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Lato to czas wytężonej pracy Wydziałów Inwesty-
cji oraz Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska. 
W tym numerze rozszerzona relacja z placów budów 
i remontów. „Skansen w centrum miasta” niebawem 
odejdzie w przeszłość, rozszerza się zakres prac na 
ul. Rzeczkowskiej, zakończą się naprawy kolejnych ulic 
i chodników.                                                           A.G.
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W numerze:
– Nikt nie planuje ruchu tranzyto-

wego na osiedlu „Powstańców 
Wielkopolskich”

– Ciechanów wysoko w rankingu 
„Rzeczpospolitej”

– Będzie przebudowa magistra-
li kolejowej

– Wkrótce rusza HIT Elektronics
– Stawiamy na sport szkolny: no-

woczesne boiska i klasy spor-
towe 

– Miasto zapłaci za podręczniki, 
naukę obcego i logopedę

– O możliwości bezpłatnego zna-
kowania psów

– Wrażenia z Kupalnocki, Ma-
newrów Rycerskich i Powrotu 
Szwoleżerów 

– Jak pozbyć się zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego

– Z cyklu „Ciekawi ludzie, cieka-
we miejsca”: Teresa Dworecka 

Miasto jak nowe

Prezydent zaprasza 
na koncerty

Dla wielbicieli muzyki poważnej i rozrywko-
wej Urząd Miasta przygotował we wrześniu wiele 
atrakcji. 10 września o godz. 17.00 na Zamku Ksią-
żąt Mazowieckich z „Koncertem mozartowskim” 
wystąpi Warszawska Opera Kameralna pod dyrek-
cją Zbigniewa Graca. 23 września będziemy żegnać 
lato. O godz. 19.00 na placu przed krytą pływalnią 
wystąpi zespół Golec uOrkiestra, łączący muzykę 
góralską z jazzem, pop i rock-and-roll’em. Wstęp 
na koncerty będzie bezpłatny.  

Zdobyliśmy 
456 tys. zł z UE

456 tys. zł otrzymał miejski samorząd z unijnego 
Europejskiego Funduszu Społecznego na szkolenia ję-
zykowe i komputerowe dla nauczycieli. Pieniędzy, ja-
kie przyznano w odpowiedzi na wniosek Urzędu Mia-
sta, wystarczy też na 2. klasopracownie do nauki języ-
ków. Szkolenia potrwają 12 miesięcy. Będzie mogło 
z nich nieodpłatnie skorzystać około 190 osób, głów-
nie w wieku 35-44 lata. Informacja o zapisach zostanie 
podana do publicznej wiadomości. W przypadku, gdy 
liczba zainteresowanych okaże się za duża, decydować 
będzie kolejność zgłoszeń. Program będzie realizowa-
ny po podpisaniu umowy gwarantującej otrzymanie 
środków. Wtedy ogłoszony zostanie przetarg na wy-
bór koordynatora. Rozpoczęcie cyklu zajęć planowa-
ne jest na jesień. Okres dokształcania obliczony jest na 
140 godzin.                                                              red.

Bezpłatny język obcy 
w szkołach i przedszkolach

Prezydent Waldemar Wardziński zdecydował 
o wprowadzeniu od nowego roku szkolnego dodatko-
wych, bezpłatnych godzin nauki języka angielskiego 
w wymiarze 4. godzin tygodniowo we wszystkich przed-
szkolach oraz 9. godzin tygodniowo w tych podstawów-
kach i gimnazjach, które nie wykorzystały dodatkowych 
godzin na lekcje W-F (zrobiły tak szkoły z klasami spor-
towymi). We wszystkich przedszkolach od września 
bezpłatne będą też usługi logopedy. Zapłaci za nie mia-
sto.                                                                              red.

Boisko za boiskiem
Po Miejskim Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Czar-

nieckiego nowe, wielofunkcyjne boisko otrzyma-
ło Gimnazjum Nr 3. Boisko będzie służyło do gry 
w piłkę ręczną, siatkową, koszykową i nożną. Od 
września uczniowie będą mieli też do dyspozycji 
profesjonalną, 100-metrową bieżnię – taką, jakie 
znajdują się na stadionach lekkoatletycznych. Inwe-
stycja kosztowała miejski budżet 270 tys. zł.

Wkrótce zacznie się budowa nowoczesnego bo-
iska przy MZS Nr 1 przy ul. Powstańców Wielko-
polskich. Koszt – 160 tys. zł. Zgodnie z zapowiedzią 
prezydenta Waldemara Wardzińskiego w 2007 r. 
miasto będzie budować kolejne boiska oraz moder-
nizować bazę sportową na stadionie.                K.D. 

Nowoczesne boisko ma już MZS Nr 2

Od lat mieszkasz w Ciechanowie? Zamierzasz 
się przeprowadzić i ulokować tu swoją firmę? Ma-
rzysz o działce pod budowę domu? Chcesz mieć 
swój udział w kształtowaniu wizerunku i przy-
szłości miasta? Jeszcze do 13 września w Wydzia-
le Urbanistyki i Architektury można składać wnio-
ski do projektu zmiany „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ciechanów”. Od 2 miesięcy Urząd Miasta 
apelował o zapoznanie się z proponowanymi roz-
wiązaniami i zgłaszanie uwag, zapraszał do two-
rzenia wspólnej wizji miasta. W połowie sierpnia 
odbyła się publiczna debata z udziałem kilkudzie-
sięciu mieszkańców, władz Ciechanowa, pracow-
ników Urzędu oraz projektantów. Ciechanowianie 
są najbardziej zainteresowani rozwiązaniami ko-
munikacyjnymi: zewnętrzną obwodnicą oraz we-
wnętrzną pętlą miejską, która ma usprawnić prze-
jazd między dzielnicami.                                                       

red.
Szerzej na stronie 3

Nasza wspólna wizja Ciechanowa

Rocznice napaści na Polskę
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Prezydent Miasta Ciechanów za-

praszają na obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbędą się 1 września o godz. 16.00 na 
Cmentarzu Komunalnym przy ul. Gostkowskiej.

47. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę uczcimy 17 września o godz. 10.00 mszą św. 
w kościele św. Piotra. Po mszy władze miasta złożą kwiaty: pod pomnikiem-krzyżem poświęconym pamię-
ci zamordowanych na wschodzie w latach 1939-1956, Krzyżem Katyńskim, tablicą upamiętniającą Sybira-
ków oraz tablicą ku pamięci zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje.

Nowa ul. Różyckiego

Jak będzie wyglądać nasze miasto zależy od nas wszystkich
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XL Mistrzostwa Polski w Ratownictwie Wodnym  
W dniach 23-25 czerwca w Łodzi odbyły się XL Międzynarodowe Mistrzo-

stwa Polski w ratownictwie wodnym. Na zawody zgłosiło się 19 drużyn. W su-
mie wystartowało 119. zawodników. W składach Mazowsza znaleźli się ratowni-
cy z Ciechanowa: Katarzyna Gąsiorowska, Olga Bereza, Mateusz Kwaśniewski 
oraz Krzysztof Piotrowski. W ekipie Mazowsze 2 wystartowali: Olga Szulc, Kon-
rad Piotrowski, Paweł Michalski, Piotr Michalski i Łukasz Michalski. Podczas za-
wodów zostało pobitych 9 rekordów Polski. W klasyfikacji drużynowej zawodnicy  
Mazowsza ustanowili najwięcej rekordów – aż cztery. 

Dzień Patrona Miasta
29 czerwca prezydent Ciechanowa był organizatorem koncertu irlandzkiego 

duetu Ronan i Joanne Johnson – gwiazd Festiwalu „Song of Songs”. Irlandzcy pio-
senkarze wystąpili na wzgórzu farnym, uświetniając Dzień Patrona naszego mia-
sta. Koncert rozpoczęła ciechanowska grupa Why Ducky?. Współorganizatorami 
dnia św. Piotra była Akcja Katolicka działająca przy parafii św. Józefa oraz agen-
cja Pro-Art.

