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W numerze:
– Bezpłatny angielski w szkołach 

i przedszkolach
– Miejski Zespół Szkół Nr 2 ma no-

woczesne boisko
– Postępują prace na osiedlu „Za-

chód” 
– Trwają roboty budowlane w uli-

cach Starowiejskiej, Brzozowej, 
Akacjowej, Krasickiego, Witosa 
i Pułaskiego 

– Radni dyskutują o stanie dróg 
i miejscach parkingowych

– PEC Mazowieckim Liderem 
Czystszej Produkcji za 2005 rok

– Prezydent ogłasza trzy konkursy 
dla mieszkańców Ciechanowa

– Jak rozwijają się miejskie spółki
– Z cyklu ciekawi ludzie, ciekawe 

miejsca: Teresa Kaczorowska
– Co na najbliższe lata planuje 

MOSiR
– Nowy autobus turystyczny ZKM-u
– Relacja z II Dni Ks. Macieja Ka-

zimierza Sarbiewskiego „Chrze-
ścijański Horacy z Mazowsza”

„Ciechanovia Cantans”
Prezydent Waldemar Wardziński serdecznie 

zaprasza mieszkańców Ciechanowa na III Mię-
dzynarodowy Festiwal Chóralny „Ciechanovia 
Cantans”. Wystąpią zespoły z Niemiec, Słowa-
cji, Włoch i Ukrainy. Koncerty będą odbywać się 
w terminach: 1 czerwca godz. 19.00 /kościół św. 
Piotra/, 2 czerwca godz. 19.30 /kościół św. Józe-
fa/ oraz 3 czerwca godz. 20.00 /Zamek Książąt 
Mazowieckich/.

Hala otwarta
Nowa hala widowiskowo-sportowa przy ul. 17. 

Stycznia została oddana do użytku kilka miesię-
cy temu. Obiekt wzbogacił istniejącą już bazę spor-
towo-rekreacyjną. Będzie spełniał inne funkcje, niż 
hale znajdujące się przy ul. Kraszewskiego oraz przy 
szkołach podstawowych Nr 3, 4 i 7. Nowa hala jest 
przystosowana do dużych, masowych imprez. Kosz-
towała 12 mln zł. Znaczną część środków udało się 
pozyskać z zewnątrz, m.in. z PFRON-u i Minister-
stwa Sportu. Oficjalne otwarcie obiektu miało miej-
sce 29 kwietnia podczas Pikniku Europejskiego. 
Wzięli w nim udział goście z miast partnerskich Cie-
chanowa, uczestnicy dorocznego Forum Miast Part-
nerskich. – To duże wydarzenie dla miasta – podkre-
ślał w trakcie uroczystości prezydent Waldemar War-
dziński. Po przecięciu symbolicznej wstęgi nad halą 
rozbłysły sztuczne ognie. 

K.D.

Miasto zapewni środki 
na utylizację amoniaku

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy ciechanow-
ską Chłodnią i Jednostką Ratownictwa Chemicznego 
Sp. z o.o. z Tarnowa 10 maja rozpoczęło się uniesz-
kodliwianie amoniaku z instalacji chłodniczej. Urząd 
Miasta Ciechanów zobowiązał się do zapewnienia 
środków na utylizację tej niebezpiecznej substancji. 
W związku z tym prezydent Waldemar Wardziński 
zwrócił się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej z wnioskiem o dota-
cję – w ramach przeciwdziałania nadzwyczajnym za-
grożeniom środowiska – na usunięcie amoniaku z in-
stalacji Chłodni. Miasto poniesie też koszty dodatko-
wego poboru wody i energii elektrycznej, związane 
z tą operacją. Chociaż cały proces jest przeprowadzo-
ny przez specjalistyczną jednostkę, dodatkowy nad-
zór nad bezpieczeństwem mieszkańców Ciechanowa 
i środowiska sprasowuje ciechanowska Komenda PSP. 
Zakończenie akcji jest planowane na początek czerw-
ca.                                                                          E.B.

Nowy blok mieszkalny Towarzy-
stwa Budownictwa Społecznego przy 
ul. Witosa został zasiedlony. TBS za-
dbał nie tylko o dobre wykończenie 
lokali, ale także o estetyczne zagospo-
darowanie otoczenia budynku. Zro-
biono chodniki, posadzono drzew-
ka i wysiano trawę. W szczycie blo-
ku postawiono 4 garaże na wynajem. 
Powierzchnia użytkowa budynku to 
3554 m2. 

Całkowity koszt tej inwestycji 
wyniósł około 5 644 tys. zł. 3 900 
tys. zł pochodzi z kredytu zaciągnię-
tego na preferencyjnych warunkach 
w Banku Gospodarstwa Krajowego, 
1 346 tys. to wkład obecnych najem-
ców, udział gminy miejskiej to dział-
ka o wartości 333 tys., na której sta-
nął budynek. Po rozliczeniu ostatniej 
transzy kredytu TBS złożył wniosek 
do Banku Gospodarstwa Krajowe-
go o umorzenie 10% kosztów całego 
przedsięwzięcia. Znacznie obniży to 
koszty inwestycji.

A.G.

80 rodzin w nowych mieszkaniach

TBS zadbał o estetyczne wykończenie budynku i otoczenia

Uroczyste przecięcie wstęgi
Fot. B. Prus

Z inicjatywy prezydenta Waldemara Wardziń-
skiego od nowego roku szkolnego 2006/2007 w miej-
skich szkołach i przedszkolach planowane jest wpro-
wadzenie dodatkowych, bezpłatnych godzin nauki ję-
zyka angielskiego w wymiarze 4. godzin (przedszko-
la) i 8. godzin (podstawówki oraz gimnazja) tygodnio-
wo. Z tej możliwości skorzystają placówki, które do-
tąd nie utworzyły klas sportowych. Szkoły, które za-
planowały u siebie oddziały sportowe dodatkowe go-
dziny już otrzymały. W marcu Ministerstwo Edukacji 
i Nauki wystąpiło do kuratorów oświaty o deklaracje 
szkół podstawowych, dotyczące wprowadzenia nauki 
j. angielskiego w pierwszych klasach. Wszystkie cie-
chanowskie podstawówki zgłosiły taką potrzebę. Mi-
nisterialny projekt czeka na rozstrzygniecie.

red.   

Bezpłatny język 
obcy w szkołach 
i przedszkolach
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Dzień Flagi 
Od 2004 roku 2 maja jest Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Po raz 

pierwszy polska flaga została skodyfikowana uchwałą Sejmu Królestwa Polskiego 
z 1831 roku. Po odzyskaniu niepodległości flagę uchwalił sejm odrodzonej Polski 
w 1919 roku. W ustawie podano: „Za barwy Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się 
kolor biały i czerwony w podłużnych pasach równoległych, z których górny – bia-
ły, dolny zaś – czerwony”. Biel w heraldyce symbolizuje czystość i niewinność, 
czerwień odwagę i waleczność. Od 1955 roku dwa rodzaje flag są w Polsce nazy-
wane „flagą państwową”. Oprócz flagi biało-czerwonej istnieje jeszcze flaga z go-
dłem Polski na białym prostokącie nazywana „flagą państwową z godłem”. 

Na egzamin albo do kina
W czasie matur wielu nauczycieli zajętych było pracą w komisjach egzami-

nacyjnych, co uniemożliwiało im poprowadzenie w tym czasie zajęć lekcyjnych. 
Dzięki prezydentowi Waldemarowi Wardzińskiemu przy współpracy z Centrum 
Kultury i Sztuki oraz „Czasem Ciechanowa” 11 maja w kinie „Łydynia” młodzież, 
która nieprzystępowała w tym roku do sprawdzianu dojrzałości miała możliwość 
obejrzenia dwóch ciekawych, pełnometrażowych filmów dokumentalnych: „Dusza 
słowiańska w bezdusznych czasach” Tomasza Lengrena oraz „Rozbity kamień” 
Arkadiusza Gołębiewskiego. Współautorem zdjęć pierwszego filmu jest A. Gołę-
biewski. Zdjęcia do filmu „Rozbity kamień” są dziełem pochodzącego z naszego 
miasta znanego operatora Tomasza Madejskiego. Z propozycji kinowej skorzysta-
li uczniowie I, II i III Liceum Ogólnokształcącego. 

85-lecie PCK
W tym roku przypada 85-lecie Ruchu Młodzieżowego Polskiego Czerwonego 

Krzyża. 12 maja Zarząd PCK w Ciechanowie zorganizował Mistrzostwa Pierwszej 
Pomocy oraz Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego. W zawodach 
wzięło udział 10 drużyn ze szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta. Na uroczy-
stym spotkaniu z Zasłużonymi Działaczami PCK laureaci otrzymali puchary, na-
grody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy. Puchary ufundował też prezydent Wal-
demar Wardziński. 

Nowy kierunek w PWSZ
Od października w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej ruszy nowy kie-

runek – ekonomia. Starania uczelni o nową specjalność ziściły się w dużej mie-
rze dzięki przekazaniu przez samorząd miejski na potrzeby PWSZ budynku przy 
ul. Wojska Polskiego. Nowy kierunek położy nacisk na specjalizacje w zakresie 
bankowości, a w przyszłości również i rachunkowości. Władze uczelni starają się 
o uruchomienie kolejnych kierunków: fizjoterapii, kulturoznawstwa oraz filologii 
obcych.    

Życie naukowe w Ciechanowie kwitnie
Wydział Socjologii Wyższej Szkoły Humanistycznej im. Aleksandra Gieysz-

tora zaprasza na konferencję pt. „Subregion ciechanowski, społeczne problemy 
– wyzwania i szanse”, która odbędzie się 7 czerwca o godz. 10.30 (ul. Kraszew-
skiego 8a). 9 czerwca w Instytucie Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Zawo-
dowej przy ul. Wojska Polskiego 51 o godz.10.00 będzie miała miejsce Ogólnopol-
ska Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo Wczoraj i Dziś”.

Nowe poręcze
Przy wejściu do budynku, w którym znajduje się Wydział Promocji i Komu-

nikacji Społecznej oraz Wydział Mieszkaniowy zamontowano nowe poręcze. Uła-
twiają one osobom starszym i nie w pełni sprawnym dostęp do obu wydziałów. 

Zapraszamy na Forum Zdrowia
Stowarzyszenie Ciechanowskie Konsorcjum Zdrowia i Instytut Ochrony 

Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie przypominają, 
że 31 maja obchodzony jest Światowy Dzień bez Tytoniu. W tym roku przebiegał 
pod hasłem „Każdy papieros niszczy Twoje zdrowie!”. Według szacunków Świato-
wej Organizacji Zdrowia (WIIO) z powodu palenia na całym świecie umiera dzien-
nie prawie 14 tysięcy ludzi. Ponad 70% palaczy w Polsce deklaruje chęć zerwania 
ze swoim nałogiem, a 76% społeczeństwa (w tym także osoby palące) opowiada się 
za ograniczeniem palenia w miejscach publicznych. Światowy Dzień bez Tytoniu 
jest zachętą do podjęcia walki o własne zdrowie. 11 czerwca w godzinach od 13.00 
do 19.00 na Pl. Jana Pawła II odbędzie się Rodzinny Festyn inaugurujący obchody 
IX Ciechanowskiego i IV Akademickiego Forum Zdrowia „Zainwestuj w Zdrowie! 
Bądź wolny od dymu tytoniowego!”. W trakcie festynu bezpłatnie wykonywane 
będą badania poziomu cholesterolu i cukru we krwi, mierzone będzie ciśnienie tęt-
nicze krwi oraz pojemność wydechowa płuc. Mieszkańcom udzielane będą porady 
antytytoniowe i w zakresie zdrowego stylu życia. W programie są również pokazy 
masażu wyszczuplającego oraz udzielania pierwszej pomocy. Nie zabraknie gier, 
zabaw i występów. Współorganizatorem imprezy jest Urząd Miasta Ciechanów. 
Patronat medialny objęła nad nią Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów.

Posadzono dąb papieski
20 maja na terenie Nadleśnictwa Ciechanów przy ul. Płockiej została posa-

dzona sadzonka dębu szypułkowego, wyhodowana z żołędzi zebranych w 2003 r. 
z dębu Chrobrego. 
Żołędzie z najstar-
szego w Polsce dębu 
28 kwietnia 2004 
r. poświęcił Ojciec 
Święty Jan Paweł II. 
Sadzonkę poświę-
cił ks. dziekan Euge-
niusz Graczyk i ks. 
proboszcz Jan Jóź-
wiak. Dąb sadzili 
zgodnie ciechanow-
scy parlamentarzy-
ści, prezydent, staro-
sta, komendant cie-
chanowskiego garni-
zonu, Policji i Straży 
Pożarnej oraz nadle-
śniczy. 

Nabór do MKS „Ciechanów”
Miejski Klub Sportowy „Ciechanów” ogłasza nabór chłopców rocznik 1995 do 

gry w piłkę nożną. Spotkanie z chętnymi oraz ich rodzicami odbędzie się 5 czerwca 
o godz. 16.30 na stadionie MOSiR, znajdującym się przy ul. 3. Maja 7. 

2 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanówINFORMACJE

Radnemu Rady Miasta Ciechanów

Grzegorzowi Brozdowskiemu

wyrazy głębokiego współczucia
 z powodu śmierci

Ojca 
składają

     Waldemar Wardziński  Andrzej Czyżewski 
Prezydent Miasta Ciechanów               Przewodniczący 

       z zastępcami                                        Rady Miasta Ciechanów
     wraz z radnymi

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że 28 kwietnia zmarła

Jadwiga Klepczyńska

wieloletnia pracownica Urzędu Miasta. 
Pełniła funkcję Sekretarza Miasta, 

później była kierownikiem Wydziału Działalności Gospodarczej.

Rodzinie i Bliskim
najserdeczniejsze wyrazy współczucia

składają

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

oraz pracownicy Urzędu

Ks. dziekan E. Graczyk i ks. proboszcz J. Jóźwiak poświęcili sa-
dzonkę dębu

W działalność PCK angażuje się wielu młodych ludzi
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Na 24 maja prezydent miał umó-
wione trzecie z kolei spotkanie z przed-
stawicielami firmy HIT Electronics 
Poland, kilkakrotnie już przekładane 
na prośbę firmy. Pojawiły się na nim 
2 panie z działu administracyjnego fir-
my w towarzystwie … ciechanowskich 
dziennikarzy. – Spodziewałem się, że 
będziemy rozmawiali z przedstawicie-
lami państwa firmy o konkretnych roz-
wiązaniach – nie krył zdziwienia go-
spodarz spotkania. – Poprosiliśmy 
o przybycie media, ponieważ sfinalizo-
waliśmy rozmowy na temat dzierżawy 
lokalizacji pod naszą działalność pro-
dukcyjną. Mamy już wynajęty lokal od 
firmy Achtel przy ul. Śmiecińskiej 14. 
Chcemy poinformować wszystkich, że 
mamy sukces i chcemy żebyście pań-
stwo nam pomogli – stwierdziła Beata 
Łukowska z HIT Electronics Poland.   

– Jest to pierwsze takie spotkanie, 
w które jesteśmy zaproszeni jako dzien-
nikarze, a gospodarz nic o tym nie wie. 
Nie rozumiemy, dlaczego mamy uczest-
niczyć w tak technicznych sprawach, 
jakie państwo tutaj omawiają – skwito-
wała Monika Szyperska z Radia KRC. 
Po chwili zdumieni dziennikarze usły-
szeli od B. Łukowskiej, żeby pytania 
zadawać po spotkaniu. Prezydent i jego 
zastępca Ewa Gładysz zaprotestowali. 
– Państwo zostali chyba po to zapro-
szeni, żeby tutaj usłyszeć odpowiedzi.

Historia zmiennych negocjacji
Waldemar Wardziński poinformo-

wał, że zainteresowanie naszym mia-
stem HIT zadeklarował pół roku temu. 
Prosił o wskazanie hal produkcyjnych, 
które firma mogłaby kupić. HIT otrzy-
mał z Urzędu Miasta wskazania lokali-
zacyjne i prowadził negocjacje z firma-
mi DPI i Elektromontaż – jak się póź-
niej okazało nieskuteczne. – Do dzisiaj 
nie wiem, o jak dużym zakładzie mówi-
my – na ostatnim spotkaniu przedstawi-
ciele firmy wspominali o zatrudnieniu 
ponad 2 tys. czy 2,5 tys. ludzi. Lokaliza-
cja tak dużego zakładu na terenie przy 
ul. Tysiąclecia, którym dysponuje DPI, 
byłaby najkorzystniejsza ze względu na 
jego wielkość, dobre komunikacyjne po-
łączenia, bliskość drogi krajowej, pełną 
infrastrukturę, pełne uzbrojenie w cie-
pło technologiczne, energię elektryczną 
(w pobliżu jest duża stacja transforma-
torowa – red.) – powiedział prezydent. 
– Trochę się dziwię, że firma nie doszła 
do porozumienia z firmą DPI. Dziś ten 
teren kupiła prężnie rozwijająca się cie-
chanowska firma Achtel. 

