Wodnym. Na zawody 
stawiło się 9 kobiet i 27. mężczyzn 
z Ciechanowa, Piaseczna, Płońska, 
Szczytna, Wałbrzycha, Warszawy 
i Wrocławia. Obecni byli aktualni 
Mistrzostwie Polski — Aleksandra 
Byczyńska i Przemysław Kordowski, 
Wicemistrz Polski 
Sebastian Hełka 
oraz medalista Mi-
strzostw Europy 
Juniorów Mateusz 
Kwaśniewski. Ro-
zegrano 5 kon-
kurencji: 200 m 
pływanie stylem 
dowolnym z prze-
szkodami, 50 m 
ratowanie mane-
kina, 100 m rato-
wanie manekina w 
płetwach, 100 m
ratownik, 100 m
wiosłowanie łodzią 
ratowniczą.

W kategorii ko-
biet zwyciężyła
Aleksandra By-

czyńska (3 317,20 pkt.), przed Mar-
tą Szymerską (2 903,72 pkt.) i 
Agnieszką Marianek. W kategorii 
mężczyzn triumfował Jakub Hawryluk 
(3 437,70 pkt.), na drugim miej-
scu uplasował się Sebastian Hełka 
(3 407,76 pkt.), a na trzecim Prze-
mysław Kordowski (3 314,67 pkt.). 

A.S.
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Pod patronatem prezydenta miasta 
19 maja na krytej pływalni „U-Ciecha” 
odbyły się zawody pływackie uczniów 
szkół  podstawowych. Dzieci rywalizo-
wały w pięciu kategoriach wiekowych 
na dystansach: 25 m stylem dowolnym 
i grzbietowym, 50 m stylem dowol-
nym, grzbietowym i klasycznym, 
50 m stylem motylkowym oraz w 
sztafetach 50 m stylem dowolnym. 
Starty indywidualne zawodników 
przeliczano na ogólną punktacje 
szkół. Końcowe wyniki przed-
stawiają się następująco: 1 miej-
sce SSP (698 pkt. — najlepsi 
zawodnicy: Paweł Tetkowski 
i Ola Soplińska), 2 miejsce 
SP Nr 6 (661 pkt. — najlepsi 
zawodnicy: Paweł Marudziński 
i Ala Zembrzuska), 3 miejsce 
SP Nr 5 (630 pkt. — najlep-
si zawodnicy: Jarek Gawlik 
i Sylwia Kowalska), 4 miejsce SP 
Nr 7 (594 pkt. — najlepsi zawod-

7 maja w Urzędzie Stanu Cywilnego 50-lecie związku małżeńskiego święto-
wały dwie pary.

Państwo Halina i Stanisław 
Kowalscy sakramentalne „tak” 
powiedzieli sobie 5 stycznia 
1955 r. Pani Halina urodziła 
się w Ciechanowie. Zajmowała 
się prowadzeniem domu. Pan 
Stanisław pochodzi z miejsco-
wości Gradzanowo Zbęskie. 
Pracował w pogotowiu ratun-
kowym. Małżonkowie wycho-
wali 3. dzieci i doczekali się 6. 
wnucząt.

Państwo Marianna i Stefan 
Leśniewscy pobrali się 27 marca 
1955 r. Pani Marianna urodziła 
się w Brzegędach. Pracowała 

przez wiele lat w ciechanowskiej 
cukrowni jako księgowa. Pan 
Stefan prowadził prywatny 
zakład krawiecki w Ciechano-
wie. 14 lat był radnym Rady 
Miasta. Udzielał się społecz-
nie m.in. był ławnikiem Sądu 
Rejonowego, członkiem komi-
sji egzaminacyjnej w Cechu 
Rzemiosł Różnych. Para docze-
kała się 2. dzieci, 6. wnucząt 
i 1. prawnuka.

22 maja 65. rocznicę poży-
cia małżeńskiego obchodzili 
Państwo Anna i Franciszek 
Charzyńscy. Para ślubowała 
sobie w 1940 roku. Została 
obdarzona 9. dzieci (jedno 

zmarło zaraz po urodzeniu). 
Pani Anna zajmowała się prowa-
dzeniem domu, Pan Franciszek 
długie lata przepracował na cie-
chanowskiej poczcie. Rodzina 
doczekała się 21. wnucząt i 10. 
prawnucząt.

Prezydent Waldemar War-
dziński wręczył jubilatom me-
dale „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” oraz listy gratu-
lacyjne i pamiątkowe płasko-
rzeźby z popiersiem papieża 
Jana Pawła II. Były kwiaty, 
szampan i najlepsze życzenia 
dla wzruszonych par. 

     

Halina i Stanisław Kowalscy

nicy: Sebastian Skoczylas i Natalia 
Nadratowska), 5 miejsce SP Nr 3 (399 
pkt. — najlepsi zawodnicy: Łukasz 
Ugodziński i Natalia Konwerska), 
6 miejsce SP Nr 4 (392 pkt. — naj-
lepsi zawodnicy: Jacek Śmieciński 
i Dagmara Kowalska).                 

A.S.