Ilona Omiecińska Mistrzynią Świata
Na rozgrywających się w dniach 12-16 lipca Mistrzostwach Świata juniorów 

w Taekwon-do ITF w Hondurasie Ilona Omiecińska zdobyła złoty medal w wal-
kach indywidualnych, w kategorii do 60 kg. Jest to kolejny tegoroczny sukces za-
wodniczki LKS Matsogi Ciechanów, okrzykniętej przez sędziów podczas Między-
państwowego Meczu Taekwondo w Ciechanowie „objawieniem zawodów”.

ZKM pomaga dzieciom
W lipcu, sierpniu i wrześniu Zakład Komunikacji Miejskiej umożliwił 8. nie-

pełnosprawnym dzieciom bezpłatne przejazdy na zajęcia hipoterapii do Niestumia. 
Z takim wnioskiem do ZKM zwrócił się ciechanowski oddział Towarzystwa Przy-
jaciół Dzieci.

Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
Prezydent Miasta Ciechanów oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajo-

wej byli organizatorami obchodów 62. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskie-
go. 1 sierpnia bohaterskich żołnierzy AK uczczono na ul. Powstańców Warszaw-
skich, pod obeliskiem poświęconym ich pamięci. W intencji poległych w 1944 r. 
w walczącej stolicy w kościele św. Piotra odprawiona została uroczysta msza.

200 lat Pani Natalio!
14 sierpnia w Klubie Seniora w Kawiarni Artystycznej miała miejsce wyjątko-

wa uroczystość. 90-lecie urodzin obchodziła Pani Natalia Ropelewska – niestru-
dzona, aktywna społecznie i zawsze zainteresowana życiem miasta ciechanowian-
ka. Do wielu życzeń składanych szanownej Jubilatce przez najbliższych i przyja-
ciół moc serdeczności oraz kwiaty dołączyli przedstawiciele władz miasta: prezy-
dent Waldemar Wardziński oraz zastępca prezydenta Ewa Gładysz.

LZA „Ciechanów” w Turcji
W dniach 25 lipca – 1 sierpnia zespół Ludowego Zespołu Artystycznego 

„Ciechanów”, działający przy Centrum Kultury i Sztuki, uczestniczył 
w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym Istambuł – Beykoz. Przed wy-
stępem w Turcji nasi tancerze wraz z kapelą koncertowali w Serbii w miejscowości 
Loznicy. W istambulskim festiwalu, oprócz gospodarzy, zaprezentowały się grupy 
z Hiszpanii, Litwy, Portugalii, Serbii, Meksyku i Bułgarii. 

Święto Wojska Polskiego
14 sierpnia, w przededniu Święta Wojska Polskiego w 1 Ciechanowskim Pułku 

Artylerii im. Józefa Piłsudskiego trwały żołnierskie uroczystości. Następnego dnia 
pod pomnikiem Marszałka na Pl. Piłsudskiego władze miasta złożyły kwiaty.

„Bezpieczna droga do szkoły”  
Pod taką nazwą od 16 sierpnia do 20 września realizowany jest program profi-

laktyczno-prewencyjny, mający na celu zmniejszenie ryzyka wypadku drogowego 
w okolicy szkół podstawowych i gimnazjów. Działania we współpracy z policją ko-
ordynuje Straż Miejska. Kontrolowane są oznakowania poziome i pionowe przejść 
dla pieszych, sprawność sygnalizacji świetlnej oraz stan techniczny ogrodzeń, bo-
isk szkolnych, chodników i jezdni. Strażnicy miejscy prowadzą dozór w miejscach, 
które wymagają dodatkowej uwagi.    

Ankieta dotycząca Kart Informacyjnych
Urząd Miasta Ciechanów jako uczestnik akcji „Przejrzysta Polska 2006” zbie-

ra opinie na temat funkcjonowania „Kart informacyjnych”, zamieszczonych w Po-
radniku Interesanta na stronie internetowej www.um.ciechanow.pl. Można stąd po-
brać wszystkie druki, potrzebne do załatwienia spraw w Urzędzie. Wypełnione an-
kiety, dostępne w Urzędzie i na stronie internetowej, prosimy o przesłanie na ad-
res um@ciechanow.pl.

„Przejrzysta Polska” o konsultacjach społecznych
Organizatorzy akcji „Przejrzysta Polska” docenili wagę konsultacji społecz-

nych w podejmowaniu ważnych dla miasta decyzji. Zespół pracowników Urzę-
du Miasta, który podjął się opracowania lokalnej procedury konsultacji zorganizo-
wał trzy spotkania Prezydenta Miasta, Sekretarza oraz kierownika Wydziału Pro-
mocji i Komunikacji Społecznej z przedstawicielami społeczności lokalnej. 10 lip-
ca zaproszono przedstawicieli organizacji pozarządowych i rad parafialnych, 11 lip-
ca – dyrektorów podległych miastu jednostek oraz kierowników wydziałów Urzę-
du Miasta, a 13 lipca – radnych oraz przewodniczących Zarządów Osiedli. Pod-
czas spotkań ustalono, że w najbliższym czasie konsultacjom społecznym podle-
gać będą plany zagospodarowania przestrzennego, zmiany Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz organizacja komunika-
cji miejskiej.

Uwaga rolnicy!
Prezydent Miasta Ciechanów informuje rolników posiadających grunty rolne 

na terenie Ciechanowa o możliwości zwrotu w 2006 roku części pieniędzy wyda-
nych na olej napędowy używany do produkcji rolnej. Wnioski o zwrot podatku ak-
cyzowego za zakupiony olej napędowy od 1 stycznia do 31 sierpnia 2006 r. należy 
składać do Wydziału Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta wraz z oryginałami 
faktur VAT w nieprzekraczalnym terminie od 1 do 30 września. Na podstawie zło-
żonych dokumentów zostanie wydana decyzja ustalająca wysokość zwrotu podatku 
akcyzowego. Zwrot naliczonego podatku będzie dokonywany w terminie od 1 do 
30 listopada 2006 r. Bliższych informacji udziela Wydział Działalności Gospodar-
czej Urzędu Miasta, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. od 800– 1600.

Podziękowanie
Pragnę serdecznie podziękować władzom miasta i dyrekcji Miejskie-

go Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie za dofinansowanie mi usług 
opiekuńczych, świadczonych przez MOPS, co pozwoliło mi nadal prowadzić 
w miarę aktywne życie i jednocześnie odciążyło moją mamę od stałej opieki 
nade mną. Dzięki pomocy, którą otrzymałem nie muszę przebywać w czterch 
ścianach i patrzeć w okienko – jak o osobach niepełnosprawnych i chorych są-
dzą niektórzy zdrowi ludzie.

Leszek Konopa

Kombatanci składają kwiaty pod obeliskiem



www.um.ciechanow.pl www.um.ciechanow.pl

Dokończenie ze str. 1

Co to jest Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania? 

Dotyczy obszaru całego miasta. W 
pierwszej części zawiera informacje o 
stanie Ciechanowa: terenach zabudo-
wanych, układzie komunikacyjnym, 
infrastrukturze technicznej, stanie śro-
dowiska, obiektach zabytkowych, wa-
runkach i jakości życia mieszkańców. 
W części drugiej zawarto propozycje 
rozwoju miasta, wskazujące które te-
reny mogą być przeznaczone pod za-
budowę mieszkaniową, usługową czy 
produkcyjną, jaki powinien być prze-
bieg dróg, gdzie obowiązują ograni-
czenia w zabudowie, a także dla jakich 
terenów planowane jest sporządzenie 
miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego. Każdy taki plan 
musi być zgodny ze Studium.

Jak powstał projekt 
zmiany Studium?