Następne rozmowy na temat wy-
kupu hali HIT prowadził z oponiarską 
firmą Dębica. Właścicielem najwięk-
szej sąsiedniej działki jest Mazowiec-
ki Wojewódzki Zarząd Dróg. –  Wystą-
piłem do tej poważnej firmy o zasięgu 
regionalnym, zaprosiłem panią dyrek-
tor na negocjacje w sprawie sprzeda-
ży ich działki, żeby wasz zakład można 
było rozbudowywać. Ze strony inwesto-
ra nie miałem jednak żadnej informa-
cji, że sprawa jest już nieaktualna – re-
lacjonował W. Wardziński. 

Później okazało się, że firma jest 
zainteresowana obiektem innej firmy. 
– Rozmawiałem również z jej preze-
sem, żeby zapewnić przychylność dla 
tej transakcji. Ostatnio pan prezes po-
wiedział mi, że HIT Electronics zrezy-
gnował z wykupu, natomiast byłby za-
interesowany trzy- bądź pięcioletnią 
dzierżawą. Dziś słyszę, że zapadły już 
decyzje co do jeszcze innej lokalizacji, 
a mianowicie ul. Śmiecińskiej.

Prezydent zaznaczył, że o wszyst-
kich posunięciach inwestora dowiady-
wał się od ciechanowskich firm, z któ-
rymi HIT prowadził rozmowy. 

Prezydent prosi 
o konkretne informacje

– Po naszych spotkaniach mógł-
bym jedynie powiedzieć: byli przed-
stawiciele firmy, która chce prawdo-
podobnie w Ciechanowie zainwesto-
wać, ale nie znam szczegółów – stwier-
dził prezydent. – Chciałbym mieć tro-
chę więcej informacji, np. o zainsta-
lowanie jakich mocy energetycznych 
i cieplnych chodzi. Dysponujemy duży-
mi zapasami, jeżeli  chodzi o naszą cie-
płownię miejską. Dla dużego odbiorcy 
– po określeniu odpowiednich parame-
trów – jesteśmy w stanie wybudować 
specjalny kolektor, który będzie dostar-
czał ciepło pod sam zakład. Tylko musi-
my wiedzieć, czego potrzebujecie, w ja-
kich ilościach, o jakich parametrach, 
w jakim czasie. 

Pytań prezydent miał dużo wię-
cej. Czy HIT będzie tylko adaptować 
3-3,5 tys.m2 hali, czy też ma zamiar się 
rozbudowywać. Jaka może być czę-
stotliwość przejazdów, ile samocho-
dów ma do firmy dojechać, a ile wyje-
chać – od tego zależą parametry dróg. 
– Czy musimy przebudowywać jakieś 
skrzyżowania, robić dodatkową tra-
sę, zmieniać organizację ruchu w mie-
ście, bo może to być konieczne w przy-
padku bardzo dużego nasilenia ruchu. 
Tych informacji nie mamy, a przecież 
rozwiązania komunikacyjne w mieście 
muszą być odpowiednio zorganizowa-
ne. Takie podstawowe informacje po-
winny być nam przekazane w skonden-
sowanej formie, wtedy jestem w stanie 
państwu powiedzieć, w czym możemy 
i mamy prawo wam pomóc – mówił pre-
zydent. – Co mam państwu do zaofero-
wania od zaraz? Życzliwość i profesjo-
nalizm ze strony pracowników Urzędu, 
wszystkich służb komunalnych. 

Duże oczekiwania inwestora
HIT Electronics oczekuje od władz 

miasta pomocy w załatwianiu wszel-
kich spraw,  zorganizowaniu odpo-
wiedniej infrastruktury. – Jako duży 
zakład produkcyjny mamy oczekiwa-
nia, co do odpowiedniego napięcia 
prądu, drogi, gazu i jego podłącze-
nia. Wiemy, że do siedziby Achtel-u 
przy ul. Śmiecińskiej 14 nie ma przy-
łącza gazu. My na naszej hali produk-
cyjnej musimy mieć stałą temperaturę 

250C. Chcielibyśmy zwrócić się 
z prośbą, by kierownik Wydzia-
łu Inwestycji mógł pokryć kosz-
ty i pomógł w procedurze skła-
dania wszelkich zamówień, do-
kumentacji o podłączenie tego 
gazu z głównego źródła. W tej 
chwili w zakładzie produkcyj-
nym, który wynajmujemy jest 
elektryczność 100 KW, a my 
potrzebujemy 1000 KW. Chce-
my, żeby Urząd Miasta pokrył 
koszty wzrostu, bo na pewno 
to się wiąże z wybudowaniem 
jakiejś stacji. Jak się zjeżdża 
z ul. Śmiecińskiej tam jest dro-

ga ok. 50m, bardzo nierówna, 
stąd prośba do Urzędu Mia-

sta żebyście nas wsparli, jeśli chodzi 
o ten mały odcinek – mówiła B. Łu-
kowska. Skarżyła się też, że nie otrzy-
mała w dziale finansowym informacji, 
o które prosiła. – Nie otrzymały Panie 
odpowiedzi na pytania, dotyczące da-
nych w rodzaju, jakie jest zatrudnienie 
w innej firmie, czy jakie płaci podatki 
– przyznała Mirosława Damięcka. Pre-
zydent poinformował, że są to informa-
cje poufne i nie można ich udzielać. 

Czego zabrania prawo
– Jeżeli rozmawiamy publicz-

nie, to mówmy otwarcie o wszystkich 
sprawach – zaproponował prezydent. 
– Przedstawiciele państwa firmy na 
poprzednim spotkaniu zwrócili się do 
mnie z pewnymi problemami. Pierwszy 
- czy prezydent miasta może zwolnić fir-
mę HIT Electronics z Vat-u? W tym za-
kresie możliwości jakichkolwiek dzia-
łań ma tylko ministerstwo finansów. 
Druga prośba – czy mogę wydać zarzą-
dzenie, które umożliwiałoby zatrudnia-
nie pracowników w wymiarze większym 
niż 10 godzin na dobę. Poinformowa-
łem, że te kwestie reguluje ustawa – ko-
deks pracy. 

Tu, gdzie miasto wydaje decyzje 
lokalizacyjne prezydent zadeklarował 
ekspresowy tryb załatwiania spraw. 
Zapewnił, że HIT może liczyć też na 
pomoc w proceduralnym załatwie-
niu spraw w zakładzie energetycznym 
i gazowni. – Natomiast nie mamy moż-
liwości prawnych, żeby robić drogi na 
prywatnych gruntach – uświadamiał 
prezydent i skarbniczka miasta Miro-
sława Damięcka. – Podobnie będzie 
z transformatorem na prywatnej posesji 
– stwierdziła Ewa Gładysz.

Nie wszystko zależy od miasta
Prezydent dodał, że miasto ma 

duże możliwości, jeżeli chodzi o do-
stawę mediów: wody, kanalizacji, cie-
pła. Zawiadują nimi miejskie spółki i tu 
łatwiej jest pomóc inwestorowi. Ener-
getyka czy gazownictwo są w rękach 
spółek akcyjnych, niezależnych pod-
miotów, na które władze miasta mają 
bardzo ograniczony wpływ. – Możemy 
wspierać państwa działania, natomiast 
nie mogę podejmować zobowiązań do-
tyczących budowania przyłączy gazo-
wych czy energetycznych – oświadczył 

prezydent. 
Prezydent zaznaczył, że ważne jest 

wybranie optymalnej drogi transporto-
wej. Wiąże się to z nasileniem ruchu. 
Wybór tras musi uwzględniać funkcjo-
nowanie całego organizmu miejskiego, 
nie można zablokować jakiegoś frag-
mentu miasta. To informacje niezbęd-
ne, żeby podjąć konkretne działania, 
mające na celu poprawę stanu dróg czy 
dojazdu do firmy. Może to również wy-
magać konsultacji i rozmów z innymi 
zarządcami dróg. 

Dzierżawa komplikuje sprawy
Na wcześniejszym spotkaniu z in-

westorem padły też pytania związane z 
podatkami. Prezydent od razu zadekla-
rował pomoc w postaci umorzeń czy ulg 
w podatku od nieruchomości. Uchwała 
Rady Miasta określa systemową ulgę w 
wysokości 1000 zł na każdego nowoza-
trudnionego pracownika. Co do podat-
ku od nieruchomości – do płacenia po-
datku od nieruchomości zobowiązany 
jest właściciel, nie dzierżawca. Umowa 
dzierżawy ma też inne konsekwencje. 
– W wielu przypadkach stroną w za-
łatwianiu spraw nie będzie HIT, tylko 
właściciel nieruchomości, czyli ta fir-
ma, od której dzierżawicie halę – zwró-
cił uwagę Waldemar Wardziński. – Tak 
będzie np. w przypadku zawierania 
umów na dostawę niektórych mediów 
czy w kwestiach związanych z inwesty-
cjami infrastrukturalnymi. 

Pytania dziennikarzy: dlaczego nie 
kupno budynku tylko dzierżawa, która 
sprawia tyle problemów oraz na ile lat 
HIT wynajął budynek nie doczekały się 
odpowiedzi. Udało się im jedynie do-
wiedzieć, że firma potrzebuje wykwa-
lifikowanych elektroników, którzy są 
biegli w najnowocześniejszych tech-
nologiach i znają angielski. – Podpi-
saliśmy już list intencyjny z Państwo-
wą Wyższą Szkołą Zawodową. Do koń-
ca roku zamierzamy zatrudnić 133 oso-
by na jednej zmianie. Docelowo pla-
nujemy zatrudnić 2-3 tys. pracowni-
ków, będzie to rozbite w czasie. Trud-
no nam jest zdefiniować, jaki to będzie 
okres.– mówiła B. Łukowska.

– Jeżeli firma HIT Electronics 
stworzony miejsca pracy, to nic nie stoi 
na przeszkodzie, żeby przy współpracy 
z Politechniką Warszawską taki kieru-
nek studiów uruchomić. Rozmawiali-
śmy już na ten temat. Trzeba kształcić 
ludzi pod potrzeby konkretnych firm, 
a nie bezrobotnych. To szkoła występu-
je o nowy kierunek, a my wspieramy ją 
w różnych działaniach: finansowo i lo-
kalowo – podkreślił prezydent. 

Warunki dobrej współpracy
HIT ma nadzieję na utworzenie 

w Ciechanowie specjalnej strefy eko-
nomicznej. – Na zasadzie wymiany, 
pewnego przesunięcia między war-
mińsko-mazurską strefą ekonomiczną 
można złożyć wniosek, a potem lobbo-
wać, żeby on przeszedł. W tym zakre-
sie możecie państwo liczyć na jak naj-
dalej idącą pomoc miasta i naszych 
parlamentarzystów – prezydent zazna-
czył, że nie da się przygotować takie-
go wniosku bez precyzyjnych informa-
cji ze strony firmy co do zakresu inwe-
stycji, obszaru, ponoszonych nakładów, 
liczby zatrudnionych.

Wielokrotnie w ciągu całego spo-
tkania prezydent podkreślał, jak ważny 
jest dobry przepływ informacji, otwar-
tość i wzajemne zaufanie. – Trzeba pre-
cyzyjnie określać potrzeby w zakresie, 
w jakim oczekujecie państwo wspar-
cia. Prosiłbym o maksimum informa-
cji, wtedy łatwiej będziemy mogli pań-
stwu pomóc. 

Ewa Blankiewicz

Od kilku miesięcy trwały rozmowy z kooperantami LG, którzy po-
szukują na naszym terenie gotowych hal produkcyjnych. Jeden z ta-
kich inwestorów – Electron Parts Technology, który przewiduje za-
trudnienie ok. 150 osób, zaczął już produkcję w dzierżawionych po-
mieszczeniach. Dużo większe zatrudnienie, zgodnie z własnymi zapew-
nieniami, planuje HIT Electronics Poland, koreańsko – indonezyjski 
producent z branży elektronicznej, wykonawca telewizorów plazmo-
wych dla LG. HIT również zdecydował się na dzierżawę – wynajął 
halę produkcyjną na ul. Śmiecińskiej. Oczekiwania inwestora są bar-
dzo duże, czasem wręcz nie biorą pod uwagę obowiązującego w Polsce 
prawa. – Firmy kooperujące z LG to duża szansa dla Ciechanowa, dlate-
go jesteśmy gotowi na daleko idącą pomoc, w tym cierpliwe tłumaczenie 
europejskich uwarunkowań – zapewnia prezydent W. Wardziński.

Realne i nierealne oczekiwania inwestora

Przyszła siedziba firmy HIT Electronics przy ul. Śmie-
cińskiej
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20 maja Fundacja Pomocy Dzie-
ciom, Młodzieży i Dorosłym Niepeł-
nosprawnym – ,,Być Jak Inni” zorgani-
zowała ogólnopolską konferencję na te-
mat ,,Terapii i leczenia autyzmu”. 

Prelegenci prowadzący wykłady, 
to uznane autorytety nie tylko w Pol-
sce ale i za granicą. Dr Michał Wro-
niszewski Prezes Fundacji ,,Synapsis”, 
ciekawie przedstawił specyfikę zabu-
rzeń spektrum autyzmu. Dr Magdalena  
Cubała – Kucharska  naświetliła wpływ  
czynników biomedycznych na przebieg 
autyzmu, możliwości diagnozy i terapii 
medycznej.

Matka dziecka autystycznego, Mo-
nika Jaszkowska (która jest także die-
tetykiem) udzieliła rodzicom praktycz-
nych wskazówek dotyczących żywie-
nia i prowadzenia diety w autyzmie.

Jako ostatnia wystąpiła pani Mał-
gorzata Szurlej – audiopsychofono-
log, specjalista w dziedzinie treningu 
uwagi słuchowej, która przedstawiła 
wpływ treningu na wspieranie koncen-
tracji słuchowej i stymulację centralne-
go systemu nerwowego

Konferencja spotkała się z dużym 
zainteresowaniem rodziców, terapeu-
tów i nauczycieli. Wzięło w niej udział 
160 uczestników. Niestety zabrakło za-
proszonych lekarzy pediatrów, którzy 

jako pierwsi powinni zauważać nie-
pokojące objawy u dzieci  i otoczyć 
je specjalistyczna opieka medyczną.  
Zazwyczaj diagnoza autyzmu stawia-
na jest kiedy dziecko trafia do przed-
szkola lub szkoły. Jest to zdecydowa-
nie za późno. 

W Fundacji przy ul. Niechodz-
kiej 14a zaczęło funkcjonować Cen-
trum Wspomagania Osób z Autyzmem, 
które obecnie udziela wsparcia 22 oso-
bom. Pracownicy Centrum zorgani-
zowali konferencję w celu zwrócenia 
uwagi społeczności lokalnej na proble-
my osób z autyzmem i ich rodzin.

Patronat nad 
tym przedsię-
wzięciem objął 
Prezydent Mia-
sta Ciechanów. 
Zorganizowanie 
konferencji było 
możliwe dzięki 
dotacji z Urzę-
du Miasta oraz 
licznym spon-
sorom. Uczest-
nicy otrzyma-
li broszury za-
wierające skróty 
wystąpień prele-
gentów. W prze-
rwach miedzy 
wykładami mo-
gli skorzystać 
z poczęstunku. 

Zarząd Fundacji Pomocy Dzieciom, 
Młodzieży i Dorosłym Niepełnospraw-
nym – ,,Być Jak Inni” składa serdecz-
ne podziękowania: Prezydentowi Wal-
demarowi Wardzińskiemu i pracowni-
kom Wydziału Promocji i Komunika-
cji Społecznej Urzędu Miasta, Krzysz-
tofowi Kuźniewskiemu – właścicielowi 
drukarni ,,Sprint”, Prezesom Firmy Ce-
drob, Państwu A i S Sadowskim – wła-
ścicielom Cukierni, właścicielce Zakła-
du Cukierniczego H. Berlińskiej, wła-
ścicielom Zakładu Piekarniczego Pań-
stwu Dmochowskim, Właścicielowi 
hurtowni Sako i Właścicielowi hurtow-
ni Sako-Bis.

Maria Majewska

Na przełomie kwietnia i maja swo-
ich przyjaciół z Chrześcijańskiego Sto-
warzyszenia Dobroczynności w Cie-
chanowie odwiedzili angielscy kole-
dzy z organizacji pozarządowej Bir-
mingham City Mission. Była to już 
trzecia ich wizyta w naszym mieście. 
Tym razem ChSD gościło 10-osobo-
wy zespół składający się z 7 pracow-
ników BCM i 3 studentów prowadzo-
nej przez tą organizację szkoły „Urban 
Challenge”. Szkoła ta uczy młodych lu-
dzi jak nieść pomoc ludziom, szcze-
gólnie mieszkańcom dużych aglo-
meracji, narażonym na bezdomność, 
przemoc, ubóstwo i uzależnienia.

Podczas wizyty przedstawiciele BCM 
uczestniczyli w zajęciach z dziećmi 
w Świetlicy Terapeutycznej „Klubik” 
przy ulicy Wyzwolenia. Znaleźli też 
czas na pracę społeczną – porządkowa-
li park im. J. Dąbrowskiego (na zdję-
ciu). Goście odwiedzili również ośro-
dek Markotu w Turowie pod Przasny-
szem.