Medal dla młodych pływaków

Rywalizacja ratowników na Kanałach przyciągnęła niemałą grupę 
obserwatorów

Rocznice ślubu

Anna i Franciszek Charzyńscy

Marianna i Stefan Leśniewscy



Cytat miesiąca

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 
radni zgadzają się co do konieczności dofinansowania Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego. Przewodniczący Rady Miasta Janusz Czaplicki: — Nie 
mamy wyjścia. To taka sytuacja jak przy wyborze Breżniewa na I sekretarza KC 
KPZR. Kto jest „za”, może opuścić ręce i odejść spod ściany.

Juwenalia 2005

Tajemnica zaklęta w papierze
6 maja w Galerii „C” CKiSz otwarta 

została kolejna wystawa – „Rysunek” 
Grażyny Barcikowskiej. Autorka uro-
dziła się w Ciechanowie. Studiowała 

romanistykę na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Wraz  z rodziną przeprowa-
dziła się do Brukseli. Tam ukończyła 
Królewską Akademię Sztuk Pięknych 
na wydziale rysunku. 

Tytuł ekspozycji okazał się bardzo 
mylący. Przybyła na wernisaż publicz-
ność zamiast spodziewanych rysunków 
(w tradycyjnym rozumieniu) zobaczyła 
abstrakcyjne kompozycje. Każda z 
nich w pierwszej chwili zdawała się 
być niedostępna, zaszyfrowana, wymy-
kająca się jakiemukolwiek rozpozna-
niu. Intrygująca była też technika, w 
jakiej zostały wykonane. Połączone 
bliżej nieokreśloną masą podziura-
wione paski papieru przypominały coś 
w rodzaju kodu kreskowego. Spokojne 
kolory i kruchość tworzywa kłóciły się 
z zamysłem artystki, która z wyrafi-
nowaniem posłużyła się wiertarką jak 
narzędziem tortur. Wszystkie prace 
wymagały od odbiorcy pilnego przestu-
diowania. Ekspozycja jednych oburzała, 
drugich zachwycała. Nikogo chyba nie 
pozostawiła obojętnym. Wystawa była 
czynna do końca maja 

   K.D.G. Barcikowska (z prawej) w towarzystwie 
przyjaciółki M. Wiśniewskiej

Ludowy Zespół Artystyczny „Cie-
chanów” skończył 20 lat. Z tej okazji 
21 maja w Centrum Kultury i Sztuki 
odbył się jubileuszowy koncert. Na 
przestrzeni dwóch dekad zespół z nie-
słabnącą pasją podtrzymywał tradycje 
naszego regionalnego folkloru i pre-
zentował go niemal w całej Europie. 
W trakcie swoich tournée odwiedził 
Holandię, Ukrainę, Wielką Brytanię, 
Portugalię, Francję, Niemcy, Włochy, 
Turcję, Macedonię, Czarnogórę, Ro-
sję, Węgry, Sardynię, Grecję. 
Tańczył na najlepszych pol-
skich scenach. Kilkakrotnie 
występował z zespołem „Ma-
zowsze”. 

Repertuar LZA stanowią
tańce narodowe, tańce ziemi 
kaszubskiej, krośnieńskiej, 
podlaskiej, suita polek łowic-
kich, sobótki opoczyńskie, 
a ostatnio taniec kontro premie-
rowo pokazany podczas kon-
certu na 20-lecie zespołu. Za 
uszycie kostiumów i opraco-
wanie choreografii do tego tań-
ca Urząd Miasta zapłacił 5 tys. 
zł. Nowy układ został ciepło 
przyjęty.

Podczas uroczystej gali tancerzom 
przygrywały kapele poprowadzone 
przez Stanisława Kujawę i Jerzego 
Szpojankowskiego. Nie zabrakło wspo-
mnień i wzruszeń. Na ręce Rity Tar-
czyńskiej, która od 2000 roku jest 
kierownikiem artystycznym zespołu, 
prezydent W. Wardziński i wiceprze-
wodniczący RM S. Walczak przekazał 
LZA Medal za Zasługi dla Ciechanowa. 

  K.D.

20 lat na scenie

Trzy lata temu mapa kulturalna 
naszego regionu wzbogaciła się o 
Juwenalia. W tym roku święto stu-
dentów przypadło 14 i 15 maja. Jego 
organizatorem  była społeczność aka-
demicka Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Ciechanowie i Mławie. 
Impreza rozpoczęła się rozgrywkami 
sportowymi na ciechanowskim sta-
dionie. Następnie studenci przeszli 
w barwnym korowodzie ulicami 
Sienkiewicza i Warszawską do Zamku 
Książąt Mazowieckich, gdzie od 
Waldemara Wardzińskiego otrzymali 
klucze do bram 
miasta. — Bawcie 
się dobrze przez te 
dwa dni i żebyśmy 
mieli potem do 
czego wracać 
— żartował pre-
zydent.