Przygotowanie projektu zmiany 
Studium było zadaniem wymagającym 
dużo wysiłku. Prace rozpoczęły się w 
2004 r. Uaktualnienie dokumentu było 

konieczne z wielu powodów. Zmieni-
ły się granice i zagospodarowanie nie-
których części Ciechanowa. Od 1999 r. 
sporządzono wiele nowych programów 
i koncepcji, powstała „Strategia rozwo-
ju miasta”.

Zmiana Studium to dobry moment, 
by uwzględnić w nim wnioski miesz-
kańców i potencjalnych inwestorów, a 
także obowiązujące od 2003 r. nowe 
przepisy prawa dotyczące opracowań 
urbanistycznych.

Rozwiązania komunikacyjne
Dyskusja podczas publicznej deba-

ty o projekcie zmian w Studium kon-
centrowała się wokół rozwiązań ko-
munikacyjnych. Ruch tranzytowy ma 
odbywać się obwodnicą. Mijając mia-
sto, zahacza ona jedynie o najbardziej 
wysunięte na południe tereny w rejo-
nie ul. Sońskiej i Dużewskiej. Komu-
nikację między dzielnicami ma zapew-
nić wewnętrzna pętla miejska figurują-
ca w planach od ponad 20 lat. 5 nowych 
bezkolizyjnych przejazdów w ul. Spół-
dzielczej, Kasprzaka, Gąseckiej, Mle-
czarskiej i Skłodowskiej oznacza nowe 
szybkie połączenia między wschodnią i 

zachodnią częścią 
Ciechanowa.

Niektóre 
propozycje
P r o j e k t a n -

ci określili obszar 
przestrzeni, gdzie 
ma się toczyć ży-
cie publiczne. To 
t.zw. trakt śre-
dniowieczny od 
zamku przez War-
szawską, Pl. Ko-
ściuszki do Far-
skiej Góry, tere-
ny wokół Zam-
ku Książąt Mazo-
wieckich, istnieją-
cy dopiero w pla-
nach zagospoda-
rowania przestrzennego rynek na os. 
Płocka. Obszary do rewitalizacji to: 
dzielnica „Bloki”, trakt średniowiecz-
ny, tereny wokół zbiorników wodnych: 
na Krubinie, w okolicy osiedla Jezior-
ko, w rejonie kościoła św. Piotra przy 
ul. Wyspiańskiego oraz wokół „kana-
łów”.                                    E.B., A.G.

Szczegółowe informacje moż-
na uzyskać w Wydziale Urbanisty-
ki i Architektury, Plac Jana Pawła 
II nr 6, pokój 14, telefon 023 672 
32 41 wew. 239.
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Stało się tak za sprawą przewod-
niczącego Zarządu Osiedla Nr 1 „Po-
wstańców Wielkopolskich”. Kiedy 
w styczniu tego roku Rada Miasta pod-
jęła uchwałę o przystąpieniu do sporzą-
dzania miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „Powstań-
ców Wielkopolskich” przewodniczący 
E. Szmigielski złożył wniosek m.in. 
o pozostawienie osiedla  z dotychcza-
sowym dojazdem wyłącznie od ul. Puł-
tuskiej. Pismo Zarządu przekazano ze-
społom projektowym. Zespoły te pracu-
ją jednocześnie nad zmianami w „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta 
Ciechanów”. To bardzo ważny doku-
ment. Na jego podstawie sporządza się 
wszystkie miejscowe plany zagospoda-
rowania, które szczegółowo określają 
przeznaczenie każdego terenu w mie-
ście. Prace nad zmianami w Studium 
obejmują szerokie konsultacje społecz-
ne. Jedną z ich form była publiczna de-
bata, którą Urząd Miasta zorganizował 
14 sierpnia w kinie Łydynia.

Tymczasem dziś, nie czekając na 
wynik konsultacji, przewodniczący Za-
rządu Osiedla Nr 1 wprowadza w błąd 
okolicznych mieszkańców. Kolportuje 
wśród nich ulotkę z informacją, jako-
by do osiedla miał być wprowadzony 
„uciążliwy ruch tranzytowy wszelkich 
pojazdów z kierunków północnego i 
wschodniego”. Jest to oczywista nie-
prawda, wymagająca sprostowania. 

Obawy, iż w ulicę Powstańców 
Wielkopolskich zostanie skierowa-
ny ruch tranzytowy są bezpodstaw-
ne. „Studium” wyraźnie precyzuje, że 
ruch tranzytowy ma przebiegać obwod-
nicą biegnącą wzdłuż południowej gra-
nicy miasta, w ciągu drogi krajowej nr 
60. Z kolei ruch między dzielnicami 
miasta będzie się w przyszłości odby-
wać planowaną „pętlą miejską”, w cią-
gu dróg wojewódzkich. Pętla ta ma za 
zadanie lepszą komunikację wewnątrz 
miasta i rozładowanie korków, które są 
coraz poważniejszym problemem. Je-
den z fragmentów pętli to przedłużenie 
ul. Armii Krajowej do ul. Wojska Pol-
skiego. W zapisach „Studium” ani ruch 

tranzytowy, ani ten wewnętrzny, nie 
przebiega przez osiedle „Powstańców 
Wielkopolskich”. Wprowadzenie tam 
ruchu tranzytowego nie jest również 
możliwe z uwagi na położone przy tej 
ulicy: Szkołę Podstawową Nr 3, Gim-
nazjum Nr 2 oraz Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny. 

– Tłumaczyłam to przewodniczące-
mu Zarządu Osiedla. Pomimo szczegó-
łowych wyjaśnień, w ulotce, którą roz-
powszechnia, znalazło się niezrozrozu-
miałe dla mnie stwierdzenie o ruchu 
tranzytowym – mówi Maria Kusznie-

rewicz, kierownik Wydziału Urbani-
styki i Architektury Urzędu Miasta. 
– A przecież wystarczy sprawdzić 
w „Studium”, że zarówno ul. Powstań-
ców Wlkp., jak i jej planowane przedłu-
żenie do ul. Wojska Polskiego są zakla-
syfikowane jako drogi lokalne. Kolej-
ne potwierdzenie zachowania dotych-
czasowego charakteru ul. Powstańców 
Wlkp. padło z ust projektantów – auto-
rów zmian w „Studium” podczas deba-
ty w kinie Łydynia. 

Przy wjeździe w ulicę Powstań-
ców Wlkp. i planowaną drogę, stano-

wiącą połączenie z ul. Wojska Pol-
skiego, dodatkowo staną znaki drogo-
we, zakazujące ruchu ciężkich pojaz-
dów. Obie drogi będą obsługiwać tyl-
ko osiedla mieszkaniowe (to istniejące 
i to, które w przyszłości powstanie na 
tyłach ul. Powstańców Wlkp.) oraz 
Miejski Zespół Szkół Nr 1 i szpital. 
Z analizy zagospodarowania tego frag-
mentu miasta jak i wniesionych już 
wniosków  wynika, że niezbędne jest 
poprawienie komunikacji właśnie ze 
szpitalem. Sytuacja, kiedy do najważ-
niejszej ciechanowskiej placówki me-
dycznej prowadzi tylko jedna, często 
zakorkowana, droga – z ul. Pułtuskiej 
poprzez dwa skrzyżowania ul. Pułtu-
skiej z ul. Armii Krajowej oraz z ul. Po-
wstańców Wielkopolskich – niesie za-
grożenia. Drugi dojazd jest niezbędny. 
Jak bardzo – pokazała choćby niedaw-
na ewakuacja szpitala, przeprowadzona 
po fałszywym alarmie bombowym. 

Zdaniem projektantów dodatkowy 
dojazd okaże się korzystny dla osiedla. 
Trzeba przekonać o tym jego mieszkań-
ców. Zwłaszcza tych, którzy uwierzy-
li przewodniczącemu Zarządu Osiedla 
i obawiają się niekorzystnych dla sie-
bie zmian. 