BCM obchodzi w tym roku 40. 
rocznicę urodzin – dla wolontariuszy 
z ChSD to ogromna zachęta i źródło 
wiedzy. Angielska organizacja zaczy-
nała od kilku zapaleńców, pragnących 
służyć bezdomnym. Dzisiaj dysponu-
je trzema dużymi ośrodkami dla bez-

domnych i sa-
motnych matek 
– ofiar przemocy. 
Goście stwierdzi-
li, że niestety bo-
gacenie się społe-
czeństw nie przy-
nosi rozwiązania 
problemów pato-
logicznych. Sza-
cuje się, że w sa-
mym Birming-
ham (zespół miej-
ski wielkości 
Warszawy) jest 
blisko 10 tysię-
cy bezdomnych 
osób.

red.

Tegoroczny Światowy Dzień In-
walidy obchodzony był pod hasłem: 
„Współdziałamy z osobami niepeł-
nosprawnymi w realizacji ich potrzeb 
i celów”. W Polsce żyje 5,5 miliona 

osób niepełnosprawnych. Większość 
z nich ciągle boryka się z wieloma pod-
stawowymi problemami bytowymi, po-
cząwszy od bezradności przy wykony-
waniu codziennych czynności, barier 
architektonicznych po trudności w zdo-
byciu wykształcenia i pracy.

Zarząd Oddziału Rejonowego Pol-
skiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, organizator ciechanow-
skich obchodów tego święta chce do-

trzeć do jak największej liczby osób 
oraz władz różnych szczebli z prze-
słaniem o konieczności niesienia po-
mocy osobom starszym i chorym. Na 
okolicznościowe spotkanie 27 kwiet-

nia przybyło aż 120 osób z kół z Cie-
chanowa, Gołymina, Gruduska, Glino-
jecka, Kraszewa, Opinogóry, Regimina 
i Sońska. Nie zabrakło wspólnych, 
przyjaznych rozmów, poczęstunku, 
a nawet zabawy tanecznej.

Patronem spotkania i mile widzia-
nym gościem był prezydent Ciechano-
wa Waldemar Wardziński.

A.G.

W trosce o jasną przyszłość

Dobroczynność ponad granicami

Terapia i leczenie autyzmu 

Spotkanie było okazją do bliższego poznania się

4 maja przy Miejskim Zespole 
Szkół Nr 2 zostało otwarte i poświęco-
ne nowe boisko do gier zespołowych. 
– Tego typu obiekty powstaną przy 
wszystkich ciechanowskich szkołach 
– zapowiedział 
podczas cere-
monii prezydent 
Waldemar War-
dziński. Boisko 
jest przystoso-
wane do gry 
w piłkę ręczną, 
siatkową i ko-
szykową. Bę-
dzie służyć za-
równo rozgryw-
kom wewnątrz-
szkolnym, jak 
i większym im-
prezom sporto-
wym z udziałem 
gości. Inwesty-
cja kosztowała 
254 tys. zł. Wy-
datek w całości 
sfinansowano z 
budżetu miejskiego. 

Z nowego boiska cieszy się dyrek-
tor MZS Nr 2 Janusz Kowalski. – Je-
stem bardzo zadowolony, z tego, że mło-
dzież może ćwiczyć na świeżym powie-
trzu. Mam też nadzieję na zbudowanie 
boiska do gry w piłkę nożną. 

Symbolicznego przecięcia wstęgi 
dokonali: prezydent W. Wardziński, dy-
rektor Zakładu Obsługi Szkół i Przed-
szkoli Cezary Chodkowski oraz gospo-
darz placówki  J. Kowalski. – Po do-
świadczeniach, które teraz zdobywamy, 
będziemy przygotowywać na 2007 rok 

program budowy kolejnych boisk oraz 
modernizacji bazy sportowej na stadio-
nie. Wszystko po to, aby dzieci i mło-
dzież miały gdzie spędzać wolny czas 
i doskonalić się w sporcie – wyjaśniał 

prezydent. We wrześniu 2005 roku przy 
Gimnazjum Nr 4 utworzono klasę spor-
tową o profilu piłka ręczna. Wkrótce 
ruszą kolejne cztery: w SP Nr 5 – pił-
ka nożna, SP Nr 6 – pływanie, w Gim-
nazjum Nr 3– piłka nożna, Miejski Ze-
spół Szkół Nr 1 – piłka ręczna. Jeszcze 
w tym roku zbudowane będzie boisko 
z nowoczesną bieżnią przy Gimnazjum 
Nr 3. Zamierzenia są takie, aby w Cie-
chanowie mogła powstać Szkoła Mi-
strzostwa Sportowego. 

K.D.

MZS Nr 2 
ma nowoczesne boisko

Takie boiska powstaną przy innych miejskich szkołach

Oprócz konferencji zorganizowano stoiska z fachową literaturą
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Miejskie inwestycje
* Prace na ul. Starowiejskiej postępują. 
Wykonuje je firma Delta-PRID z Cie-
chanowa. Zakończył się już I etap bu-
dowy kanalizacji deszczowej i sanitar-
nej na odcinku od ul. Śmiecińskiej do 
Konwaliowej, łącznie z wymianą prze-
pustu pod jezdnią. Niebawem na tym 

odcinku rozpoczną się prace przy bu-
dowie chodników i drogi. Roboty in-
żynieryjne zostaną przeniesione na ko-
lejny etap – od ul. Konwaliowej do Le-
śnej. Oddanie całości inwestycji plano-
wane jest na lipiec.

* 22 maja odbył się odbiór techniczny 
I etapu budowy parkingu przy nowej 
części cmentarza komunalnego. Zosta-
ła tam wykonana podbudowa pod kost-
kę betonową.

* Prace przy budowie kanalizacji desz-
czowej, chodników i nawierzchni ulicy 
Pułaskiego przebiegają zgodnie z pla-
nem. Zakończenie inwestycji przewidy-
wane jest na koniec czerwca. Planowa-
ny koszt budowy to 181 300 zł.

* Wykonawcą robót budowlanych ulic 
Brzozowej i Akacjowej jest Zakład 
Robót Inżynieryjno-Drogowych KA-
MIBUD. Prace polegają na położeniu 

chodników i budowie dróg. Kanalizacja 
deszczowa w tych ulicach została wy-
konana w ubiegłym roku. Przewidywa-
ny koszt zadania to 285 500 zł.

* Dzięki wykonaniu w ubiegłym roku 
kanalizacji deszczowej w ul. Krasickie-
go możliwa stała się budowa chodnika 
i nawierzchni tej ulicy. Wykonanie te-
gorocznego etapu prac umożliwi włą-
czenie ul. Krasickiego do Czarnieckie-
go. Dzieci z pobliskich domów będą 
miały wygodniejszą drogę do Miejskie-
go Zespołu Szkół Nr 2.

* W ul. Witosa kontynuowany jest te-
goroczny etap prac przy budowie uli-
cy. Obecnie układana jest kanaliza-
cja deszczowa. Prace wykonywane są 
w bardzo trudnych warunkach, z po-
wodu konieczności wykonywania głę-
bokich (nawet do 7m) wykopów. Prze-
widywana wartość całości robót to 
1,2 mln zł. Na czerwiec i lipiec plano-
wane jest układanie chodników i na-
wierzchni bitumicznej. Odbiór końco-
wy zadania – sierpień.

* Zgłoszono do odbioru technicznego 
oświetlenie uliczne w ul. Dziubińskiej, 
Bąkowskiej, Rajkowskiego i Bohate-
rów Westerplatte. Inwestycje te wyko-
nał Zakład Energetyczny Jendrzejewski 
Zbigniew. Wartość zrealizowanych prac 
to około 98 tys. zł.

A.G.

Roboty ruszyły z początkiem 
kwietnia. Są one kontynuacją wielolet-
niej miejskiej in-
westycji – rozbu-
dowy i moderni-
zacji systemu ka-
nalizacji osiedla 
Zachód w Cie-
chanowie. Te-
raz  trwają prace 
przy budowie ka-
nalizacji deszczo-
wej i chodników 
w ulicach Różyc-
kiego, Wolskiego, 
Modrzejewskiej 
i Paderewskiego. 
Trwa także przebudowa urządzeń ener-
getycznych i gazowych, kolidujących 
z powstającą infrastrukturą. Ze wzglę-

du na konieczność wykonywania wy-
kopów prace są sporym utrudnieniem 

dla mieszkańców, 
ale ci dzielnie 
znoszą tymczaso-
we niedogodno-
ści. Ekipy budow-
lane pracują pełną 
parą. Wybudowa-
na infrastruktura 
będzie niebawem 
służyć właścicie-
lom posesji.

W ramach in-
westycji „Zachód” 

miasto z własnych 
środków (51 tys. 

zł) wybudowało oświetlenie w ulicach 
Jelińskiej, Jureckiego i Modrzejew-
skiej.                                             A.G.

20 i 21 kwietnia odbyła się akcja 
przeciwko wypalaniu traw. Skierowa-
na była głownie do uczniów szkół pod-
stawowych i gimnazjalnych w naszym 
mieście. Inicjatorem i pomysłodaw-
cą akcji był Urząd Miasta, który wcią-
gnął nas (R.E.W.) do wspólnego dzia-
łania. Cel był jeden – zwrócić uwagę 
dzieci i młodzieży na problem wypala-
nia traw i uświadomienie im szkodli-
wości tego czynu. 

Próbowaliśmy obalić błędne ar-
gumenty wypalaczy. Przedstawiliśmy 
negatywny wpływ niszczycielskiego 
ognia na faunę i florę oraz na same-
go człowieka, który też jest elementem 
przyrody. Poruszyliśmy temat „Doli-
ny Rzeki Łydyni” podkreślając jej wa-
lory przyrodnicze, które przez jedną 
iskrę mogą pójść z dymem. Ze wzglę-
du na istniejące tam podmokłe tereny 
straż pożarna ma ograniczone możli-
wości skutecznej interwencji. Z kilku-
minutową akcją edukacyjną staraliśmy 

się dotrzeć do jak największej ilości 
klas. Przed końcem każdej wizyty roz-
dawaliśmy ulotki. Uczniowie słuchali 
w skupieniu i podawali liczne przykła-
dy wypalania traw, które ostatnio za-
obserwowali. Czy założony cel zosta-
nie osiągnięty? Czas pokaże… Jeste-
śmy dobrej myśli. To była lekcja rów-
nież dla nas. 

Pierwszą wspólną akcję Ruchu 
Ekologicznego „Wolność” i Urzę-
du Miasta mamy za sobą. Obie strony 
wyraziły chęć dalszej współpracy. Co 
z tego wyniknie? Zobaczymy. Akcja 
przeciw wypalaniu traw oficjalnie za-
kończyła się dość dawno, ale nieoficjal-
nie trwa nadal. W Urzędzie Miasta cią-
gle można dostać ulotki, a my rozpro-
wadzamy je w bibliotekach i sklepach 
spożywczych w naszym powiecie.

Jacek Duczmalewski
Ruch Ekologiczny „Wolność”

Zużytej pralki lub mikrofalów-
ki nie można tak po prostu wyrzu-
cić na śmietnik. Zabrania tego prawo 
traktujące priorytetowo ochronę zdro-
wia i życia ludzi oraz ochronę środo-
wiska naturalnego. Za złamanie prze-
pisów grozi grzywna. Kto zatem od-
powiada za odbieranie starych, niepo-
trzebnych urządzeń z gospodarstw do-
mowych? Zgodnie z zapisami ustawy 
o zużytym sprzęcie elektrycznym 
i elektronicznym od 21 października 
2005 r. sprzedawcy sprzętu mają obo-
wiązek umieszczania w punktach han-
dlowych informacji o miejscach zbie-
rania zużytych urządzeń. Znowelizo-
wane polskie normy prawne, dosto-
sowane do przepisów unijnych także 
wypowiadają się w tej sprawie jedno-
znacznie. Za zorganizowanie i sfinan-
sowanie odbioru sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego przeznaczonego 
dla gospodarstw domowych odpowia-
da przedsiębiorca wprowadzający te 
urządzenia na rynek. Zapisom prawa 

przyświeca zasada rozszerzonej odpo-
wiedzialności producenta. Nakłada na 
jego barki odpowiedzialność nie tylko 
za odpady powstałe podczas produkcji, 
ale także za odpady pozostałe po zuży-
ciu wytworzonych przez niego produk-
tów. Zobowiązuje do takiego projekto-
wania sprzętu, aby możliwy był jego 
odzysk a w szczególności powtórne 
wykorzystanie powstałych odpadów.

Od 1 lipca każdy przedsiębiorca 
zamierzający zbierać zużyty sprzęt bę-
dzie musiał poinformować o tym pre-
zydenta miasta, wskazując miejsca 
prowadzenia takiej działalności. Obo-
wiązkiem władz miasta będzie udo-
stępnienie od 1 października wykazu 
podmiotów z terenu gminy, które po-
siadają zezwolenie na zbieranie zuży-
tego sprzętu. Informacja ta zostanie po-
dana do publicznej wiadomości między 
innymi na stronie internetowej Urzędu 
Miasta www.um.ciechanow.pl.

A.G.

Z prac Wydziału Inżynierii 
Miejskiej

Prace na miejskich drogach 
Zakończył się już remont ul. Po-

wstańców Wielkopolskich i Armii Kra-
jowej. Położono tam nowe nakładki as-
faltowe. Prace naprawcze w obrębie 
skrzyżowania ulic Armii Krajowej i Si-
korskiego prowadzone były nocą, by 
nie utrudniać ruchu. Oznaczenia po-
ziome na wyremontowanych ulicach 

i skrzyżowaniu wykonała firma PLA-
NETA. W następnej kolejności dro-
gowcy przenieśli się na ul. Smora-
wińskiego. Firma Delta-PRID wyko-
nuje remont nawierzchni bitumicz-
nej. W szczycie budynku Armii Kra-
jowej 8, przy współpracy ze Spółdziel-
nią „Zamek” urządzonych zostanie kil-
ka miejsc parkingowych.

Kontrole posesji
Rozpoczęły się kontrole czystości 

i porządku na posesjach osiedla Sło-
neczne (Krubinek i Krubin). W cza-
sie kontroli nie stwierdzono więk-
szych nieprawidłowości w zakresie 
porządku na terenie nieruchomości. 
Większość mieszkańców posiada za-
warte umowy na wywóz nieczysto-
ści stałych, gorzej jest z umowami na 
opróżnianie szamb i opłacaniem po-
datku za posiadanie psa.

By w mieście było ładnie i czysto
Wydział Inżynierii Miejskiej zaku-

pił 35 koszy, które będą ustawione na 
Aleksandrówce (przy Miejskiej Biblio-
tece Publicznej), przy chodniku wzdłuż 
ul. Gwardii Ludowej i od Gwardii Lu-

dowej do Pułtuskiej, na Ściegienne-
go obok sklepu „Przy Farze”, na bul-
warach przy ul. Gostkowskiej oraz na 
terenie zielonym naprzeciwko pomni-
ka Marszałka na pl. Piłsudskiego. Po-
zostałe kosze ustawiane będą w miarę 
zgłoszeń i potrzeb.

Rozpoczęło się koszenie traw, któ-
re potrwa do jesieni. Miejskie klom-
by, kwietniki i rabatki są pełne barw-
nych roślin. Pracownicy Oddziału Zie-
leni posadzili 1200 sadzonek kwiatów: 
szałwii, begonii i pelargonii na Pl. Jana 
Pawła II, ul. Warszawskiej, Mikołaj-
czyka i 11. Pułku Ułanów Legiono-
wych. Bardzo efektownie wyglądają 
obsadzone kwiatami konstrukcje usta-
wione na Pl. Jana Pawła II, na skwerze 
św. Piotra, pl. Kościuszki, na skrzyżo-
waniu ulic Sienkiewicza i 17. Stycznia 
oraz przy krytej pływalni.

A.G.

INWESTYCJA WSPÓŁFINANSOWANA 
ZE ŚRODKÓW UNII

– EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU 
REGIONALNEGO

W RAMACH ZINTEGROWANEGO 
PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO

Z placu budowy na osiedlu Zachód

Komu zużyty telewizor
Wreszcie nadszedł czas na zakup nowego telewizora. Stary sprzęt 

zadecydował za nas – po prostu popsuł się i nie nadaje się już do na-
prawy. Wstawiamy do mieszkania nowiutkie urządzenie i zadajemy 
sobie pytanie co zrobić ze starym. Nikt już z niego nie skorzysta. Ko-
lejny zbędny „mebel” na strychu lub w piwnicy?