Na scenie zam-
kowego dziedziń-
ca wystąpiła Miej-
ska Orkiestra Dęta
Państwowej Straży
Pożarnej i chór 
a k a d e m i c k i 
PWSZ. Koncerty 
rockowe trwały 
do białego rana. 
Zagrał zespół Dra-
gon Eyes, Cros-
sroads, Dogbite, 
Hetman. Gwiaz-
dami wieczoru 

byli: Mech, Oddział Zamknięty i The 
Songs. Po północy w niebo nad zam-
kiem strzeliły fajerwerki. Pierwszy 
dzień studenckiego święta zakoń-
czyła dyskoteka, na której muzykę 
miksowali DJ Domball i grupa DJ 
Music Drivers. Koncert poprowadzili 
Ilona Rojewska i Marcin Dąbkowski. 
W drugim dniu Juwenaliów wszyst-
kie działania przeniosły się do pubu 
„Gawra”. Tam studenci bawili się do 
późnej nocy na dyskotece. 

   K.D.

Podczas Pikniku Europejskiego 
na scenie plenerowej przed ratuszem 
zaprezentowały się lokalne formacje 
– zespół Funny, Amigas, Mada Dance, 
LZA „Ciechanów”, Klub Dobrej 
Piosenki. Wystąpił Chór Państwowej 

Wyższej Szkoły Zawodowej, zagrała 
Miejska Orkiestra Dęta Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Był też akcent teat-
ralny — spektakl uliczny „Serce 
Don Juana” w wykonaniu aktorów 
Krakowskiej Sceny Kalejdoskop. Go-
ścinnie wystąpił Zespół Pieśni i Tańca 
„Wisła” i Randez — Vous. Czeska 
artystka Gabi Gold zrezygnowała 
z występu. 

Gwiazdą pikniku była znana 
grupa — Leszcze. Zespół w skła-
dzie Maciej Miecznikowski (wokal), 
Jacek Sadowski (gitara basowa), 
Piotr Chrapkowski (instrumenty 
klawiszowe, Bartosz Staniszewski 
(gitara), Adam Wendt (saksofon), 
Grzegorz Lewandowski (perkusja) 
i Lucjan Sierpowicz (trąbka) dał blisko 

Piknik Europejski

Rita Tarczyńska w imieniu zespołu dziękuje za życzenia

Wojciech Siemion — jeden z naj-
wybitniejszych polskich aktorów te-
atralnych i filmowych, reżyser, peda-
gog Warszawskiej Akademii Teat-
ralnej, ze szklanego ekranu dobrze 
znany m.in. z filmów: „Zezowate 

szczęście”, „Ziemia obiecana”, „Czterej 
pancerni i pies”, „Alternatywy 4”, 
w swojej karierze związany z wieloma 
polskimi teatrami. Kto był na majowym 
Ciechanowskim Spotkaniu Muzealnym, 
mógł posłuchać poezji w jego zna-
komitym wykonaniu. Siemion uczy
czytać, słuchać i rozumieć poezję. 
Napisał książki: „Lekcja czytania Mic-
kiewicza” i „Lekcja czytania Norwida”. 
Obecnie kończy kolejną — „Lekcję 
czytania Reja”. Podczas spotkania 
w Ciechanowie (w naszym mieście był 
po raz pierwszy) deklamował wier-
sze tego XVI — wiecznego poety i tych 
bardziej współczesnych: Wierzyńskiego, 
Różewicza, Herberta, Broniewskiego. 

Minął miesiąc od śmierci papie-
ża Polaka — również poety. Siemion
przygotował krótki wykład na temat
poezji Karola Wojtyły i mistrzow-
sko deklamował fragmenty „Tryptyku 
Rzymskiego”. Wieczór poezji w mu-
zeum uświetnił występ chóru „Sine 
Nomne”, którym dyrygowała Joanna 
Makijonko.  

      D.Ż.  

2-godzinny koncert. Nie zabrakło 
takich przebojów jak: „Usta jak mali-
ny”, „Irena”, czy „Ta dziewczyna” 
— uhonorowany prestiżową Nagrodą 
Dziennikarzy na Festiwalu w Opolu 
w 2002 r. Zespół wystąpił na żywo pod-

rywając ludzi do tańca 
i śpiewu. Żywiołowa 
muzyka, ironiczne tek-
sty, stroje stylizowane 
na lata 70. i zabawa 
kiczem — wszystko 
było utrzymane w kon-
wencji dansingowej. 
Największą sympatię, 
szczególnie wśród 
dzieci, zdobył cha-
ryzmatyczny Maciek 
Miecznikowski (z wy-
kształcenia śpiewak 
operowy). Wokalista 
Leszczy szalał na scenie 
i skutecznie zachęcał do 
wspólnej zabawy. 

W sfinansowaniu 
Pikniku Urzędowi Mia-

sta pomogli: Bank Spółdzielczy w Cie-
chanowie, PKO BP, PZU Życie, „Świat 
Dziecka”,  Poczta Polska, BPH.

 K.D.

Lekcja Siemiona

W. Siemion, ekspresyjny jak zawsze

Prezydent życzył studentom dobrej zabawy                                                       

Klub Dobrej Piosenki

Wokalistka zespołu Randez — Vous