W razie jakichkolwiek wątpliwo-
ści związanych z planami zagospoda-
rowania przestrzennego prosimy zwra-
cać się bezpośrednio do pracowników 
Urzędu Miasta, którzy udzielą kom-
petentnych wyjaśnień. Projekt zmiany 
„Studium” był wyłożony do publicz-
nego wglądu od 11 lipca do 23 sierp-
nia tego roku. Można się z nim zapo-
znać na stronie internetowej Urzędu 
www.um.ciechanow.pl. Termin wno-
szenia uwag upłynie dopiero 13 wrze-
śnia. Każdy mieszkaniec naszego mia-
sta może – a nawet powinien – zapo-
znać się z projektem i przedstawić swo-
je uwagi. Wszystkie zostaną dokładnie 
rozważone.

Ewa Blankiewicz
na podstawie materiałów 

Wydziału Urbanistyki i Architektury

Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 1 wprowadza mieszkańców w błąd

Nikt nie planuje ruchu tranzytowego 
na osiedlu „Powstańców Wielkopolskich”

Dziś do szpitala prowadzi tylko jedna, często zatłoczona droga

Nasza wspólna wizja Ciechanowa

Drogą, biegnącą na niezabudowanym terenie pomiędzy ogrodze-
niem jednostki wojskowej a osiedlem wielorodzinnym przy Powstań-
ców Wielkopolskich od dawna chodzą pracownicy szpitala, pacjen-
ci przyszpitalnej przychodni, uczniowie Miejskiego Zespołu Szkół 
Nr 1. O wybudowanie tam ulicy od lat zabiegają radni. Umieszczano ją 
w kolejnych planach, figuruje ona też w obowiązującym „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Ciechanów”, uchwalonym w 1999 r. Tę drogę planowano już w la-
tach 70., kiedy budowano ciechanowski szpital. Już wtedy było wiado-
mo, że nie może do niego prowadzić tylko jedna ulica. Dziś jedyny do-
jazd jest możliwy od ul. Powstańców Wielkopolskich. Drugi zaplano-
wano od strony ul. Wojska Polskiego. Jednak dopiero dziś, po latach 
od przyjęcia tej koncepcji, budzi ona emocje. 

Prezentacja założeń „Studium” podczas debaty. Wśród projektantów 
druga od prawej M. Kusznierewicz
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Na Zachodzie same zmiany
INWESTYCJA  

WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW UNII 
– EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU REGIONALNEGO
W RAMACH ZINTEGROWANEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO 
ROZWOJU REGIONALNEGO 

Osiedle Zachód 
pięknieje w oczach. 
Zamykane są kolejne 
etapy tej dużej, miej-
skiej inwestycji. Za-
danie jest współfi-
nansowane ze środ-
ków Unii — Euro-
pejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalne-
go. Ten ogromny pro-
jekt (całkowita war-
tość 10 mln zł, z cze-

go ponad 4 730 tys. zł 
pokrywa UE), pole-
ga na kompleksowej 
budowie 24. ulic: od 
kanalizacji deszczo-
wej i sanitarnej po na-
wierzchnie dróg, zjaz-
dy do posesji i chod-
niki. W ramach inwe-
stycji „Zachód” mia-
sto z własnych środ-
ków (51 tys. zł) wy-
budowało oświetlenie 

w ulicach Jelińskiej, 
Jureckiego i Modrze-
jewskiej.

Wykonano już 
61% robót budow-
lanych. Kanalizacja 
deszczowa powstaje 
teraz w ulicach: Bo-
haterów Września, 
Kurpińskiego, Ogiń-
skiego, Wieniawskie-
go, Matejki, Stwo-

sza, Chełmońskiego, 
Kuny i Biegasa. Po 
zakończeniu budowy 
odwodnienia w tych 
ulicach oraz na Bo-
gusławskiego, Chopi-
na, Jaracza, Osterwy, 
Solskiego zostanie 
położona nawierzch-
nia asfaltowa i chod-
niki. Odbiór końco-
wy tej wieloletniej in-
westycji przewidzia-
no na IV kwartał tego roku.

Elegancka ul. Witosa – za chwilę ciąg dalszy 
„Skansen w centrum miasta” – to nieco złośliwe określenie będzie można nie-

długo puścić w niepamięć. Naszą relację z placów budów w poprzednim numerze 
gazety zakończyliśmy na doniesieniach z budowy ul. Witosa. Dziś zaplanowana 

część ulicy została już 
zakończona. Błotniste 
wyboje zastąpił chod-
nik i asfalt na podbu-
dowie z tłucznia, z be-
tonowej kostki wyko-
nano wjazdy na pose-
sje. Podczas prac oka-
zało się, że na pew-
nym odcinku drogi 
trzeba dodatkowo wy-
konać drenaż podłoża 
jezdni. Wykryto tam 

ciek wodny, powodu-
jący stałe podmakanie 
podbudowy ulicy. In-
westycja kosztowała 
1,2 mln zł. w 2007 r. 
planowana jest budo-
wa pozostałej części 
ulicy. Będzie to moż-
liwe po wykupieniu 
przez miasto dział-
ki z niewielkim sta-
rym budynkiem, nie-
fortunnie wybudowa-
nym w pasie drogi.

Parking wielofunkcyjny 
Dobrym pomysłem było zaprojektowanie parkingu przed halą sportową tak, by 

miejsce to zostało w pełni wykorzystane. Parking będzie spełniał wiele funkcji. Bę-
dzie miejscem postoju dla samochodów osobowych i autokarów dowożących spor-
towców na organizowane w hali zawody. Zaprojektowany został na 82 miejsca dla 
pojazdów osobowych, w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych oraz 3 dla au-
tokarów. Można tu również organizować imprezy rozrywkowe, kulturalne i wysta-
wiennicze. Podczas Pikniku Europejskiego wystąpiła tu Kayah. Zimą władze mia-
sta chcą tu zorganizować oczekiwane przez dzieci i dorosłych lodowisko. Budo-
wa parkingu trwa. Prace wykonuje Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych „Kami-
bud” M. Warzyńskiego z Ciechanowa. Koszt budowy to 330 tys. zł. Planowany ter-
min zakończenia prac – początek września.

Teraz Zagumienna, Ukośna i Willowa
Na stan tych ulic ich mieszkańcy narzekają od lat. Brak chodnika, nierówna na-

wierzchnia stanowiły potencjalne zagrożenie dla pieszych i zmotoryzowanych użyt-
kowników tych dróg. Brak odwodnienia powoduje zalewanie jezdni i pobocza. 
Przetarg na budowę tych ulic wraz z chodnikami, odwodnieniem i kanalizacją sani-
tarną w ul. Zagumiennej rozstrzygnięty został 16 sierpnia. Wykonawcą robót będzie 
konsorcjum ciechanowskich firm: DELTA PRID i Przedsiębiorstwa Robót Wodno-
Inżynieryjnych MELWOBUD. Planowany termin zakończenia tego dwuletniego za-

Półrocze budowy miejskich inwestycji za nami. Wakacje także upłynęły pod znakiem wzmożonych robót budowlanych. Wykonawcy 
miejskich mniejszych i większych inwestycji uwijali się, by dotrzymać kroku wysokim wymaganiom jakościowym i ogromnemu tempu pracy . 
Wszystko po to, by rozpoczynać następne, ważne dla mieszkańców Ciechanowa zadania.

Miejskie inwestycje, realizowane jedna za drugą

Miasto jak nowe

Stara...

... i nowa ul. Modrzejewskiej

W budowie...

... i  wykończona ul. Zelwerowicza

Witosa przed...