Jeszcze o akcji przeciwko wypalaniu traw

Pierwszy krok mamy za sobą…

Ul. Brzozowa

Budowa ul. Różyckiego Prace na ul. Smorawińskiego
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na XL sesji 
27 kwietnia 2006 roku:

Nr 446/XL/2006 w sprawie nabycia 
nieruchomości na własność Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
Nr 447/XL/2006 w sprawie oddania 
nieruchomości w użytkowanie wieczy-
ste w trybie bezprzetargowym.
Nr 448/XL/2006 zmieniająca uchwa-
łę w sprawie przystąpienia do pro-
jektu w ramach Priorytetu II ZPORR 
– Wzmocnienie zasobów ludzkich 
w regionach.
Nr 449/XL/2006 w sprawie zmiany 
uchwały o zaciągnięciu kredytu dłu-
goterminowego na realizację zadania 
współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej. 
Nr 450/XL/2006 w sprawie udzielania 
pomocy finansowej dla Powiatu Cie-
chanowskiego. 
Nr 451/XL/2006 w sprawie zaciągnię-
cia kredytu długoterminowego.
Nr 452/XL/2006 w sprawie zmia-
ny uchwały Nr 196/XVIII/2004 z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia 
sieci publicznych przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podsta-
wowych realizujących obowiązek rocz-
nego przygotowania przedszkolnego.

Zgromadzenia wspólników 
miejskich spółek

26 i 29 maja odbyły się Zwyczaj-
ne Zgromadzenia Wspólników w PUK 
i ZKM. Prezesom i członkom rad nad-
zorczych udzielono absolutorium. 
W czerwcu poddane zostaną oce-
nie efekty ubiegłorocznej pracy po-
zostałych spółek miejskich: PEC – 
5 czerwca, ZWiK – 23 czerwca i TBS – 
30 czerwca.

W dyskusji o stanie drogownictwa 
w mieście z uwzględnieniem miejsc par-
kingowych na 40. – jubileuszowej – sesji 
Rady Miasta temat nieczytelnego rów-
nież dla ciechanowian podziału dróg 
przewijał się wielokrotnie. – Do każde-
go z nas zgłaszają się mieszkańcy, którzy 
nie rozumieją, że są poszczególni zarząd-
cy i te wszystkie złe opinie spadają nie-
stety na miasto i na radnych 
– ubolewał przewodniczący 
Andrzej Czyżewski.

102 km problemów 
i interwencji

Nośny społecznie temat 
dróg najczęściej poruszają 
w swoich interwencjach 
mieszkańcy. – Uwagi na ten 
temat formułowane są bez 
względu na porę roku, choć 
najczęściej dotyczą utrzy-
mania zimowego, koniecz-
nych remontów (zwłaszcza 
po zimie) i oczywiście inwe-
stycji drogowych – mówiła 
Ewa Gładysz, zastępca pre-
zydenta.

Mimo rosnącego tem-
pa prac remontowych i kolejnych inwe-
stycji mieszkańcy są rozgoryczeni cza-
sem kilkunastoletnim oczekiwaniem na 
utwardzony i oświetlony dojazd do wła-
snych domów. O ogromie potrzeb świad-
czy fakt, że na 102,8 km dróg gminnych 
nadal ok. 40 km ma żwirową, gruntową 
lub tłuczniową nawierzchnię. 

Odrobienie takich, gromadzonych 
przez lata zaległości, wymaga znaczą-
cego zwiększenia środków na inwesty-
cje drogowe. Pozytywnym przykładem 
jest budowa ulic: Witosa, Rzeczkowskiej 
i Zagumiennej, które latami straszy-
ły wybojami i brakiem kanalizacji 
w samym centrum miasta. Żeby jednak 
wszystkie drogi stały się asfaltowe w cią-
gu 5-6 lat trzeba by na nie przeznaczyć 
wszystkie środki budżetowe, zapomina-
jąc o innych inwestycjach, budownictwie 
socjalnym, dodatkach mieszkaniowych, 
pomocy socjalnej czy szkolnictwie.

Poważnym problemem finansowym 
jest również bieżące utrzymanie dróg. 
Takich szkód, jakie poczyniła na nich te-
goroczna sroga zima, miasto dawno nie 
oglądało. Niektóre nawierzchnie zostały 
tak zniszczone, że prezydent zdecydował 
o całkowitej ich wymianie. Nowe na-
kładki asfaltowe otrzymały już ulice: Po-
wstańców Wielkopolskich i Armii Krajo-
wej. W planach – ul. Smorawińskiego. 
Prace naprawcze rozpoczęły się na po-
czątku kwietnia i już widać, że trzeba bę-
dzie zwiększyć środki na remonty dróg 
pierwotnie zaplanowane w budżecie.

Oznakować cudze drogi
Dobrze radni ocenili tylko dro-

gi, podlegające prezydentowi. W bar-
dzo złym stanie są drogi innych zarząd-
ców. Dotyczy to dróg powiatowych i wo-
jewódzkich, a najbardziej – obciążonych 
ruchem tranzytowym dróg krajowych nr 
50 i 60. Radni nie mieli okazji zadania 
pytań przedstawicielom poszczególnych 
zarządców, gdyż pomimo zaproszenia 
nie pojawiali się na posiedzeniach ko-
misji Rady.

– Ustawić np. w Rynku, na dworcu 
PKS i PKP 3 plansze z informacją, czyje 
są drogi w mieście, jak przebiegają, po-
malować je różnymi kolorami – propo-
nował Stanisław Kurek. Stanisław Kęsik 
zgłosił jako wniosek formalny, żeby na 
początku odcinka drogi, którego zarząd-
cą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajo-
wych i Autostrad, województwo, czy po-

wiat, umieścić tablicę, czyja to jest dro-
ga, podając pod spodem adres i telefon 
zarządcy. – Ludzie nie przyjmą tego do 
wiadomości. To się w głowach przecięt-
nych mieszkańców nie mieści, że może 
być droga w mieście, z którą prezydent 
nie ma nic wspólnego – zdaniem E. Gła-
dysz lepsze byłoby uporządkowanie sys-
temowe i skierowanie środków i upraw-
nień do jednego zarządcy. 

Plus tylko dla służb prezydenta
– Śmiem twierdzić, że jedynym za-

rządcą, który w miarę dobrze wykonuje 
obowiązki jest Gmina Miejska Ciecha-
nów. Natomiast najgorsza sytuacja jest, 
jeżeli chodzi o Zarząd Dróg Krajowych 
– stwierdził Janusz Czaplicki, który, jak 
zaznaczył, nie namawia do wojny, ale do 
bardziej stanowczego reagowania. – Wy-
daje mi się, że jeżeli chodzi o drogi funk-
cjonują przepisy podobne do nadzoru bu-
dowlanego – rozważał radny. Również 
w ocenie Zenona Stańczaka drogi innych 
niż miasto zarządców wyglądają paskud-
nie. – Żadnego malowania, sprzątania, 
żadnego łatania dziur w chodnikach. To 
kosztuje grosze, ale trzeba chcieć, a tutaj 
chęci nie ma. Radny zaproponował, żeby 
na przyszły rok ustalić miedzy zarządca-
mi szczegółowy harmonogram podsta-
wowych prac, terminy i częstotliwość 
wykonywania robót. – Kiedy występu-
jemy z taką propozycją, inni  zarządcy 
oświadczają, że nie wiedzą jakim budże-
tem na dany rok dysponują i co tak na-
prawdę mogą zaplanować – ze smutkiem 
stwierdziła E. Gładysz. 

– Celowym jest takie działanie, by 
drogi powiatowe wraz z należną subwen-
cją należały do nas. Byłoby przynajmniej 
o jednego administratora mniej – uwa-
ża z kolei Marcin Stryczyński. Adama 
Stępkowskiego zaniepokoiło stwierdze-
nie Generalnej Dyrekcji, że podstawę 
do remontu drogi nr 50 będzie stanowiło 
opracowanie dokumentacji. – To już tyle 
lat i ta dokumentacja nie powstaje – na-
rzekał radny. 

Radni o strefie 
płatnego parkowania

– Niecałe 50 tys. mieszkańców mie-
ści się na prawie 40 km2, co jest rzeczą 
rzadko spotykaną i stąd dzisiaj mamy 
te kłopoty z drogami, kanalizacją desz-
czową, sanitarną. To nas kosztuje dużo 
drożej niż w mieście o innych rozwiąza-
niach urbanistycznych – narzekał Ste-

fan Żagiel, krytykując zarządy 
Ciechanowa sprzed 200, 300, 
400 lat. – To one zostawiły nam 
w spadku taki układ ulic i roz-
ległość. Radny starał się uzmy-
słowić słuchaczom, że im więcej 
asfaltowych dobrych dróg, tym 
większe koszty ich utrzymania. 

W jego przekonaniu dodatko-
we pieniądze na utrzymanie dróg 
przyniosłoby wprowadzenie 
w centrum – wzorem innych 
miast – strefy płatnego parkowa-
nia. – Trochę zdyscyplinowało-
by to kierowców – uważa radny. 
S. Żagla poparł S. Kurek. Jego 
zdanie: „Żadne rządy nie zała-
twią sprawy parkowania w Cie-
chanowie, gdzie każdy by chciał 
wjechać do sklepu lub do urzę-

du” podzielają chyba wszyscy człon-
kowie Rady.

Miejska grupa remontowa?
Chwaląc, że miejskie drogi są po-

łatane i pomalowane, S. Kurek żało-
wał jednocześnie likwidacji (8 lat temu) 
Miejskiego Zakładu Dróg i Mostów. 
– Trzeba pomyśleć, żeby powołać spół-
kę do tych spraw – stwierdził radny. S. 
Żagiel sądzi, że nie ma takiej potrzeby, 
ale być może warto rozważyć powołanie 
przy PUK-u kilkuosobowej sekcji, któ-
ra zajmowałaby się drobnymi naprawa-
mi nawierzchni ulic i chodników. – Je-
stem przeciwnikiem marnowania pienię-
dzy – Zenon Stańczak przypomniał, że 
do MZDiM miasto cały czas dopłacało, 
a dziś bardziej opłacalne jest powierza-
nie prac podmiotom z zewnątrz. Pro-
pozycja, żeby stworzyć niewielką gru-
pę remontową w ramach istniejące-
go przedsiębiorstwa spodobała się za 
to M. Stryczyńskiemu, ale już powoła-
nie nowej firmy zarządzającej drogami 
uważa on za niewskazane. – Utrzyma-
nie dróg jest usługą zamawianą w for-
mie zamówień publicznych i taka gru-
pa, działająca w ramach PUK musiała-
by też stanąć do przetargu, którego mo-
głaby nie wygrać – uświadamiała rad-
nym E. Gładysz. 

W warunkach rynkowych podle-
głe prezydentowi służby skupiają się 
na tym, żeby egzekwować dobrą pracę 
od firm, które wygrywają przetargi. Pra-
ce źle wykonane nie są odbierane. Cza-
sem do przetargu zgłasza się tylko jed-
na firma. Trudno nazwać to wyborem. 
Firm budowlanych nie przybywa, część 
z nich pracuje na Zachodzie, a zasilo-
ny unijnymi środkami rynek ma swoje 
potrzeby. W przyszłym roku rozpoczy-
na się kolejny okres naboru wniosków, 
a już dziś podaż usług budowlanych nie 
nadąża za popytem.

Ewa Blankiewicz

40. sesja Rady Miasta

Nie wszystkie drogi nasze są
Niewiele jest tematów tak interesujących dla mieszkańców jak stan miejskich dróg. „Miejskich”, w sen-

sie zarządzania, jest jednak tylko część z nich. Sztuczny podział na 4 zarządców, dokonany w wyniku re-
formy drogownictwa w 1999 roku powinien być jak najszybciej zmieniony. Jest niezrozumiały dla miesz-
kańców, którzy są przekonani, że stan wszystkich ulic zależy od burmistrza lub prezydenta i podległych im 
służb. Nic bardziej mylnego. Tylko część ciechanowskich dróg leży w gestii prezydenta. Reszta to drogi po-
wiatowe, wojewódzkie i krajowe. Ten nielogiczny system powoduje liczne konflikty i jest nieekonomiczny. 
Uniemożliwia spójne działanie, zarówno w zakresie inwestycji, jak i bieżącego utrzymania. Ten temat był 
poruszany m.in. w marcu tego roku na ogólnopolskiej konferencji miast, zarządzanych przez prezydentów. 
Do Sejmu i Prezydenta RP samorządowcy skierowali apel w sprawie zmiany systemu zarządzania drogami. 
Czas pokaże, czy w dobie zainteresowania raczej kolejnymi śledczymi komisjami rząd i parlament znajdą 
czas na tak przyziemne sprawy.

Dziś ul. Powstańców Wielkopolskich ma nową, gładką nawierzchnię 

Prezydent ogłasza 
następne konkursy

Prezydent Miasta Ciechanów ogła-
sza konkursy na wsparcie realizacji 
działań w zakresie: wypoczynku dzie-
ci i młodzieży (12 800 zł) oraz upo-
wszechniania kultury fizycznej i spor-
tu (4 000 zł). Termin składania ofert 
upływa 12 czerwca. Tekst ogłoszenia, 
warunki przyznania dotacji oraz wzo-
ry formularzy znajdują się na stronie 
internetowej Urzędu www.um.ciecha-
now.pl oraz w Wydziale Promocji i Ko-
munikacji Społecznej Urzędu Miasta. 

Wyraź swoją opinię
Urząd Miasta w związku z wprowa-

dzeniem Systemu Zarządzania Jakością 
wg ISO 9001:2000 ciągle podnosi ja-
kość i efektywność pracy. Chcemy jak 
najlepiej zaspokajać potrzeby naszych 
interesantów. W związku z tym zwra-
camy się do mieszkańców Ciechanowa 
z prośbą o wypełnienie anonimowych 
ankiet, które są do pobrania na stronie 
www.um.ciechanow.pl. Druki ankiet są 
także wyłożone w ratuszu. Wypełnione 
ankiety można wrzucać do urny wysta-
wionej w holu budynku Urzędu Mia-
sta albo wysłać pocztą elektroniczną na 
adres um@ciechanow.pl. Państwa su-
gestie i uwagi pomogą rozwijać współ-
pracę między mieszkańcami Ciechano-
wa i pracownikami Urzędu Miasta.

Zakaz uprawy maku
Zgodnie z rozporządzeniem Woje-

wody Mazowieckiego wszystkim użyt-
kownikom gruntów na terenie woje-
wództwa mazowieckiego zakazuje się 
uprawy maku i konopi. Uprawa maku 
niskomorfinowego jest dozwolona tyl-
ko w powiecie płockim (5 ha) i go-
stynińskim (5 ha). Na mocy ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii niele-
galne uprawy będą niszczone na koszt 
ich właścicieli.
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Interpelacje radnych
A. Bukowska zapytała, czy prawdą jest, że przy ul. Zagumiennej 
będzie usytuowany areszt śledczy i czy w tej sprawie wypowiada-
ły się władze Ciechanowa i Zarząd Osiedla nr 1. Radna poprosiła 
o oznakowanie skrętu w ul. Długą (Krubin), przy której znajduje 
się Oddział Psychiatryczny. W tej chwili przy skręcie widnieje je-
dynie napis Grędzice. A. Bukowska chciała się zorientować, czy 
jest zamiar poprawienia estetyki t.zw. budynków awaryjnych na 
ul. Wojska Polskiego oraz możliwość ich ogrodzenia. Radna po-
dziękowała władzom miasta w imieniu mieszkańców ul. Obozo-
wej (Śmiecin), że wreszcie mają twardą nawierzchnię ulicy. Prze-
kazała też ich prośbę o ustawienie znaku ograniczenia prędkości, 
ponieważ wieczorami i w nocy młodzież urządza w tam wyścigi 
samochodowe.
T. Grembowicz przypomniał, że trwa właśnie wymiana nakład-
ki asfaltowej nawierzchni ul. Powstańców Wielkopolskich. Rad-
ny zapytał, czy nie można byłoby nawiązać współpracy z dyrek-
cją szpitala, co do pociągnięcia tej nakładki również na zdewasto-
wane ulice wewnętrzne szpitala. Zdaniem T. Grembowicza w roz-
liczeniach można by wziąć pod uwagę pieniądze, które w przy-
szłości spłyną do budżetu miasta z tytułu podatku od nierucho-
mości szpitala. 
G. Brozdowski powrócił do tematu elektronicznego znakowania 
psów, pytając, kiedy ewentualnie zostanie wdrożony ten pilotażo-
wy projekt. Zapytał też, czy przekazanie przez miasto na rzecz Bi-
blioteki Akademickiej dopiero 5 z 32 tys. zł zagwarantowanych 
umową świadczy o problemach z płynnością finansową, czy w grę 
wchodzą inne uwarunkowania.
S. Kęsik zapytał, czy w ratuszu odbyły się rozmowy z przedsta-
wicielami potencjalnego inwestora – firmy z branży elektronicz-
nej i czy zakończyły się one wstępnymi ustaleniami. Radny poru-
szył też kwestię oczyszczenia 4 ha terenu wokół t.zw. Jeziorka – są 
tam wyrzucane butelki, stare opony. Zaproponował też Zarządowi 
Osiedla pomalowanie i uzupełnienie urządzeń sportowych. Radny 
podziękował prezesowi ZKM za postawienie zadaszonego przy-
stanku na ul. Kasprzaka.
J. Czaplicki poruszył sprawę parkowania na ul. Narutowicza, na 
odcinku od ul. Moniuszki do ul. Głowackiego. Radny przytoczył 
stanowisko Zarządu Powiatowego, że potrzebne tam miejsca do 
parkowania należy wyznaczyć pod budynkiem przy ul. Narutowi-
cza 3. Tę propozycję złożoną przez Zarząd Powiatu radny uznał 
za bardzo nieracjonalną. Podkreślił, że ul. Moniuszki jak i ul. Gło-
wackiego są ulicami dwukierunkowymi, a samochody, głównie 
studentów PWSZ, parkują w sposób uniemożliwiający przejazd 
i naruszający bezpieczeństwo ruchu drogowego. Radny zaapelo-
wał do Straży Miejskiej i Policji o egzekwowanie przepisów. Za-
proponował również, by korzystając z rozpoczynającego się re-
montu ul. Smorawińskiego połączyć te prace z wybudowaniem 
parkingu na 6-8 miejsc w szczycie budynku przy ul. Armii Kra-
jowej 8.
M. Stryczyński zapytał o plany wobec obiektu przy ul. Małgo-
rzackiej, który od 2 lat po spaleniu stoi pusty, a jest własnością 
Gminy. Zdaniem radnego w centrum każdy wolny plac mógłby 
być przydatny na miejsca parkingowe. 
A. Stępkowski poprosił o informację, kiedy rozpocznie się budo-
wa utwardzonej nawierzchni skate parku, zaznaczając, że ten te-
ren wymaga ogrodzenia. 
R. Sobotko chciał się dowiedzieć, czy przyczyną przerwania prac 
przy układaniu chodnika przed przyszłą siedzibą Urzędu Miasta 
jest zabytkowy jesion. Radny podkreślił potrzebę budowy parkin-
gu przy cmentarzu komunalnym przy ul. Gostkowskiej oraz re-
montu chodnika przy pętli autobusowej na tej ulicy. Interpelował 
też w sprawie poziomego oznakowania  przejścia dla pieszych 
na ul. Zamkowej, kilkanaście metrów za mostem oraz wymiany 
płyt chodnikowych na ul. Głowackiego. R. Sobotko zapytał, czy 
w przyszłym roku jest planowana budowa chodnika również 
po drugiej stronie tej ulicy. Zgłosił też potrzebę odnowienia na-
wierzchni asfaltowej ul. Siewnej (droga powiatowa w dzielnicy 
Przemysłowej), dodając, że nikt na tej ulicy nie mieszka. Zda-
niem radnego jest to jednak ważny szlak komunikacyjny, łączący 
ul. Leśną z ul. Śmiecińską. 