... i po zakończeniu budowy

Parking przed halą podczas budowy
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dania to sierpień 2007 r. Inwestycja kosztować będzie miasto ok. 2 mln zł.
W Rzeczkowską zainwestujemy aż 3,2 mln zł 

Budowę kolektora deszczowego i przebudowę nawierzchni ul. Rzeczkowskiej 
wykona firma Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wodno-Kanalizacyjnych i Ener-
getycznych, Handlu i Usług M. M. Młyńscy z Ciechanowa. Umowa z wykonawcą 

została podpisana 23 sierpnia. Pierwotnie na realizację tego zadania zaplanowano 
niespełna 1,3 mln zł. Zakres robót został jednak znacznie rozszerzony. Zachodziła 
konieczność opracowania projektu rowu na odcinku od targowiska przy ul. Płoń-
skiej do Łydyni. Rów ma odbierać wody opadowe z ulic: 11 Pułku Ułanów Legio-
nowych, Witosa, Rzeczkowskiej, Płońskiej oraz targowiska. Opracowano też do-
kumentację projektowo-kosztorysową odpływu kanalizacji deszczowej na odcin-
ku od targowiska przy Płońskiej do Łydyni. Dzięki budowie separatora substancji 
ropopochodnych ograniczy się ilość zanieczyszczeń spływających do rzeki z wo-
dami opadowymi. Na najbliższej sesji Rady Miasta radni zadecydują o wydłuże-
niu terminu realizacji zadania na lata 2006-2007 i zwiększeniu środków na inwe-
stycję do 3,2 mln zł.

Przybędzie mieszkań socjalnych
Oferty w przetargu na budowę 48-rodzinnego budynku socjalnego wraz z nie-

zbędnym uzbrojeniem przy ul Komunalnej, złożone przez 3 firmy budowlane, 
otwarto 16 sierpnia. W chwili zakończenia składu naszej gazety komisja przetar-
gowa jeszcze je sprawdzała. Rozstrzygnięcie przetargu spodziewane jest na koniec 
sierpnia. Przewidywany koszt inwestycji to 2 670 000 zł. Prace rozpoczną się we 
wrześniu. Budynek ma być gotowy w listopadzie 2007 r.

Rozbudowujemy skate park
Przy ul. 3 Maja, obok stadionu stanęła mini rampa. Nie oznacza to jednak koń-

ca prac przy budowie skate parku. Trzeba dokończyć nakładkę asfaltową, ogro-
dzić teren oraz sfinansować zakup kolejnych urządzeń. 31 sierpnia radni będą gło-
sować nad wnioskiem prezydenta o zwiększenie wydatków na skate park o kwo-
tę 30 tys. zł.

Zakończone remonty dróg i chodników 
Zakończyły się remonty jezdni na ul. Kolbego (przy skrzyżowaniu z Monte 

Cassino) i Batalionów Chłopskich (w pobliżu niedawno wybudowanej zatoki au-
tobusowej przy sklepie „Renata”). Remont chodnika przy ul. Powstańców Wielko-
polskich został ukończony miesiąc przed terminem. Kosztował 73 tys. zł.

Dzieci bezpiecznie dotrą do SP Nr 4
Zakończono układanie chodnika z betonowej kostki brukowej na odcinku od 

ul. Szwanke do SP Nr 4 przy ul. Płońskiej, samą drogę gruntową wysypano tłucz-
niem. Szkoła wybudowała furtkę w ogrodzeniu, by umożliwić dzieciom dojście od 
strony osiedla Jeziorko i 40-Lecia.

Nowy pasaż i kolejna ulica
Można już korzystać 

z przejścia między Placem 
Kościuszki i ul. Orylską. 
Wybudowano tam pasaż 
z betonowej kostki. Będzie 
mogła z niego korzystać 
młodzież uczęszczająca do 
Zespołu Szkół Nr 2.

Trwa remont ul. Pijanow-
skiego od ul. Warszawskiej do 
Przedszkola Nr 6. Zniszczoną 
trylinkę i płyty chodnikowe za-
stąpi kostka. Wyremontowany 
będzie też przylegający do uli-
cy parking za hotelem Polonia. 
Koszt napraw to 210 tys. zł.

Miejska zieleń pod dozorem
Pracownicy Oddziału Zieleni kontynuują koszenia traw, odchwaszczają żywo-

płoty, kwietniki i gazony. Podczas upałów konieczne było częste podlewanie ro-
ślin. Drzewa i krzewy na terenie całego miasta opryskiwane są przeciwko szkod-
nikom. Trwa też pielęgnacyjna przycinka drzew. Usuwane są obumarłe drzewa w 
pasach dróg gminnych i na innych miejskich terenach. Wycięte zostały między in-
nymi brzozy (samosiewy) rosnące w pasie drogowym ul. Krasińskiego. Uniemoż-
liwiały one dojazd kombajnem do pól w głębi ul. Gostkowskiej między planowaną 

ulicą Krasińskiego i Kosynierów. Chore drzewa zostaną wycięte na Pl. Jana Paw-
ła II i na ul. Armii Krajowej.

Nie bądźmy obojętni na akty wandalizmu! 
Z przykrością zawiadamiamy naszych czytelników o dwóch karygodnych ak-

tach wandalizmu, które miały miejsce w drugiej połowie sierpnia. Zdewastowana 
została porośnięta bluszczem pergola w parku M. Konopnickiej. Trzej sprawcy zo-
stali wprawdzie złapani, ale zniszczony bluszcz długo będzie odrastał. Drugie zda-
rzenie miało miejsce niedaleko, na zieleńcu w pobliżu wiaduktu na ul. Płockiej. 
Wandale połamali pięknie rosnące, młode drzewka wzdłuż rowu odwadniającego. 
Nie można przechodzić obojętnie obok takiej bezmyślności. To brak szacunku dla 
ludzkiej pracy i wyrzucanie w błoto naszych wspólnych pieniędzy.

Czyszczenie sieci kanalizacyjnej
Po raz kolejny na terenie miasta odbywa się czyszczenie sieci kanalizacyjnej. 

Wykonuje je firma DANKAN z Inowrocławia. Czyszczeniem interwencyjnym po 
gwałtownych opadach deszczu objęto odcinki sieci w ul. Bojanowskiego, Bąkow-
skiej, Wojska Polskiego, kraty deszczowe w ul. Orylskiej, odcinek drogi wewnętrz-
nej przy ul. Niechodzkiej i w innych ulicach.

A.G.

Rozpoczęły się prace na ul. Rzeczkowskiej

Z prac Wydziału 
Inżynierii Miejskiej

 Dowodem tego jest duże zapotrze-
bowanie na nowe pojemniki na plasti-
kowe, papierowe i szklane odpady. Do 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 
wpłynęły kolejne wnioski o dostawie-
nie pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów. Zakupiono 21 dodatkowych 
kontenerów. Łącznie na terenie miasta 

rozstawione zostały już 233 pojemniki.
Kolejnym ważnym przystankiem 

na drodze do życia w zgodzie z natu-
rą jest powstający właśnie punkt zbie-
rania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego. Nad jego utworze-
niem pracują wspólnie Urząd Miasta 
i Przedsiębiorstwo Usług Komunal-

nych. Punkt ten będzie 
się mieścił na terenie 
bazy PUK przy ul. Gost-
kowskiej 83, po zaadap-
towaniu starych boksów 
na gromadzenie zużyte-
go sprzętu. Urząd zakupi 
odpowiednie regały oraz 
pojemniki i kontenery 
do gromadzenia świetló-
wek i akumulatorów. Zu-
żyty sprzęt będzie następ-
nie przewożony do zakła-
dów zajmujących się uty-
lizacją i odzyskiem. Pla-
nuje się, że komunal-
ny punkt zbiórki zacznie 
pracę z początkiem paź-
dziernika.

A.G.

Powstaje punkt zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Jak pozbyć się zużytego sprzętu 

Dalszy ciąg segregacji odbywa się na składowisku odpadów 
w Woli Pawłowskiej

Czy z okolic naszego miasta znikną dzikie wysypiska straszące po-
rzuconymi, zdezelowanymi lodówkami i skorodowanymi pralkami? 
Jest ku temu wiele przesłanek. Rośnie świadomość ekologiczna miesz-
kańców Ciechanowa.

Złamane drzewko już nie odrośnie. Trzeba będzie pokryć koszt naprawy zniszczonej pergoli
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Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 

podjęte na XLII sesji 
29 czerwca 2006 roku:

Nr 457/XLII/2006 w sprawie zbycia 
nieruchomości w przetargu nieograni-
czonym. 
Nr 458/XLII/2006 w sprawie zbycia 
nieruchomości w przetargu nieograni-
czonym. 
Nr 459/XLII/2006 w sprawie boni-
fikat od opłat za przekształcenie pra-
wa użytkowania wieczystego w prawo 
własności. 
Nr 460/XLII/2006 w sprawie zmian 
w podziale miasta Ciechanów na okrę-
gi wyborcze. 
Nr 461/XLII/2006 w sprawie zmian 
w podziale miasta Ciechanów na obwo-
dy głosowania.
Nr 462/XLII/2006 w sprawie nadania 
Statutu Urzędu Miasta Ciechanów.
Nr 463/XLII/2006 w sprawie zmiany 
uchwały nr 4/I/99 Rady Miejskiej Cie-
chanowa z dnia 28 stycznia 1999 r. 
Nr 464/XLII/2006 w sprawie stwier-
dzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
Nr 465/XLII/2006 w sprawie uchwa-
lenia „Programu ochrony wód grun-
towych przed zanieczyszczeniami po-
chodzącymi z indywidualnych gospo-
darstw rolnych”.
Nr 466/XLII/2006 w sprawie przystą-
pienia do realizacji Projektu pod na-
zwą „Zielony Szlak Rowerowy Ma-
zowsza”.
Nr 467/XLII/2006 w sprawie założe-
nia i prowadzenia przez Powiat Ciecha-
nowski przedszkola specjalnego.
Nr 468/XLII/2006 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2006 rok.
Nr 469/XLII/2006 w sprawie rozpa-
trzenia skargi Pana Stanisława Kur-
ka dotyczącej działalności Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Cie-
chanowie.

Komunikat o stanie wody
Państwowy Powiatowy Inspektorat 

Sanitarny w oparciu o wyniki badan 
przeprowadzonych w II kwartale 
2006 roku stwierdza, że jakość wody 
z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia 
w Ciechanowie – ujęcie Tysiąclecia 
i Gostkowska – spełnia obowiązujące 
wymagania jakościowe i nadaje się do 
spożycia przez ludzi. 

Jesienią ubiegłego roku prezydent 
powołał zespół doradczy ds. sportu. Są 
w nim przedstawiciele wszystkich cie-
chanowskich klubów. Zespołowi prze-
wodniczy Janusz Kącki z Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dorad-
cy prezydenta pracu-
ją nad strategią roz-
woju ciechanowskie-
go sportu. Określili 
też zasady przyzna-
wania na tę dziedzi-
nę miejskich środków 
finansowych. Przypo-
mnijmy: po zmianie 
przepisów i wejściu 
w życie ustawy 
o działalności po-
żytku publicznego 
i o wolontariacie sa-
morząd nie może już 
dofinansowywać klu-
bów sportowych. 
Niedopuszczalne jest 
łożenie na senio-
rów, sport kwalifi-
kowany. Jeżeli cho-
dzi o  szkolenie za-
wodników,  miej-
skie pieniądze moż-
na przeznaczyć tyl-
ko na zadania z dzie-
dziny sportu i kultu-
ry fizycznej dzieci i 
młodzieży. To gruntowna zmiana, któ-
ra wciąż nie może przebić się do świa-
domości niektórych klubowych dzia-
łaczy. Kiedyś kluby same decydo-
wały, na co przeznaczą pieniądze 
z kasy miasta. Dziś zabrania tego pra-
wo. – Dziś w sporcie wyczynowym po-
trzebni są hojni sponsorzy, rozsądne za-
rządy w klubach, sprawni menedżero-
wie. Bez tego nie da się zrobić sportu 
na wysokim poziomie – stwierdził pre-
zydent na 42. sesji Rady Miasta.

Jak dzielić pieniądze na sport
Jak dzielić pieniądze na poszcze-

gólne zadania – np. szkolenie dzieci 
i młodzieży w dziedzinie różnych dys-
cyplinach? Sportowi doradcy prezy-
denta są zgodni – trzeba kierować się 
wynikami współzawodnictwa. – Jest to 
odpowiednio wypunktowane dla każdej 
dyscypliny. Są tabele, przeliczniki. Jak 
na dłoni widać efekty pracy nauczycie-
li, trenerów. Najlepsze wyniki muszą 
być zauważone i docenione przez odpo-
wiednie wsparcie finansowe ze strony 

miasta – podkreślił W. Wardziński.
Już w tym roku są pewne zmiany, 

jeżeli chodzi o sport szkolny. Zakład 
Obsługi Szkół i Przedszkoli otrzymał 
więcej środków na Uczniowskie Kluby 
Sportowe oraz wyjazdy na międzysz-

kolne zawody i regionalne spartakia-
dy młodzieży. – Przesuwamy ciężar in-
westowania na otwarte obiekty sporto-
we: MOSiR-u i przy szkołach. Kubatu-
rowe są już na odpowiednim poziomie 
i w wystarczającej ilości. Baza MO-
SiR jest przewidywana do gruntownej 
modernizacji i przebudowy w latach 
2007-2008. Taki projekt będzie przy-
gotowany pod kątem środków unijnych 
– zapowiedział prezydent. Władze Cie-
chanowa duży nacisk kładą na przy-
szkolną bazę sportową. Po nowocze-
snym boisku przy Zespole Szkół Nr 2 
i podobnym, rozszerzonym o bieżnię 
i skocznię przy Gimnazjum nr 3 miasto 
chce jeszcze w tym roku zbudować bo-
isko przy MZS Nr 1. Te boiska są nie 
tylko ładniejsze. Sztuczna nawierzch-
nia jest dużo bezpieczniejsza. – W cią-
gu 2 – 3 lat taką bazę chcemy zbudować 
przy wszystkich naszych szkołach – po-
wiedział prezydent. 

„Tak” dla sekcji lekkoatletycznej, 
„nie” dla kibiców – chuliganów 
Komisja Oświaty, Kultury i Spor-

tu postuluje działania na rzecz roz-
woju sportu akademickiego i powo-
łania szkoły mistrzostwa sportowego. 
– W nieodległej perspektywie myśli-
my o takiej szkole. W minionym roku 
szkolnym była jedna klasa sportowa, 
teraz będzie ich już 4 – zadeklarował 
zastępca prezydenta Eugeniusz Sadow-
ski. Adam Stępkowski ubolewał, że ża-
den klub sportowy w Ciechanowie nie 
ma sekcji lekkoatletycznej. – Nasze 
czwartki lekkoatletyczne mają już swoją 
tradycję, a utalentowana młodzież musi 
być zapisana w klubie w Płońsku. Może 
warto powołać ośrodek sportu, który 
zajmowałby się lekkoatletyką – zapro-
ponował radny A. Stępkowski. Podzie-
lił się też niewesołą refleksją. – Nie wi-
działem takiej demolki zrobionej przez 
innych kibiców, jaką zrobili kibice pił-

ki nożnej. Sport młodzieży jest sportem 
pięknym, w duchu fair play, dzieci i ro-
dzice wspaniale się bawią i taki widok 
chcielibyśmy mieć na naszym stadionie 
i na boiskach, a nie wyzwiska i chuli-
gaństwo. Dla takiego sportu mówię 

zdecydowanie nie. A jeże-
li ten sport miałby pochła-
niać coraz to większe środ-
ki i zabierał tym  najmłod-
szym, to po raz kolejny mó-
wię nie. 

Marek Mosakowski 
uważa, że ciechanowskim 
kibicom piłkarskim trze-
ba dać szansę. – Nasz sta-
dion nie jest przygotowany 
do rozgrywek ligowych pod 
względem zabezpieczeń. 
Najpierw może zróbmy te 
zabezpieczenia, a później 
zobaczymy jakie to przy-
niesie skutki – zapropono-
wał radny. 