Oprac. E.B.

Ulice Kasprzaka i Płońska są położone 
w ciągu drogi krajowej nr 50. To oznacza, że 
wszelkie decyzje dotyczące inwestycji i remon-
tów tych ulic podejmuje Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad. Rozmowy na te-
mat ronda trwają od 3 lat. 

Ostatecznie porozumienie, które określało 
zasady współpracy z miastem przy przebudo-
wie feralnego skrzyżowania, udało się podpisać 
w czerwcu 2004 r. Generalna Dyrekcja jako in-
westor zobowiązała się wykonać i sfinansować 
dokumentację oraz pokryć koszty robót budow-
lanych. Miasto wzięło na siebie przestawienie 
sąsiadującej ze skrzyżowaniem kapliczki i wy-
konanie chodnika wzdłuż ulic Sońskiej i Płoń-
skiej. – Na te prace zarezerwowaliśmy pienią-
dze w budżecie. Nie czekaliśmy bezczynnie, za-
biegaliśmy o jak najszybsze rozpoczęcie prac 
przez GDDKiA – przypomina prezydent Walde-
mar Wardziński. 

W listopadzie 2004 r. miasto zapropono-
wało GDDKiA kolejne porozumienie w spra-
wie wspólnych działań na rzecz poprawy bez-
pieczeństwa ruchu na drodze nr 50. – W ramach 
tego porozumienia zrealizowanoby budowę 
chodników i zjazdów w ul. Płońskiej na odcinku 
od skrzyżowania z ul. Kasprzaka do Szkoły Pod-

stawowej Nr 4 – mówi zastępca prezydenta Ewa 
Gładysz. Koszt robót szacowany był na około 
100 tys. zł. Chociaż miasto deklarowało sfinan-
sowanie połowy prac Warszawa nie znalazła po-
zostałych 50% środków. 

W 2005 r. nic się nie zmieniło. Pieniądze 
w miejskiej kasie czekały, radni na sesjach do-
pytywali o rondo i chodniki na Płońskiej, wła-
dze miasta pisały pisma. Były telefony, spo-
tkania, monity. I wciąż ta sama odpowiedź: nie 
mamy pieniędzy. Kierownik Mławskiego Re-
jonu GDDKiA Stanisław Sobotka mimo przy-
chylności dla naszego miasta, miał związane 
ręce. Warszawski Oddział Generalnej Dyrek-
cji, podobnie jak w 2004 r., potwierdził jedy-
nie, że wciąż jest gotów realizować te zadania. 
Warunkiem rozpoczęcia robót było też pozyska-
nie niezbędnych gruntów (dziś problem jest już 
rozwiązany). Padły pisemne deklaracje, że na 
2006 rok zaplanowano budowę ronda i przebu-
dowę 4,7 km przejścia przez Ciechanów dro-
gi nr 60 (koszt oszacowano na 17,9 mln zł). 
„Z drobniejszych robót planujemy remont na-
wierzchni wiaduktu oraz chodników mostu przez 
Łydynię w ul. 17. Stycznia. Zastrzegamy, że na 
realizację tych zamierzeń mogą mieć ewentu-
alnie wpływ priorytety nowych władz po je-

siennych wyborach” – pisał Stanisław Sobotka 
w sierpniu ubiegłego roku.

Dziś dyrektor Sobotka deklaruje, że ogło-
szenie o przetargu na remont 60-tki powin-
no ukazać się do 25 maja. – Będzie to zada-
nie 2-letnie. W tym roku remont podkładu wia-
duktu i 25% zadań drogowych. Pozostała część 
prac w 2007 r. Na pewno to zadanie jest zapla-
nowane na ten rok. Gwarantuję to w 90–95% 
– zapewnia S. Sobotka. – Cieszą nas deklaracje 
osób odpowiedzialnych za inwestycje w Gene-
ralnej Dyrekcji, ale poczekajmy do sfinalizowa-
nia przetargu i rozpoczęcia robót – studzi emo-
cje Ewa Gładysz.

16 maja na spotkaniu w ratuszu przed-
stawiciele GDDKiA rozmawiali z władza-
mi miasta również o sprawie parkowania na 
ul. 11. Pułku Ułanów Legionowych i Płońskiej 
(obie leżą w ciągu krajowej drogi nr 50). Zakaz 
parkowania na tych ulicach wprowadzony przez 
GDDKiA wywołał protesty zarówno mieszkań-
ców, jak i miejskiego samorządu. – Wielokrot-
nie prosiliśmy w pismach i rozmowach telefo-
nicznych, żeby Generalna Dyrekcja zmieniła 
zdanie, a przynajmniej pozostawiła choć część 
dotychczasowych miejsc parkingowych – wspo-
mina Ewa Gładysz. Monity okazały się na tyle 

skuteczne, że w ubiegłym roku wydzielono 
kilka miejsc parkingowych po prawej stronie 
ul. 11. Pułku Ułanów Legionowych pomię-
dzy Pułtuską i Nadfosną oraz po lewej stronie 
ul. Płońskiej, za skrzyżowaniem z ul. Rzecz-
kowską. Nie zaspokaja to potrzeb naszych 
mieszkańców. – Obowiązujące plany organiza-
cji ruchu nie przewidują wskazywania dalszych 
miejsc postoju – twierdzi jednak S. Sobotka.

Ostatnie deklaracje przedstawiciela Gene-
ralnej Dyrekcji brzmią obiecująco. W napięciu 
czekamy na decyzję rządu o przesunięciu nie-
wykorzystanych środków z inwestycji na re-
monty dróg. Będzie to punkt wyjścia do obieca-
nych zadań GDDKiA: przebudowy skrzyżowa-
nia w ciągu drogi nr 50 i remontu 60-tki. Pod-
czas kwietniowego spotkania w ratuszu wspar-
cie działań prezydenta Ciechanowa w tej ważnej 
dla miasta sprawie zadeklarowali też posłowie 
Mirosław Koźlakiewicz i Aleksander Sopliński. 

– Ze strony miasta od 2 lat wszystko jest za-
pięte na ostatni guzik. Na udział w tych zada-
niach zapewniliśmy w tegorocznym budżecie 
300 tys. zł. Wierzę, że nasze wytrwałe działa-
nia  przyniosą efekt – mówi prezydent W. War-
dziński. 

Ewa Blankiewicz

Rondo u zbiegu ulic Kasprzaka, Płońskiej, Sońskiej i remont 60-tki w zasięgu ręki. 
Wszystko zależy od rządu.

Władze miasta walczą 
o ciechanowskie krajowe drogi

Rondo u zbiegu ulic Kasprzaka, Płońskiej, Sońskiej. Przedmiot marzeń ciecha-
nowskich kierowców, zwłaszcza w sobotnie przedpołudnia, kiedy pobliska giełda sa-
mochodowa przyciąga setki samochodów, skutecznie blokując ruch w tym rejonie. 

Plany miejscowe 
już na stronie www

Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Ciecha-
nów informuje, że Miejscowe Plany Zagospodarowania Prze-
strzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego Miasta od 19 maja dostępne są na stro-
nie internetowej Urzędu www.um.ciechanow.pl. Każdy zaintere-
sowany może zapoznać się z mapą miasta, na której zaznaczono 
obowiązujące i sporządzane plany miejscowe. Istnieje możliwość 
pobrania tekstów i rysunków obowiązujących planów oraz „Stu-
dium”. Projekty planów będą udostępniane z chwilą ich wyłoże-
nia do publicznego wglądu. Najprostszy dostęp do bazy MPZP 
jest możliwy po kliknięciu na baner lub przez menu główne stro-
ny – przycisk „Miejscowe Plany Zag. Przest.”. 

A.S.

Skrzyżowanie dróg krajowych nr 50 i 60 w centrum Ciechanowa
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17 maja Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej zorganizował spotkanie 
szkoleniowe poświęcone zapobiega-
niu i redukowaniu zjawisk niedostoso-
wania społecznego dzieci i młodzieży. 
Przybyło na nie około 50 osób z insty-
tucji, których celem jest pomoc rodzi-
nom z wieloma problemami. Szkolenie 
poprowadziły: socjoterapeuta, psycho-
log, trener Polskiego Towarzystwa Psy-
chologicznego Elżbieta Potempska oraz 
pracownik socjalny Ośrodka Pomocy 
Społecznej z warszawskiego Bemowa, 
trener Polskiego Towarzystwa Psycho-
logicznego Mariola Szylar. Przedstawi-
ły swoje doświadczenia z pracy w ze-
społach interdyscyplinarnych.

Spotkanie zorganizowano w ra-

mach realizowanego w MOPS progra-
mu Centrum Aktywności Lokalnej. Ma 
on między innymi rozszerzyć współ-
pracę ciechanowskich instytucji zajmu-
jących się pomocą dziecku i rodzinie. 
Powołane już zespoły zadaniowe wy-
mieniające informacje będą mogły wy-
pracować skuteczną pomoc rodzinom 
z problemami. Tworzenie lokalnych 
koalicji na rzecz rozwiązywania pro-
blemów społecznych w Ciechano-
wie dopiero się zaczyna. MOPS pró-
buje przybliżyć tę ideę, dlatego zapra-
sza osoby, które w tej dziedzinie mają 
większe doświadczenie i mogą się nim 
podzielić. 

Dariusz Trzciński      

Kolejny krok w tworzeniu Centrum Aktywności Lokalnej

O pomocy dzieciom i rodzinie

Konkursy dla mieszkańców 
Prezydent Miasta Ciechanów ogłasza 3 konkursy. Jeden z nich, na najład-

niejszą posesję odbywa się corocznie. Po udanym ubiegłorocznym konkursie na 
najciekawsze zdjęcie Zamku Książąt Mazowieckich Waldemar Wardziński pro-
ponuje mieszkańcom naszego miasta nowy konkurs fotograficzny: „Najciekaw-
szy zakątek Ciechanowa”. Kolejny konkurs dotyczy skomponowania i przed-
stawienia piosenki o naszym mieście. Konkursy mają charakter otwarty, są 
skierowane zarówno do profesjonalistów, jak i amatorów. Szczegóły dotyczą-
ce spraw organizacyjnych, terminów oraz nagród znajdują się w regulaminach 
konkursów dostępnych na stronie internetowej Urzędu Miasta www.um.ciecha-
now.pl , w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska (na najładniej-
szą posesję) oraz w Wydziale Promocji i Komunikacji Społecznej (fotograficz-
ny i na najładniejszą piosenkę).                                                                    E.B.

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej w Ciechanowie Spółka z o.o. jako 
sygnatariusz deklaracji Czystszej Pro-
dukcji zostało wyróżnione Dyplomem 
i Statuetką „Mazowieckiego Lidera 
Czystszej Produkcji za rok 2005”. Wy-
różnienie wręczono 8 maja w Urzędzie 
Wojewódzkim w Warszawie na konfe-
rencji Mazowieckiego Oddziału Sto-
warzyszenia „Polski Ruch Czystszej 
Produkcji” – Dzień Ziemi 2006. Sto-
warzyszenie jest pozarządową orga-
nizacją realizującą w Polsce Świato-
wy Program Czystszej Produkcji, po-
wołany przez agencję ONZ ds. ochro-
ny środowiska – UNEP. W uroczysto-
ści uczestniczyli także zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz i przewodniczący 
Rady Miasta Andrzej Czyżewski, któ-
rzy podpisali Międzynarodową  De-
klarację Czystszej Produkcji UNEP. 
Taką Deklarację podpisało już ponad 
1700 organizacji na całym świecie, 
z czego 172 w naszym kraju.

PEC od lat działa na rzecz ochro-
ny środowiska, głównie poprzez zapo-

bieganie powsta-
waniu zanieczysz-
czeń. Likwidacja 
57. kotłowni lo-
kalnych, opala-
nych węglem ka-
miennym bądź 
koksem to wy-
mierny efekt eko-
logiczny w osie-
dlach mieszka-
niowych. Kolejny, 
wynikający z  mo-
dernizacji syste-
mu ciepłownicze-
go to zmniejsze-
nie zużycia wody 
w o d o c i ą g o w e j 
o połowę i energii 
elektrycznej o po-

nad jedną trzecią. Spółka sukcesywnie 
ulepsza instalacje energetycznego spa-
lania paliwa, troszczy się o ich spraw-
ność, stosuje odpowiednie paliwo, co 
gwarantuje bardzo niską emisję szko-
dliwych substancji. Coroczne pomiary 
emisji zanieczyszczeń wykazują duży 
margines bezpieczeństwa. Prowadzo-
na jest też racjonalna gospodarka od-
padami. 

Tę troskę o ochronę środowiska 
doceniono. Spółka została wpisana do 
Polskiego Rejestru Czystszej Produk-
cji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczo-
ści. Kolejny sukces PEC to stworzenie 
Zintegrowanego Systemu Zarządzania, 
zgodnego z międzynarodowym stan-
dardem zarządzania środowiskowego 
ISO 14001:2004 i zarządzania jako-
ścią, ISO 9001:2000. Przedsiębiorstwo 
uzyskało certyfikat zgodności z powyż-
szymi normami 13 września 2005 r. 
w zakresie: „Wytwarzania, przesyłania 
i dystrybucji ciepła”.                        

red.

PEC Mazowieckim Liderem 
Czystszej Produkcji za rok 2005 

10 drużyn ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych z Ojrzenia, Nowego 
Miasta, Włosina, Obrytego, Lipowca, 
Żuromina i Ciechanowa w hali wido-
wiskowo-sportowej MOSiR rywali-
zowało 5 maja w eliminacjach Okrę-
gowego Turnieju Bezpieczeństwa 
w Ruchu Drogowym. Bezkonkuren-
cyjni okazali się uczniowie z Nowego 
Miasta, którzy zajęli pierwsze miejsca 
w obydwu kategoriach. Gimnazjum Nr 3 
w Ciechanowie zajęło III miejsce wśród 
szkół gimnazjalnych. Najlepszymi za-

wodnikami turnieju uznani zostali Łu-
kasz Parzychowski z Gimnazjum w Oj-
rzeniu oraz Arkadiusz Chojnacki z SP 
w Nowym Mieście. Zwycięskie druży-
ny otrzymały rowery.  

– Wśród tych młodych ludzi wi-
dać dużą dyscyplinę i znajomość ruchu 
drogowego, ale dorastając czasami za-
pominają się i są nierozważni. Trzeba 
wpajać im, że ich bezpieczeństwo zale-
ży w dużej mierze od nich samych – po-
wiedział obecny na turnieju prezydent  
Waldemar Wardziński.                   red.