Będą zawody między-
osiedlowe

Analizując rozwój cie-
chanowskiego sportu Zdzi-
sław Dąbrowski doce-
nił wysiłek pracowników 
MOSiR. – Nie możemy się 
ograniczyć tylko do oce-
ny funkcjonowania infra-

struktury sportowej. Chodzi o całą gru-
pę ludzi, którzy o nią dbają, organizu-
ją imprezy. Ci ludzie to też majątek i to 
całkiem niemały. Podobnego zdania są 
władze miasta.

Marcin Stryczyński skupił się na 
stanie bazy TKKF przy ul. 17. Stycz-
nia. – TKKF swojego czasu miał we 
władaniu całe kanały. Pomału zo-
stał pozbawiany tych terenów i dzisiaj 
w porównaniu z resztą bazy sportowej 
w mieście wygląda bardzo siermiężnie, 
a organizuje wiele różnych imprez. Zda-
niem radnego należałoby zastanowić 
się jak rozwiązać problem odprowadze-
nia ścieków sanitarnych i poprawić stan 
bazy Towarzystwa. E. Sadowski zwró-
cił uwagę, że  przepisy określają, iż or-
ganizacje pozarządowe mogą otrzymać 
pieniądze tylko na zadania, jakie stawia 
przed nimi miasto (w tym roku TKKF 
otrzymał 20 tys. zł na szkolenie dzieci 
i młodzieży w taekwon-do). – Nie mo-
żemy przeznaczyć pieniędzy z miejskie-
go budżetu na poprawę bazy material-
nej. Jeżeli chodzi o odprowadzanie 
ścieków, tutaj władze miasta mogłyby 
pomóc, ale nie tyle TKKF, co temu re-
jonowi miasta. M. Stryczyński podzię-
kował prezydentowi i Radzie Miasta za 
docenienie odnoszących sukcesy na za-
wodach ciechanowskich ratowników 
wodnych (I miejsce w mistrzostwach 
Polski w Łodzi). 

Zdzisław Dąbrowski zaprosił na 
lipcowy – organizowany przez MOSiR 
na stadionie – i sierpniowy Turniej Dzi-
kich Drużyn na osiedlu Jeziorko, cy-
kliczną sportową imprezę organizowa-
ną przez MOSiR i Zarząd Osiedla Nr 5 
przy udziale spółdzielni mieszkaniowej 
„Mazowsze”. E. Sadowski zapewnił, 
że każde organizowane przez Zarządy 
Osiedli zawody Urząd Miasta wesprze 
organizacyjnie i finansowo. 

Ewa Blankiewicz

42. sesja Rady Miasta: analiza rozwoju sportu i rekreacji 

Stawiamy na sport szkolny: 
nowoczesne boiska i klasy sportowe

Co do ciechanowskiej bazy sportowej wszyscy są zgodni – mamy się czym pochwalić, zwłaszcza jeśli cho-
dzi o hale. – Teraz przyszedł czas na obiekty odkryte: boiska przy szkołach i na osiedlach, stadion. Czas na za-
gospodarowanie terenów wokół zbiorników wodnych: kanałów, Krubina, gdzie ma powstać baza rowerowa Zie-
lonego Szlaku Rowerowego Mazowsza. Na te sportowe inwestycje przygotowujemy wnioski do  funduszy unij-
nych – mówi prezydent Waldemar Wardziński.

Na sport i kulturę fizyczną w miejskim budżecie przewidziano 
w 2006 r. 2 777 000 zł, 132,67% sumy z roku ubiegłego. 

To więcej niż choćby w podwarszawskim Legionowie, który ma wydat-
ki budżetowe wyższe od naszych o 32 mln zł. Większość środków pochłania 
inwestowanie w bazę sportową i koszty jej utrzymania. W 2005 r. na działal-
ność sportową miejskich szkół wydano 319 tys. zł, w tym roku zaplanowano na 
nią 364 tys. zł. Do tego dochodzą środki na działalność Uczniowskich Klubów 
Sportowych, pokrycie kosztów wyjazdów na zawody i nagrody prezydenta. Na 
same zadania z dziedziny kultury fizycznej i sportu, powierzane do zrealizowa-
nia klubom sportowym, miejski samorząd przeznaczył w tym roku 481 tys. zł.

Ponad 200 tys. zł Urząd Miasta wydaje na bezpłatną naukę pływania 
uczniów szkół, podlegających prezydentowi. Niebagatelna kwota to koszty wy-
posażenia szkolnych hal sportowych. W zeszłym roku za 17,5 tys. zł do sali 
Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 kupiono 2 trzyrzędowe składane trybuny o dłu-
gości 4,2 m. W tym roku za 7 tys. zł zaplanowano zakup kolejnej, trzyrzędowej 
o długości 3,6 m. W 2005 r. w tej sali pojawiła się również kotara elektryczna, 
elektroniczna tablica do wyświetlania wyników i podstropowe kosze do koszy-
kówki – to wyposażenie kosztowało 47,6 tys. zł. Halę sportową przy SP Nr 4 
wyposażono w zestaw do ćwiczeń siłowych za ponad 7 tys. zł.

Wraca przedwakacyjny 
rozkład jazdy

Przypominamy, że od 1 września 
autobusy Zakładu Komunikacji Miej-
skiej będą kursować według rozkła-
du jazdy obowiązującego przed waka-
cjami. Szczegóły na początku miesią-
ca na stronie internetowej www.zkm-
ciechanow.pl, pod numerem telefonu 
0 23 672 23 06 oraz w przeddzień 
wprowadzenia zmian na tabliczkach 
rozkładowych przystanków komuni-
kacji miejskiej.

Z. Dąbrowski wręcza dyplomy uczestnikom Turnieju Dzikich Drużyn. Nagrody 
ufundował Urząd Miasta
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Pod uwagę wzięto też bezpieczeń-
stwo finansoweg. Wybrano te gmi-
ny, które najlepiej zarządzały finansa-
mi w latach 2002 – 2005 i najwięcej 
w tym okresie inwestowały, np. w dro-
gi i ochronę środowiska. 

Eksperci docenili też nasz wzrost 
wydatków mieszkaniowych: od nie-
spełna 2,3 mln zł w 2002 r. i prawie 
1,9 mln zł w 2003r. do 3,2 mln w 2004 
i ponad 3,7 mln w 2005 r. Ten przy-
rost zawdzięczamy większym wydat-
kom na remonty, głównie nakładom 
na budownictwo socjalne.

Kapituła wzięła również pod uwa-
gę współpracę z organizacjami poza-
rządowymi. O aktywności organiza-
cji i ich żywych kontaktach z Urzędem 
Miasta świadczy rosnąca liczba wnio-
sków, jakie wpływają na ogłaszane od 
3 lat konkursy z dziedziny sportu, kul-
tury, pomocy społecznej, letniego i zi-
mowego wypoczynku dzieci i mło-
dzieży. W 2004 r. organizacje zgłosiły 
16 wniosków, w 2005 – 27, w tym roku 
aż 38. W ciągu 3 lat na ich realizację 
przeznaczono 1 540 000 zł.

Dla oceniających liczył się też  
wzrost liczby podmiotów gospo-
darczych (w 2002 r. zarejestrowano 
335 nowe podmioty, w 2003 – 342, 
w 2004 – 375, a w 2005 r. – 418), wy-
datki na ochronę środowiska oraz środ-
ki, pozyskane z Unii Europejskiej. Po-
zycja Ciechanowa byłaby jeszcze wyż-
sza, gdyby I transza środków unijnych 
na budowę i modernizację kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej na osiedlu Za-
chód trafiła do miejskiej kasy jeszcze 
w grudniu 2005 r. (pieniądze wpłynęły 
w kwietniu tego roku). 

To tylko niektóre z licznych kry-
teriów, zastosowanych w rankingu. 
Zgodnie z nimi do drugiego etapu za-
kwalifikowano tylko 450 samorządów. 