Okręgowy Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym

Czym skorupka za młodu…
Przedstawiciele władz miasta i PEC ze statuetką Lidera

25 kwietnia w Urzędzie Miasta od-
była się konferencja prasowa z udzia-
łem przedstawicieli warszawskiego 
oddziału IPN: dr Kazimierza Krajew-
skiego i Jacka Pawłowicza, poświęco-
na niecodziennemu odkryciu dokona-
nemu przez IPN w Ciechanowie. Przy 
współpracy prezydenta miasta, konser-
watora zabytków i Komendanta Po-
wiatowego Policji ekipa IPN weszła na 
teren piwnic dawnej siedziby Powiato-
wego Urzędu Bezpieczeństwa Publicz-
nego przy ul. 11. Pułku Ułanów Legio-
nowych. Sfotografowano i sfilmowano 

dawne karne więzienie UB. Katownia 
zachowała się w bardzo dobrym sta-
nie. Prawdziwe drzwi do cel z żelazny-
mi sztabami i judaszami w t.zw. „mo-
krym karcerze”, na ścianach pozostały 
nazwiska, daty przetrzymywania pol-
skich patriotów, wstrząsające napisy: 
„Boże, ratuj”. W ramach projektu „Śla-
dami pamięci” IPN zamierza udoku-
mentować zbrodnie dokonane na nie-
podległościowym podziemiu po 1945r. 
W planach jest publikacja i album, 
w którym znajdą się też zdjęcia z Ciecha-
nowa.                                            E.B.

IPN dokumentuje 
dowody zbrodni

Unijne wsparcie nie zawsze tra-
fia do najbardziej potrzebujących, czę-
sto wygrywa silniejszy – ma poparcie 
wpływowych lobbystów i środki na wy-
sokiej klasy profesjonalistów przygoto-
wujących wnioski. Wbrew oczekiwa-
niom fundusze strukturalne nie zmniej-
szają różnic między metropolią i pro-
wincją. O tym wszystkim od lat mówią 
mazowieccy samorządowcy, świadczą 
o tym statystyki. – Warszawa ma PKB 
na poziomie około 300% średniej krajo-
wej, region ciechanowsko-płocki – 93%, 
a sam ciechanowski – około 60%. Utwo-
rzenie podregionu ciechanowsko – płoc-
kiego, obejmującego Płock – najbogat-
sze po Warszawie miasto w wojewódz-
twie – podwyższa statystykę subregio-
nu ciechanowskiego i w sztuczny spo-
sób sugeruje niwelowanie dysproporcji 
rozwojowych. W tym czasie realnie po-
większa się przepaść między biedniej-
szymi i bogatszymi obszarami – mówił 
na Forum prezydent Ciechanowa. Wal-
demar Wardziński zaproponował doko-
nanie szczegółowej analizy i rozważe-
nie zmiany podziału na jednostki sta-
tystyczne (t.zw. NUTS 3) w skali ca-
łego regionu. – Spójny rozwój Mazow-
sza i wyrównanie dysproporcji wiążą się 
z koniecznością udrożnienia komunika-
cyjnego: modernizacją magistrali kole-
jowych, budową i modernizacją przepu-
stowych tras, łączących stolicę z ośrod-
kami subregionalnymi, budową wielkiej 
obwodnicy Mazowsza i obwodnic miast 
oraz wykorzystaniem narzędzi teleinfor-
matycznych – łącz szerokopasmowych 
i światłowodowych – wyliczał W. War-
dziński. Zdaniem prezydenta takie dzia-
łania przyciągną inwestorów, ułatwią 
dojazdy do „zasysającej” pracowników 
Warszawy i – przez upowszechnienie 
nowoczesnych technologii – stworzą 
możliwość pracy na odległość, co może 
znacząco wpłynąć na zmniejszenie bez-

robocia, a tym samym stymulować roz-
wój regionalny. 

Na razie pobudza go głównie roz-
wój szkolnictwa wyższego. – Powstanie 
w ostatnich latach  Państwowych Wyż-
szych Szkół Zawodowych, ulokowanych 
w większości w ośrodkach subregional-
nych zwiększyło szanse edukacyjne mło-
dzieży, stworzyło płaszczyznę współpra-
cy biznesu i nauki – prezydent wspo-
mniał tu o Państwowej Wyższej Szko-
le Zawodowej w Ciechanowie, która 
korzystając ze wsparcia środków unij-
nych buduje nową bazę dydaktyczną, 
wprowadzając jednocześnie nowe kie-
runki studiów. Pozwoli jej to w ciągu 
kilku najbliższych lat kształcić ok. 5 tys 
studentów.  

Szansą dla rozwoju regionalnego 
jest też dopiero raczkująca współpraca 
horyzontalna – między gminami, po-
wiatami. – Powołuje się związki celo-
we do realizacji konkretnych inwestycji, 
szczególnie w zakresie ochrony środowi-
ska czy rozwoju turystyki – W. Wardziń-
ski wskazał jako pozytywny przykład 
Celowy Komunalny Związek Gmin 
Regionu Ciechanowskiego, skupiający 
27 miast i gmin z czterech powiatów. 
Związek powstaje w celu budowy Zin-
tegrowanego Systemu Gospodarki Od-
padami dla obszaru obejmującego po-
wiaty: ciechanowski, makowski, prza-
snyski i pułtuski i będzie zabiegać 
o dofinansowanie tego zadania w ra-
mach Funduszu Spójności. 

Zadaniem priorytetowym powinno 
być dziś uproszczenie i przyspieszenie 
wszelkich procedur związanych z po-
zyskiwaniem środków unijnych. – Pro-
ste i racjonalne reguły prawne to najlep-
sza pomoc, jaką od rządu i parlamentu 
mogą otrzymać samorządy, by móc sku-
tecznie i efektywnie wykorzystywać fun-
dusze Unii Europejskiej – powiedział 
prezydent Ciechanowa.                   E.B.

Samorządowcy z Mazowsza dyskutowali o funduszach unijnych 

Samorządy chcą 
prostych reguł prawnych

Ponad 300 mazowieckich samorządowców dyskutowało na temat finanso-
wania rozwoju regionalnego w latach 2007 – 2013 podczas V Mazowieckie-
go Forum Samorządowego, które odbyło się 19 i 20 maja w Warszawie. Naj-
więcej emocji budziły warianty podziału środków unijnych na najbliższe 7 lat. 
W imieniu miast subregionalnych, stolic dawnych województw, zabrał głos 
prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński. 
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Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych

W tym roku spółka postawiła 
przede wszystkim na odnowienie ma-
jątku i polepszanie jakości świadczo-
nych usług. Planowany jest zakup po-
sypywarki i pługów odśnieżających, 
mających poprawić skuteczność zi-
mowego utrzymania dróg i chodni-
ków. Spółka zamierza przeprowadzić 
prace modernizacyjne w schronisku 
dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie 
i warsztacie naprawczym sprzętu trans-
portowego. Na składowisku odpadów 
w Woli Pawłowskiej planuje się urzą-
dzić stanowisko kompostowania odpa-
dów zielonych w otwartych pryzmach. 
Umożliwi to gospodarcze wykorzy-
stanie surowca roślinnego i jednocze-
śnie ograniczy składowanie tych od-
padów. Przewidywany koszt wszyst-
kich tegorocznych inwestycji PUK-u 
to 800 tys. zł.

Zakład Komunikacji Miejskiej
W latach 2000-2003 proces inwe-

stycyjny nakierowany był na inten-
sywne odtwarzanie taboru autobuso-
wego. W ciągu 3 lat Spółka zakupiła 
15 autobusów miejskich. Potem uwa-
ga musiała skupić się na poprawie sta-
nu zaplecza technicznego. Remontu 
i modernizacji wymagała kotłownia 
centralnego ogrzewania i inne obiekty 
zakładu, które przestały spełniać wy-
magane ustawowo warunki technicz-
ne. Część prac, między innymi uno-
wocześnienie kotłowni centralnego 
ogrzewania (przy wsparciu o środki 
zewnętrzne z Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej) oraz stacji diagnostycznej 
przeprowadzono w 2005 r. Na rok bie-
żący zaplanowano modernizację sta-
cji paliw. Koszt tej inwestycji szacu-
je się wstępnie na ok. 400 tys. zł. Po-
nadto w tym roku planowany jest za-
kup autobusu komunikacji miejskiej, 
a w 2007 roku Spółka zamierza nabyć 
2 kolejne.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
3Inwestycje w oczyszczalni ścieków

Planowany jest zakup drugiego 
urządzenia do odwadniania osadu. Sta-
ra prasa jest już urządzeniem wyeks-
ploatowanym. Pracuje w oczyszczal-
ni po 20 godzin na dobę od 1997 roku. 
Z powodu wzrostu ilości osadu wydaj-
ność urządzenia jest zbyt słaba.

Drugą ważną potrzebą, która ma 
szansę na realizację w tym roku jest 
wymiana sieci podziemnych rurocią-
gów odbierających i doprowadzają-
cych biogaz poprzez stację redukcyj-
ną i zbiornik wyrównawczy do ko-
tłów wytwarzających energię cieplną. 
Skorodowane rury będą wymienione 
na rury z tworzyw sztucznych, odpor-
nych na niszczące działanie siarki za-

wartej w biogazie.
Na ten rok planuje się także zamon-

towanie i wykonanie podłączeń wszyst-
kich mediów oraz zmodernizowanie 
drogi do zakupionego w 2005 roku 
kontenerowego punktu zlewnego.  
3Inwestycje w obrębie ujęć wody, sta-
cji uzdatniania wody i bazy

Obecnie modernizowana jest Stacja 
Uzdatniania Wody – Tysiąclecia. Reali-
zacja zadania jest utrudniona z powo-

du konieczności prowadzenia prac bez 
możliwości wyłączenia stacji z ruchu. 
Termin zakończenia zadania przewi-
dziano na koniec listopada.

Trwa wymiana rurociągów na Uję-
ciu – Gostkowska, budowa przejścia 
pod Łydynią i drogi do Stacji Uzdatnia-
nia Wody – Gostkowska.
3Inwestycje w sieci wodociągowej

Sieć wodociągowa na osiedlu Po-
wstańców Wielkopolskich wybudowa-
na została w latach 70-tych. Stare rury 
żeliwne często ulegają awariom i zago-
spodarowane tereny wokół bloków czę-
sto są rozkopywane. Taki stan to udręka 
zarówno dla Spółki, jak i mieszkańców 
osiedla. W tym roku ZWiK zajmuje się 
wykonaniem dokumentacji projekto-
wej na remont sieci i zamierza wymie-
nić najbardziej awaryjny odcinek.

Rozbudowa osiedli wymaga nie-
jednokrotnie przedłużania lub spina-

nia istniejących sieci wodociągowych. 
Na te zadania przewidziano kwotę 
180 tys. zł. W planach są prace w ul. 
Kwiatowej, Andersena, Zielnej, Błękit-
nej oraz opracowanie projektu dla osie-
dla Jeziorko.

Rozpoczęcie budowy wodociągu 
w ul Towarowej możliwe będzie za-
raz po uzyskaniu pozwolenia na budo-
wę. Spółka złożyła do Urzędu Marszał-
kowskiego opracowaną dokumentację 
projektowo-techniczną budowy wodo-

ciągu w tej ulicy i oczekuje na uzyska-
nie pozwolenia.

3Inwestycje w sieci kanalizacyjnej
Na wykonanie tych zadań za-

planowano kwotę 100 tys. zł. Zosta-
nie ona przeznaczona między innymi 
na modernizację sieci kanalizacyjnej 
w ul. Ściegiennego oraz opracowa-
nie koncepcji kanalizacji sanitarnej na 
osiedlu Jeziorko i ul. Willowej.

Na budowę kanalizacji sanitarnej 
w ul. Batalionów Chłopskich przezna-
czona zostanie kwota 280 tys. zł z umo-
rzenia kredytu, zaciągniętego w Woje-
wódzkim Funduszu Ochrony Środowi-
ska w Warszawie na budowę kanaliza-

cji sanitarnej w ul. Asnyka.

Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej

Spółka planuje rozbudowę systemu 
sieciowego, polegającą na przyłączeniu 
nowych odbiorców ciepła. Będą to: bi-
blioteka WSH przy ul. Piłsudskiego, 
budynek Wspólnoty Chrześcijańskiej 
przy ul. Sienkiewicza 33 A, budynek 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodo-
wej przy ul. Narutowicza, siedziba Po-
wiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej przy ul. Sienkiewicza oraz 
przyłącza cieplne dla budynków jedno-
rodzinnych. Przewidziany koszt reali-
zacji tych zadań około 200 tys. zł

W ramach modernizacji źródła 
ciepła najważniejszym zadaniem jest 
ograniczenie emisji spalin poprzez 
modernizację kotła parowego OR 
– 10. Zadanie to zostało umieszczo-
ne na liście rankingowej w ramach 
Sektorowego Programu Wzrostu 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw 
do współfinansowania z Funduszy 
Strukturalnych Unii Europejskiej. 
Przewidywany koszt tego zadania 
– 780 tys. zł. Również w tym roku 
zakończona zostanie modernizacja 
instalacji transportu pyłów kotłów 
wodnych i parowych (koszt 160 tys. 
zł). Łącznie na modernizację źródła 
ciepła przeznaczono 1,1 mln zł.

W zakresie modernizacji syste-
mu sieciowego zaplanowano: mo-
dernizację węzła cieplnego przy 
ul. Gwardii Ludowej 14 połączo-
ną z przebudową sieci ciepłowni-
czej do budynków przy ul. Gwardii 
Ludowej 18 i 20 (planowana kwota 
170 tys. zł), budowę indywidualnych 
węzłów cieplnych w budynkach przy 
ul. Reutta 11 i ul. Batalionów Chłop-
skich 19 (planowany koszt 80 tys. 
zł), wymianę pomp w węzłach ciepl-

nych przy ul. Szwanke 10, Ściegienne-
go, Warszawskiej, 11. Pułku Ułanów 
Legionowych i 11. Listopada. Łącznie 
modernizacja systemu sieciowego po-
chłonie 455 tys. zł.

Planuje się też rozpoczęcie prac 
związanych z wdrożeniem zintegrowa-
nego systemu informatycznego, opra-
cowanie dokumentacji niezbędnej do 
uzyskania pozwolenia zintegrowanego 
dla Centralnej Ciepłowni oraz zakupy 
środków trwałych na łączną kwotę oko-
ło 275 tys. zł.

Na podstawie materiałów 
nadesłanych przez Spółki
Oprac. Anna Goszczyńska

W czerwcu Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji zamierza rozpocząć re-
mont Hotelu „Olimpijskiego”. Po wy-
remontowaniu w ubiegłym roku ele-
wacji, przyszedł czas na modernizację 
węzłów sanitarnych, wymianę stolarki 
drzwiowej, mebli, wykładzin oraz re-
mont ciągów komunikacyjnych. Za-
kończenie tych prac przewidywane jest 
na wrzesień.

W październiku Urząd Miasta chce 
sprawić prawdziwą frajdę wszystkim 
miłośnikom łyżew. Planowane jest 
wypożyczenie sztucznego lodowiska 
z pełnym zapleczem technicznym: szat-
nią, toaletami i wypożyczalnią łyżew. 
Lodowisko o wymiarach 20m x 40m 

będzie zlokalizowane przy hali wido-
wiskowo sportowej (ul. 17. Stycznia).

Lata 2007-2008 mają upłynąć pod 
znakiem modernizacji stadionu przy 
ul. 3 Maja. Planowana jest wymia-
na siedzisk dla kibiców, modernizacja 
ciągów komunikacyjnych, remont bu-
dynków zaplecza technicznego i bu-
dowa bocznego boiska treningowe-
go o sztucznej nawierzchni. Ewentu-
alny remont basenu otwartego plano-
wany jest w latach 2009-2010. Prze-
widywany zakres prac to remont niec-
ki basenowej, wymiana stacji uzdatnia-
nia wody i remont pomieszczeń zaple-
cza technicznego.  

A.G.

Ważna informacja dla wszystkich 
organizatorów zbiorowych wyjazdów 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Za-
kład Komunikacji Miejskiej dysponuje 
nowoczesnym i wygodnym autobusem 
turystycznym. Pojazd ten zastąpił sta-
ry, 19-letni autokar, który, 
mimo dbałości o dobry stan 
techniczny, nie spełniał już 
wymagań klientów.

W 2005 roku spółka 
uzyskała 330 000 zł umo-
rzenia pożyczki z WFO-
ŚiGW i przeznaczyła je na 
zakup autobusu. Autokar 
jest wyposażony między in-
nymi w klimatyzację, sprzęt 
audio-video, lodówkę i au-
tomat do napojów. Komfort 
jazdy poprawiają zamon-
towane indywidualnie dla 
każdego pasażera nadmu-

chy powietrza i oświetlenie. W 2006 
roku ZKM uzyskał licencję na przewo-
zy międzynarodowe i wozi swoich pa-
sażerów na terytorium Wspólnoty Eu-
ropejskiej.

red.

Co na najbliższe lata planuje MOSiR?

Z ZKM w daleką podróż

Inwestycje miejskich spółek

Modernizacja SUW – Tysiąclecia

Sezon budowlano-remontowy rozpoczął się na dobre. Mądre, per-
spektywiczne planowanie i pogoda sprzyjają prowadzeniu prac inwe-
stycyjnych. Przyjrzyjmy się zadaniom, których realizacji podjęły się 
zarządy miejskich spółek.
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Zapowiedzi kulturalne
– czerwiec

 
● 9. i 24.VI. godz. 19.00 – Ciechanow-
ska Scena Muzyczna /Kawiarnia Arty-
styczne/ Bilet 8 i 10 zł
● 10.VI. godz. 18.00 – Koncert Mu-
zyki Dawnej /Zamek Książąt Mazo-
wieckich/
● 17.VI godz. 20.00 – Piknik Operetko-
wy – Waldemar Malicki Show /Zamek 
Książąt Mazowieckich/ Bilet 25 zł

Ekspozycje czasowe
● do 15.VI malarstwo Zygmunta 
Szczepankowskiego /Muzeum Szlach-
ty Mazowieckiej/
● do 30.VI – „Potęga wyobraźni” – ma-
larstwo i rzeźba artystów z Częstocho-
wy: J. Dudy-Gracza, J. Kędziory, 
S. Lonty, M. Michalika, J. Pałuchy 
i T. Sętowskiego /Galeria „C” CKiSz/
● do 30.VI – „Podróż dookoła świata” 
– prace dzieci z Miejskiego Przedszko-
la Nr 4 oraz SP Nr 3 i 4 /Galeria „Na 
pięterku” CKiSz/
● do 30.VI – wystawa o życiu i twór-
czości ks. Macieja Kazimierza Sar-
biewskiego /sala gotycka Zamku Ksią-
żąt Mazowieckich/ 
Ekspozycje stałe
● „Ekspozycja broni palnej i białej oraz 
uzbrojenia ochronnego z XV-XVIII 
wieku” /Zamek Książąt Mazowiec-
kich/

● 6.VI. godz. godz. 16.30 – spotkanie 
Klubu Miłośników Poezji – sylwetka 
twórcza Jana Kasprowicza w 80. rocz-
nicę śmierci poety, dramaturga i tłuma-
cza /Miejska Biblioteka Publiczna – Fi-
lia Nr 1 przy ul. Kicińskiego 21/23/
● 19.VI. godz. 17.00 – gościem Cie-
chanowskich Spotkań Muzealnych bę-
dzie prof. Janusz Degler, który wygłosi 
wykład „Witkacy – nasz współczesny” 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/ 
● 22.VI. godz. 17.00 – 15-lecie Ciecha-
nowskich Spotkań Muzealnych. Spo-
tkanie z Arturem Iniarskim – autorem 
monografii dokumentującej historię 
Spotkań. Wystąpi Chór „Pro Forma” 
z Olsztyna /Dworek A. Bąkowskiej 
w Gołotczyźnie/

● 8.VI. godz. 9.00 – konkurs recytator-
ski „Opowiem Ci bajkę wierszem lub 
prozą” /sala widowiskowa CKiSz/
● 12-13.VI – Wiosna Literatury /Dworek 
A. Bąkowskiej w Gołotczyźnie/

● 1.VI. godz. 8.30 i 11.00 – „Koziołek 
Matołek” w wykonaniu aktorów Teatru 
Dramatycznego z Płocka /sala widowi-
skowa CKiSz/ Bilet 10 zł
● 19.VI. godz. 19.00 – premiera Teatru 
Exodus – „Mątwa” na podstawie dra-
matu Witkacego. Kolejne wystawienia 
sztuki: 20 i 21 czerwca godz.18.00 /sala 
widowiskowa CKiSz/ Bilet 7 zł

W tym miesiącu na ekran kina „Łydy-
nia” wchodzą produkcje m. in.: „Mis-
sion Imposible III”, „Hi way”.

Oprac. K.D.

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych
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Z życia szkół 
i przedszkoli
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Wyniki egzaminów 6. klas
4 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 24,74; 
dla powiatu – 24,37. Najlepszy wynik 
w tegorocznych sprawdzianach uzyska-
ła Społeczna Szkoła Podstawowa STO 
ze średnią 34,83. Kolejne pozycje zaję-
ły: SP Nr 3 – 25,65; SP Nr 7 – 24,83; 
SP Nr 6 – 24,39; SP Nr 4 – 24,34; 
SP Nr 5 – 23,10.

Turniej tańca ludowego
12 maja w Miejskim Przedszkolu 

Nr 5 odbył się „I Turniej Tańca Ludo-
wego” o Puchar Dyrektora Przedszko-
la, zorganizowany przez nauczycielki 
Aldonę Ostrowską i Iwonę Smoleńską. 
W turnieju udział wzięły Przedszko-
la Nr 5, 6, 8, 10. Gościnnie wystąpiły 
dzieci z grupy „Skrzaty”, które zatań-
czyły polkę. Przedszkolaki w strojach 
ludowych tańczyły krakowiaka, kozio-
rajkę, szota, trojaka, polkę oraz przy-
śpiewkę „O rety dziewuszki”. Główną 
nagrodę jury przyznało gospodarzom 
za krakowiaka, II nagrodę otrzymały 
dzieci z Przedszkola Nr 6. Przedszkola 
Nr 8 i 10 otrzymały wyróżnienia. Dzię-
ki sponsorom wszystkim uczestnikom 
wręczono drobne upominki i statuetki. 

Święto Niezapominajki 
„Święto Polskiej Niezapominaj-

ki” zostało zainicjowane w 2000 roku 
przez redaktora Andrzeja Zalewskie-
go z Eko-Radia. Kwiat niezapominaj-
ki symbolizuje szacunek dla otaczają-
cej nas przyrody i ojczystej tradycji. 
15 maja w obchody tego święta włączy-
ły się Szkoła Podstawowa Nr 3 i Gim-
nazjum Nr 2, wchodzące w skład Miej-
skiego Zespołu Szkół Nr 1. Delegacje 
obu placówek złożyły wizytę w Urzę-
dzie Miasta, gdzie na ręce zastępcy pre-
zydenta Eugeniusza Sadowskiego prze-

kazały petycję wraz z wykonaną z tek-
tury niezapominajką z napisem „Nie 
zapomnij o uśmiechu na twarzy, nawet 
w pochmurne dni”. Tego dnia uczniowie 
udekorowali kwiatami szkołę i wręcza-
li symboliczne niezapominajki napo-
tkanym przechodniom. Akcja spotkała 
się z życzliwym przyjęciem i wszystko 
wskazuje na to, że na stałe wpisze się 
w kalendarz szkolnych imprez. Or-
ganizatorkami przedsięwzięcia były 
opiekunki Szkolnych Kół Ligi Ochro-
ny Przyrody: Krystyna Mossakowska 
i Grażyna Sosnowska.

Konkurs Recytatorski
17 maja w Gimnazjum Nr 4 zorga-

nizowany został „II Gimnazjalny Kon-
kurs Recytatorski”. Mogli w nim wziąć 
udział wszyscy chętni uczniowie szko-
ły. Jury wysłuchało 24. prezentacji 
i przyznało aż trzy pierwsze miejsca. 
Nagrodzonymi zostali: Karolina Stroj-
nowska (klasa Ic), Karolina Łojek (kla-
sa IIIf) oraz Kamil Załuski (klasa IIIe). 
Przyznano również 7 wyróżnień. Lau-
reaci i wyróżnieni, oprócz pamiątko-
wych dyplomów, otrzymali atrakcyj-
ne nagrody. 

red.

W związku z obchodami dni pa-
trona w Gimnazjum Nr 4 19 maja zor-
ganizowany został „III Gimnazjalny 
Bieg na Orientację” o Puchar Dyrek-
tora MZS Nr 2. Tak jak w latach ubie-
głych na 4-5 kilometrowej trasie 
spotkały się 6-osobowe zespo-
ły z różnych szkół. W tym roku 
dzięki życzliwości Nadleśnictwa 
Ciechanów młodzież miała moż-
liwość poznania uroków Lasu 
Lekowskiego. Na starcie każ-
da grupa otrzymała mapę z wy-
tyczoną trasą, punktami kontro-
lnymi oraz miejscem mety. Bieg 
obfitował w różnego rodzaju nie-
spodzianki. Na każdym punkcie 
kontrolnym zespoły otrzymy-
wały do wykonania zadania spe-
cjalne, w których musiały wyka-
zać się wiedzą dotyczącą nasze-
go regionu oraz umiejętnością logicz-
nego myślenia. Najlepsza okazała się 
drużyna z Gimnazjum Nr 2. Ucznio-
wie „Dwójki” wykazali się wyjątkową 

spostrzegawczością, zdolnością kon-
centracji, a przede wszystkim umie-
jętnością zespołowego podejmowania 
decyzji. Zwycięzcom serdecznie gra-
tulujemy, a wszystkich zachęcamy do 

tak ciekawej formy spędzania wolnego 
czasu i  aktywnego wypoczynku.

Agnieszka Wenda

Miejskie Przedszkole Nr 4 po raz 
drugi zorganizowało konkurs recyta-
torski „Poeci dzieciom”. Wzięło w nim 
udział ponad 50. dzieci z ciechanow-
skich przedszkoli, „zerówek” oraz od-
działu przedszkolnego ze Szkoły Pod-
stawowej w Regiminie. 

W repertuarze dominowały wiersze 
Jana Brzechwy, Juliana Tuwima, Doro-
ty Gellner czy Czesława Janczarskie-
go. – Wszystkie prezentacje były uro-

cze. Macie ogromne talenty i wspania-
łą wrażliwość – powiedziała małym re-
cytatorom przewodnicząca jury Moni-
ka Zbyszyńska z Państwowego Poma-
turalnego Studium Kształcenia Ani-
matorów Kultury i Bibliotekarzy. Ko-
misja, w której była też Beata Mar-
kowska z Kolegium Nauczycielskiego 
oraz Alicja Tomczak z Centrum Kultu-
ry i Sztuki wskazała najciekawsze wy-
stąpienia. Tytuł „Super talent scenicz-
ny 2006” otrzymały dwie grypy: „Sło-
neczko” (Miejskie Przedszkole Nr 6) 
i „Puchatki” (Miejskie Przedszkole 
Nr 8). Tytuł „Talentu scenicznego” 
przyznano: Aleksandrze Talarowskiej 
i grupie „Puchatki” (Miejskie Przed-
szkole Nr 8), Sebastianowi Mazuro-
wi (klasa „03” SP Nr 3), Weronice 
Dobrzenieckiej i Pawłowi Klickiemu 
(SP w Regiminie), Elżbiecie Żyznow-
skiej i Klaudii Bylickiej (klasa „01” 
SP Nr 3), grupie przedszkolnej z Miej-
skiego Przedszkola Nr 6, Julianowi 
Trzcińskiemu, Joannie Chodorowskiej 
Julii Włodarskiej, Łukaszowi Kowal-
skiemu, Konstancji Molewskiej oraz 
Izie Kościelskiej (Miejskie Przedszko-
le Nr 4). Wszystkim dzieciom wręczo-
no dyplomy i nagrody. 

Alicja Gąsiorowska
nauczycielka 

Miejskiego Przedszkola Nr 6

Bieg na orientację

Konkurs słowa 
dla najmłodszych

Aleksandra Talarowska – talent sceniczny

Szkoła Podstawowa Nr 5 obchodzi 
60-lecie istnienia. Główne uroczystości 
obyły się 11 i 12 maja. W pierwszym 
dniu społeczność szkolna wzięła udział 
we mszy św. w kościele św. Piotra 
Apostoła. Po nabożeństwie uczniowie 
zaprezentowali część 
artystyczną. Drugiego 
dnia obchodów wrę-
czono statuetki „Przy-
jaciel Szkoły” oraz na-
grody dla nauczycie-
li. Nagrodę Prezyden-
ta Miasta Ciechanów 
otrzymała Jolanta Bi-
lińska. Nagrody Dy-
rektora Szkoły – Be-
ata Tymkowska, Iza-
bela Chomicka i Bar-
bara Buszmicz. Na te-
renie placówki otwar-
ta została Izba Patro-
na, którym jest Wła-

dysław Broniewski. Prezydent Walde-
mar Wardziński przekazał szkole cie-
kłokrystaliczny monitor LCD do kom-
putera, a dyrektor ZOSiP Cezary Chod-
kowski radiomagnetofon.

red.

SP Nr 5 skończyła 60 lat 
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W dniach 19-22 maja ciechanow-
ski oddział Związku Literatów Polskich 
– przy wsparciu wielu instytucji – zor-
ganizował II Dni Ks. Macieja Kazimie-
rza Sarbiewskiego „Chrześcijański Ho-
racy z Mazowsza”. W trakcie 3-dnio-
wych obchodów, poświęconych pa-
mięci wybitnego barokowego poety 
w Płońsku, Sarbiewie, Rostkowie, 
Przasnyszu i Ciechanowie odbył się 
cykl spotkań autorskich, wykładów, 
koncertów, konkursów i wystaw. 

W naszym mieście uroczystości 
przypadły na 22 maja. Tego dnia na 
Zamku Książąt Mazowieckich otwar-
ta została wystawa o życiu i twórczo-
ści ks. M. K. Sarbiewskiego. Interesu-
jący odczyt poświęcony Sarbiewskie-
mu wygłosił prof. Aleksander W. Mi-
kołajczyk z Uniwersytetu w Poznaniu. 
– Doskonałość formy Horacego, nasy-
cona treściami współczesnymi – na tym 
polegało nowatorstwo poety. Szkoda, ze 
nie potrafimy pokazać tego poety świa-
tu – profesor zdradził jednak, że pracuje 
nad monografią Sarbiewskiego. – Dzię-
ki księdzu – poecie nawiązaliśmy rów-
norzędny dialog ze światem. Uwierzy-

liśmy, że mamy mu coś do zaoferowa-
nia. Srabiewski jest dowodem, ze moż-
na być jednocześnie Polakiem i Euro-
pejczykiem, wywodząc się z tradycji 
antycznej i chrześcijańskiej – dowo-
dził profesor. Żałował, że upadla trady-
cja szkół jezuickich, gdzie teorie trzeba 
było zastosować we własnej twórczo-
ści. – Brakuje tego dzisiejszej szkole, 
gdzie nie ma twórczego pisania. Kultu-
ra literacka obumiera – stwierdził prof. 
Mikołajczyk.

Po występie Zespołu Muzyki Daw-
nej „Capella Scholaris” ze Szkoły Pod-
stawowej Nr 5 na dziedzińcu warowni 
ogłoszono wyniki konkursu plastyczne-
go na plakat o ks. Sarbiewskim. I na-
grodę zdobyła praca Olgi Kołakow-
skiej z Koła Plastycznego „Paleta”. 
II – Hubert Łopacki i Kamil Maliszew-
ski (MZS Nr 1), III – Piotr Zawadzki 
i Jacek Sychowski oraz Karolina Ku-
bicka i Ewelina Rutecka (MZS Nr 1). 
Koszty wystawy, nagród w konkursie 
oraz honorarium prelegenta – w kwo-
cie 3 700 zł – sfinansował prezydent 
miasta.

K.D., E.B.
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Urodziła się w Zajączkowie na Su-
walszczyźnie, w majątku ziemskim 
swoich dziadków i tam wychowywała 
przez kilka pierwszych lat życia. – To 
był tradycyjny, polski, głęboko patrio-
tyczny dom, położony w szczególnym 
miejscu – na pograniczu narodowości 
i kultur, na styku polsko-niemiecko-li-
tewsko-białorusko-rosyjskim. W pro-
mieniu kilku kilometrów, jako dziec-
ko mogłam obserwować bogactwo róż-
nych zwyczajów, obrzędów, przyrody 
i architektury – mówi. Od dziecka chło-
nęła zamiłowanie do piękna. 

Po maturze nie wróciła w rodzinne 
strony. Za mężem trafiła na Mazowsze 
i Ciechanów stał się jej drugim domem. 
Z problemami emigracji po raz pierwszy 
zetknęła się w pułtuskim Domu Polonii. 
Wtedy zaczęły powstawać pierwsze re-
portaże o tej tematyce. Zafascynował ją 
patriotyzm zwykłych ludzi, którzy z róż-
nych względów znaleźli się tysiące ki-
lometrów poza granicami kraju. Prasa 
w USA nadała Teresie Kaczorowskiej 
przydomek „Reporterka losów Polonii”.

T. Kaczorowska jest osobą bardzo 
aktywną i twórczą. Była dziennikarką 
mazowieckiego wydania „Gazety Wy-
borczej”, współpracowała z Polskim 
Radiem, Warszawskim Ośrodkiem Te-
lewizyjnym i wieloma gazetami. Aktu-
alnie publikuje w „Kronice Mazowiec-
kiej” (Warszawa), „Znad Wilii” (Wilno) 
i „Białym Orle” (Boston). Była współza-
łożycielką i przez dziesięć lat pierwszą 
prezes Stowarzyszenia Pracy Twórczej 
w Ciechanowie. Należy do Związku Lite-
ratów Polskich. Od 2000 r. jest prezesem 
ciechanowskiego oddziału ZLP. Dała się 
poznać jako współorganizatorka wielu 
corocznych imprez literackich w regio-
nie. W 2005 r. zainicjowała na Północ-
nym Mazowszu międzynarodową im-
prezę naukowo-literacką „Chrześcijań-
ski Horacy z Mazowsza”. Wydała mono-
graficzną pozycję „Maciej Kazimierz 
Sarbiewski SJ na Mazowszu” (2005).
Jest autorką pięciu reporterskich ksią-
żek: „Wyrwani z gniazd” (1997), „Nie 
odpłyną rzeki snu” (1998), „W cieniu 
araukarii. Spotkania z Polonią brazy-
lijską” (2000),. „Kiedy jesteście, mniej 
boli...” (2003) i „Zapalają ognie pamię-
ci” (2005). 

Dorobek literacki T. Kaczorowskiej 
stanowią też dwa tomiki poezji: „Do-
tyk prawdy” (2002) i ze „Ze słowikiem 

w duszy” (2004). Obecnie pracuje nad 
pierwszą monografią Mieczysława Ha-
imana (1888-1949), poety, dziennika-
rza, pisarza i pierwszego historyka Po-
lonii amerykańskiej. Wydała zbiór jego 
wierszy z poetycką biografią pt. „Hero-
dot Polonii poetą” (2005). Od 1999 r. 
redaguje i współtworzy periodyk „Cie-
chanowskie Zeszyty Literackie”. Pod 
jej redakcją ukazało się też kilka alma-
nachów poezji, biograficzna encyklope-
dia regionalna „Kto jest kim w Ciecha-

nowskiem” (1994), album poetycko-pla-
styczny „Twórcy... drzewa ziemi naszej” 
(1995), antologia poezji ciechanowskiej 
„Romantycznej ziemi czar” (2003). 

Uhonorowana m.in.: przez mini-
stra kultury odznaką „Zasłużony Dzia-
łacz Kultury”, nagrodą Starosty Ciecha-
nowskiego, nagrodą IV Salonu Książki 
Polonijnej (Bruksela 2003), dwukrot-
nie nagrodą „Złote Pióro” (ZLP Ciecha-
nów, 2004 i 2006). Stypendystka Fun-
dacji Kościuszkowskiej w Nowym Jor-
ku (2003/2004) i Ministerstwa Kultury 
(2005). Prestiżową nagrodę wręczył Jej 
także Kongres Polonii Amerykańskiej 
(2005). Na wniosek prezydenta podczas 
uroczystej sesji Rady Miasta 29 czerwca 
zostanie uhonorowana Medalem Za Za-
sługi dla Ciechanowa.

Zapytana czym karmi duszę, odpo-
wiada – Jestem dzieckiem przyrody. Do-
tykam drzew, kamieni, trawy. Natura 
daje mi siłę. Odpoczywam wśród zieleni. 
Kocham sztukę. Czytam Herberta, Gał-
czyńskiego, lubię poezję śpiewaną za to, 
że łączy muzykę i słowo. Dawniej malo-
wałam. Kiedyś do tego wrócę...

Anna Goszczyńska

W przyszłym roku przy-
pada 140. rocznica urodzin 
Marii Skłodowskiej-Curie 
(1867-1934). Dwukrotna no-
blista, związana z Mazow-
szem, pozostawiła po sobie 
trwały ślad w historii ludz-
kości. Do jej największych 
osiągnięć należy opracowa-
nie teorii promieniotwórczo-
ści oraz odkrycie radu i polo-
nu. O determinacji naukowej 
i trudnych wyborach polskiej 
uczonej 13 maja w Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej opo-
wiedział reżyser, pisarz i hi-
storyk teatru prof. Kazimierz 
Braun.

Prelegent, zaproszony przez cie-
chanowski oddział Związku Literatów 
Polskich, napisał 31. książek i ponad 
300 artykułów z dziedziny teatru. Pu-
blikował utwory prozatorskie, wspo-
mnieniowe oraz tłumaczenia. W swoim 
dorobku pisarskim ma również teksty 
dramatyczne. Jednym z nich jest „Pro-
mieniowanie”, rzecz o M. Skłodow-
skiej-Curie. Fragmenty sztuki – wysta-
wianej w Polsce, USA, Irlandii i Kana-
dzie – przeczytała Teresa Kaczorowska. 

Przytoczony monolog dotyczył schyłku 
życia wybitnej pionierki w dziedzinie 
fizyki i chemii jądrowej. M. Skłodow-
ska-Curie zmarła prawdopodobnie na 
skutek częstych kontaktów z materia-
łami promieniotwórczymi. – Chciał-
bym, aby moja wizyta u państwa przy-
pomniała sylwetkę tej wspaniałej ko-
biety, która stała mi się szczególnie bli-
ska – powiedział na zakończenie spo-
tkania K. Braun.  

K.D.

Prezydent nawiązał do okoliczno-
ści, w jakich uchwalono majową kon-
stytucję. Mówił też o niewoli, w ja-
kiej Polska znalazła się na długie lata. 
– Dzięki sile ducha i chrześcijańskiej 
wierze, przetrwaliśmy brak własnego 
państwa – podkreślał. Dzisiaj w wolnej 
Polsce musimy wciąż przypominać, że 
odzyskanemu państwu należy się sza-
cunek. Szacunek należy się też konsty-
tucji, kształtowanej na bazie historycz-
nych doświadczeń i wyznawanych war-
tości. W swoim przemówieniu prezy-
dent odniósł się też do obecnych wyda-
rzeń politycznych. – Rok temu staliśmy 
na tym placu, pełni nadziei na zmianę, 
na gruntowną odnowę życia publicz-
nego. Wierzyłem w ludzi, którzy mimo 

dzielących ich różnic, 
prezentowali wspólną 
wielką ideę. Gdzie dziś są 
tamte marzenia? Gdzie 
nasza wspólna nadzie-
ja? – pytał prezydent. 
– Nadal stoimy przed za-
daniem odbudowy nasze-
go państwa – podkreślał. 
– 200 lat temu nie mogli-
śmy tego dokonać. Czy 
zaprzepaścimy kolejną 
szansę? Kardynał Ste-
fan Wyszyński twierdził, 
że sztuką jest umierać 
za Ojczyznę, ale większą 
sztuką jest dla niej do-
brze żyć, żeby nie wsty-
dzić się za małostkowość, 
swary i partyjny egoizm. 

Dziś nie jest konieczna ofiara życia, ale 
walka z tymi przywarami – zaznaczył. 
Na zakończenie W. Wardziński powie-
dział, że 3. Maja jest nie tylko świętem 
polskiej myśli prawnej, ale też świętem 
wiary w zbiorową mądrość Polaków.

We wspólnej modlitwie za Ojczy-
znę uczestniczyli samorządowcy, kom-
batanci, politycy, przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych i szkół oraz 
mieszkańcy miasta. Oprawę muzycz-
ną uroczystości tradycyjnie już stano-
wił występ Miejskiej Orkiestry Dętej 
OSP oraz połączonych chórów para-
fialnych. 

Katarzyna Dąbrowska

Teresa Kaczorowska
Promieniowanie 

M. Skłodowskiej-Curie

3. Maja – święto zbiorowej 
zgodności Polaków 

W 215. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3. Maja na Pl. Kościusz-
ki odprawiona została msza św. polowa, którą celebrował ks. prałat 
Ireneusz Kokosiński. Proboszczowi parafii św. Tekli asystowali księża 
z ciechanowskich parafii. Przed nabożeństwem głos zabrał gospodarz 
uroczystości – prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński. 

Prof. K. Braun

Pod pomnikiem Polskiej Organizacji Wojskowej  władze mia-
sta złożyły kwiaty 

Chrześcijański Horacy z Mazowsza
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Festiwal Pana Tenorka okazał się 
3,5-godzinną znakomitą zabawą dla 
dzieci i dorosłych. Wspólne przedsię-
wzięcie Urzędu Miasta, I Programu 
Telewizji Polskiej, Centrum Kultury 
i Sztuki oraz Agencji Impresaryjno 
Artystyczna „Trema” było strzałem 
w dziesiątkę. 27 maja w plastelino-
wym świecie (pomysłowa, bajkowa 
scenografia Marka Zalewskiego), na 
ul. Tenorkowej, według scenariusza 
pomysłodawcy i animatora Festiwalu 
Wojtka Gęsickie-
go pod wprawną 
ręką reżyser Kry-
styny Kwiatkow-
skiej z TVP 1 dzie-
ci na scenie bawiły 
się równie dobrze, 
jak te na widow-
ni. Małych wyko-
nawców wspoma-
gał Pan Plapluś 
(Jaromir Wroni-
szewski), ciecha-
nowski zespół wo-
kalny „Skrzaty Do-
minika” pod dyrek-
cją Dominika Mo-
lewskiego oraz nie-
zawodne Funny w 
nowych układach 
tanecznych (świet-
na choreografia Jolanty Szlagowskiej). 
W zabawę włączał się sam Pan Teno-
rek, czyli Jacek Wójcicki w różnych 
wcieleniach: clowna, Profesora Eks-
perymenta.

Oczekiwanie na werdykt jury pod 
kierownictwem K. Kwiatkowskiej 
(również kompozytorki wszystkich 
piosenek) nie dłużyło się dzięki wystę-
pom Funny i małych „gwiazd”. Wśród 
nich prawdziwą furorę  (były bisy!) 
wzbudziła Wioletta Tchórzewska i to-

warzyszące jej 4 kaczuszki (najmłod-
sze bohaterki Festiwalu) w „Kaczej 
czaczy” oraz Milena Milewska, utalen-
towana 14-latka o pięknym głosie.

W czasie Festiwalu zrealizowa-
ny został telewizyjny program „Bu-
dzik”. Koty Budzik i Ruda w towarzy-
stwie telewizyjnej ekipy przechadzały 
się po mieście. W widowisku wzięło 
udział 150 dzieci, z czego 19 wystąpi-
ło w konkursie. Jego uczestnicy otrzy-
mali wyróżnienia i nagrody – zabawki. 

Grand Prix, wręczone przez prezydenta 
Ciechanowa zdobyła Jagoda Różycka. 
Wśród wyróżnionych znaleźli się też 
mali ciechanowianie: Zuzanna Łobacz, 
Kacper Molewski i zespół „Przedszko-
laki”. Na pamiątkę pierwszej edycji 
Festiwalu w Ciechanowie (są plany na 
następne) prezydent przekazał Jackowi 
Wójcickiemu płaskorzeźbę (na zdję-
ciu), przedstawiającą Zamek Książąt 
Mazowieckich.

Ewa Blankiewicz

Ciechanów długo czekał na tę wy-
stawę. Nieduże pomieszczenia Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej 12 maja 
ledwie mieściły wielbicieli malarstwa 
Zygmunta Szczepankowskiego, jego 

znajomych, uczniów, artystów, samo-
rządowców z prezydentem i jego za-
stępcami na czele. O pracach i sukce-
sach artysty mówiła Grażyna Czerwiń-
ska. On sam, jak zawsze skromny, sta-

rał się trzymać z boku. Przemawiały za 
to niezwykłe obrazy: na parterze Mu-
zeum umieszczono portrety, na piętrze 
pejzaże. Feeria kolorów, rozmach wi-
zji – kto dłużej chciał cieszyć się tymi 

wrażeniami, mógł na-
być świeżo wydany 
album malarza. Wer-
nisaż trwał długo, 
w rytm walca z „Nocy 
i dni” i innych utwo-
rów w wykonaniu ze-
społu „Camerata Cie-
chanovia”. Kwia-
ty, gratulacje, każ-
dy chciał mieć zdję-
cie z bohaterem dnia. 
Widać było, że Zyg-
munt Szczepankow-
ski oprócz talentu ma 
też wielu oddanych 
przyjaciół.

E.B.

Wystawę malarstwa Zygmunta 
Szczepankowskiego można oglądać do 
15 czerwca.

Cytat miesiąca

39. sesja Rady Miasta. Radny Ryszard Sobotko interpeluje w sprawie 
potrzeby oznakowania przejścia dla pieszych na ul. Zamkowej: – Właśnie była 
o tym również mowa na jednej z komisji. W tej komisji nie uczestniczyłem, nie 
wiem dlaczego wiem o tym.

W Galerii C do 31 maja można było 
oglądać malarstwo i rzeźbę niemieckie-
go artysty Heinricha Apela. Werni-
saż wystawy odbył się 29 kwietnia. 

Był ważną częścią dorocznego Forum 
Miast Partnerskich –  spotkania przed-
stawicieli zaprzyjaźnionych z Ciecha-
nowem europejskich miast. Uniwer-

salny język sztuki, któ-
rym posługuje się twór-
ca, ponad słowem i gra-
nicami niesie wieść 
o człowieku – jego wie-
dzy, wrażliwości, pro-
blemach, przemyśle-
niach, ukrytych pra-
gnieniach…

Kto nie zdążył zo-
baczyć tej interesują-
cej wystawy w Ciecha-
nowie, ma możliwość 
jej obejrzenia w zam-
ku Hundisburg, nieda-
leko partnerskiego mia-
sta Haldensleben, gdzie 
mieści się stała ekspo-
zycja dzieł twórcy.                                           

A.G.

Na scenie plenerowej, wzniesio-
nej na parkingu przed krytą pływalnią, 
zaprezentowały się zespoły z Centrum 
Kultury i Sztuki, kapele oraz strażac-
kie orkiestry dęte z Ciechanowa, Su-

chowoli, Sochocina, Glinojecka i nie-
mieckiego Haldensleben. Wśród wyko-
nawców usłyszeliśmy m.in. kapelę lu-
dową ze Słowacji, cygański zespół Ta-
bor, Zespół Pieśni Bez Tańca z towa-
rzyszeniem Wojtka Gęsickiego, Bravo 
oraz Why Ducky. Nie zabrakło stoisk 
gastronomicznych i handlowych, kier-
maszy oraz wystaw twórców i kolek-
cjonerów. Największą atrakcją pikniku 
był koncert Kayah. Artystka wraz z eki-
pą swoich muzyków wystąpiła na wła-
snej scenie. Potężna estrada, zaopatrzo-
na w profesjonalną aparaturę świetl-
ną i dźwiękową, robiła wrażenie. Ta-
kiego show w naszym mieście jesz-
cze nie było. Blisko 2-godzinny kon-
cert, mimo padającego deszczu, przy-
ciągnął tłumy ciechanowian. Kayah za-
chwyciła mocnym głosem i osobistym 
urokiem. Usłyszeliśmy utwory z naj-
nowszej płyty oraz serię znanych prze-
bojów: „Supermenkę”, „Na językach”, 
„Testosteron”, „Byłam różą”, „Śpij ko-
chanie, spij”, „Jaka ja Kayah”, „Anioł 
wiedział”. Na bis musiało być coś eks-
tra. Piosenka „Prawy do lewego” na do-
bre uwiodła publiczność. 

Katarzyna Dąbrowska  

Nazywany był poetą wiary, nadziei 
i miłości. Jego wiersze czytała niemal 
cala Polska. „Śpieszmy się kochać lu-
dzi, tak szybko odchodzą…” – pisał 
w jednym z wierszy. I stało się. Tego 
czasu zabrakło. 18 stycznia ks. Jan 
Twardowski – bo o nim mowa – zmarł 
w warszawskim szpitalu. Miał 90 lat. 

W 1994 r. był gościem Ciecha-
nowskich Spotkań Muzealnych. Nie-
dawne z nich zostało 
poświęcone jego cią-
gle żywej twórczości. 
17 maja w dworku 
Aleksandry Bąkow-
skiej w Gołotczyź-
nie postać ks. J. Twar-
dowskiego przywoła-
ła znająca go poetka 
Anna Czachorowska. 
– Ksiądz Jan Twar-
dowski był nie tylko 
wybitnym poetą, ale 
przede wszystkim bar-
dzo dobrym człowie-
kiem – akcentowała 
pisarka. W sprzedaży 
był najnowszy tomik 
jego wierszy w opraco-
waniu A. Czachorow-

skiej. Czytała je znana spikerka telewi-
zyjna Krystyna Czubówna. Wspomnie-
nia oraz recytacje przeplatane były mu-
zyką F. Chopina, którą na fortepianie 
grała Agnieszka Świerczkówna. Na ko-
niec kilka piosenek Edith Piaf zaśpie-
wała Grażyna Matkowska. Spotkaniu 
towarzyszyło otwarcie wystawy foto-
graficznej „Skarby ks. Jana”.

K.D.

Ciechanowskie Spotkania Muzealne

Jan Chrzciciel polskiej poezji

Sztuka łączy narody i pokolenia Piknik z Kayah
Tegoroczny Piknik Europejski – zorganizowany już po raz trzeci 

– był wyjątkowy pod kilkoma względami. Występy, konkursy i zaba-
wy tym razem odbyły się nie pod Ratuszem, ale na terenie kompleksu 
sportowo-rekreacyjnego przy ul. 17. Stycznia. Gwiazdą pikniku była 
Kayah. Podczas 3-dniowej imprezy, połączonej z Forum Miast Part-
nerskich, nie dopisała tylko pogoda. 

Kayah dała prawdziwe show

Wystawę otworzył prezydent W. Wardziński i gospodarz Galerii 
„C” M. Zalewski

A. Czachorowska i K. Czubówna

Artysta, jego obrazy i przyjaciele

Bohater wystawy Z. Szczepankowski w towarzystwie G. Czerwiń-
skiej

Rozśpiewany świat Tenorka