Wzrost dochodów 
i nakładów na inwestycje

W rankingu duży nacisk położono 
na tempo wzrostu dochodów miasta. 
W 2003 r. w porównaniu z 2002 do-
chody Ciechanowa wzrosły o 154 tys. 
zł, a w 2004 (w porównaniu z 2003) 
już o prawie 6,1 mln zł. W 2005 r. 
wzrost w porównaniu z rokiem 2004 
wyniósł ponad 8,1 mln zł. W tym 
roku szacuje się, że dochody wzrosną 
o kolejne 11,3%, czyli ok. 8,3 mln zł.

W ocenie operatywności gmin bar-
dzo ważny jest wzrost nakładów in-
westycyjnych, w tym w dziedzinie 
transportu. W ostatnich 4 latach w na-
szym mieście rósł procentowy udział 
wydatków na inwestycje w stosun-
ku do wszystkich wydatków budżetu. 
W 2002 r. wynosił on 9,4%, w 2003 
– 9,8%, w 2004 – 11,4%, w 2005 
– 17%, a w 2006 sięgnął już 25,3% 
wszystkich wydatków miasta. To ozna-
cza, że w 2002 r. na inwestycje wyda-
no 5,5 mln zł, rok później 5,7 mln, 
w 2004 – 7,4 mln, w 2005 już 
12,9 mln, a na ten rok zaplanowa-
no aż 23,4 mln zł. Ważne, że przy tak 
znacznym wzroście terminowo spłaca-
my zaciągnięte kredyty – w rankingu 
liczyła się wysokość zadłużenia i jego 
przyrost w stosunku do nakładów na in-
westycje (zadłużenie Ciechanowa wy-
nosi 32,7% przy dopuszczalnej grani-
cy 60% dochodów). Ponad 10,2 mln 
zł udało się miejskim urzędnikom 

pozyskać ze źródeł zewnętrznych, 
m.in. funduszy europejskich, MENiS, 
PFRON, UKiE, Ministerstwa Kultury, 
Urzędu Wojewódzkiego – to znaczące 
odciążenie budżetu.

Wydatki na drogi
Budowy i remonty dróg oraz chod-

ników to w oczach większości miesz-
kańców naszego miasta najważniejsze 
zadanie samorządu. Pokazały to m.in.  
ankiety, przeprowadzone podczas prac 
nad strategią rozwoju Ciechanowa. Na-
kłady na inwestycje drogowe dużo mó-
wią o dostrzeganiu tych potrzeb przez 
władze samorządów, wydatki te były 
więc jednym z kryteriów w rankingu 
„Rzeczpospolitej”. W tej kadencji na-
kłady na inwestycje drogowe to po-
nad 21,2 mln zł. Wybudowano już 
32 tys. m2 chodników oraz prawie 
11 km ulic, w tym: Szymanowskiego, 
Konwaliową, Reja, Astrową, Kolber-
ga, Krótką, Widokową, Obozową, Rey-
monta, Dąbrowskiej, Pułaskiego, Aka-
cjową, Brzozową, do czego znaczą-
co przyczyniła się budowa 24 nowych 
dróg z chodnikami na osiedlu Zachód 
oraz długo oczekiwanych przez miesz-
kańców: Starowiejskiej, Rzeczkow-
skiej, Zagumiennej, Ukośnej, Willowej 
oraz Witosa. 

Doceniony certyfikat ISO 
i wieloletnie dokumenty programowe

Eksperci docenili zdobycie i utrzy-
manie certyfikatu Systemu Zarządza-
nia Jakością ISO 9001:2001. W Pol-
sce zaledwie 2% jednostek administra-
cji samorządowej – 80 urzędów – po-
siada certyfikat jakości ISO. W Urzę-
dzie Miasta prace nad jego uzyskaniem 
w 2004 r. trwały rekordowo krótko 
– pół roku. W tej kadencji w Urzędzie 
Miasta przygotowano aż 8 komplek-
sowych dokumentów programowych, 
wyznaczających kierunki przyszłego 
rozwoju Ciechanowa. Są to:
1. Strategia Rozwoju Społeczno-Go-
spodarczego Miasta Ciechanów do 
2023 r.
2. Program Ochrony Środowiska Gmi-
ny Miejskiej Ciechanów do 2012 r.
3. Plan Gospodarki Odpadami na lata 
2004-2012
4. Koncepcja odprowadzania wód 
deszczowych i opadowych z terenu 
miasta Ciechanów
5. Plan Rozwoju Lokalnego Miasta 
Ciechanów 2005-2010
6. Lokalny Program Rewitalizacji Mia-
sta Ciechanów
7. Strategia Informatyzacji Urzędu 
Miasta i Gminy Miejskiej Ciechanów
8. Gminna Strategia Rozwiązywania 
Problemów Społecznych.

Te dokumenty są tak ważne nie tyl-
ko dlatego, że zawierają swoisty „plan 
pracy” na wiele lat: wskazują cele i pre-
cyzują, jak je osiągnąć. Większość tych 
strategii i programów jest niezbędna 
w staraniach o unijne fundusze – bez 
takich załączników wnioski są automa-
tycznie odrzucane. Ta żmudna, nieefek-
towna, z reguły niewidoczna dla miesz-
kańców miasta praca może przynieść 
spore korzyści w postaci pieniędzy 
z Unii Europejskiej. Eksperci o tym 
wiedzą, dlatego posiadanie wielolet-
nich planów było wysoko punktowane.

Ewa Blankiewicz

Ciechanów wysoko w rankingu 
„Rzeczpospolitej”

W ogłoszonym po raz drugi przez dziennik „Rzeczpospolita” Ran-
kingu Samorządów 2006 Ciechanów zajął wysokie 27 miejsce w kate-
gorii najlepszych gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Kapituła ran-
kingu oceniała dbałość o rozwój miasta i podniesienie jakości życia 
mieszkańców. 

Interpelacje radnych
Ryszard Sobotko przekazał prośbę zarządu terenowego koła Polskiego Związku 
Niewidomych w Ciechanowie o nową siedzibę, możliwie blisko centrum miasta. 
Dziś Związek mieści się w stolbudowskim budynku przy ul. Niechodzkiej, który 
ma być przejęty na użytek MOPS. Radny postulował naprawę nawierzchni ulic: 
Zagłoby, Kmicica i Zamkowej. Wystąpił też w sprawie remontu budynków komu-
nalnych przy ul. Parkowej 37a oraz 37.
Grzegorz Brozdowski poruszył kwestię swobodnego korzystania w czasie waka-
cji z boisk sportowych przy szkołach. Radny zaznaczył, że wie, iż w tej sprawie dy-
rektorzy szkół otrzymali już stosowne pismo.
Marcin Stryczyński przypomniał, że w poprzedniej kadencji zostały zlikwidowa-
ne 2 przedszkola: tj. tymczasowe przedszkole przy szpitalu oraz przedszkole przy 
ul. Sienkiewicza. Radny chciał się upewnić, czy jest gwarancja, że wszystkie chęt-
ne dzieci otrzymają miejsca w przedszkolach, jak zapewnił zastępca prezydenta 
Eugeniusz Sadowski.
Agnieszka Bukowska zapytała komendanta Straży Pożarnej i komendanta Policji, 
czym 28 czerwca została skażona nawierzchnia ulic Armii Krajowej i Pułtuskiej 
(służby chemiczne Straży Pożarnej prowadziły tam prace dezaktywacyjne) i czy 
mieszkańcy tych ulic mogą się czuć bezpiecznie. Radna chciała się też dowiedzieć, 
od kiedy dzieci w wakacje będą mogły korzystać nie tylko z boisk przyszkolnych, 
ale również z hal sportowych w szkołach samorządowych. 
Zenon Stańczak przypomniał, że po osiedlu Zachód kompleksowa budowa dróg 
jest przewidziana na Krubinie. Radny przekazał pytanie mieszkańców tego osiedla, 
o stan zaawansowania porządkowania stosunków własnościowych na tym terenie.
Stanisław Kęsik zasygnalizował, że pozostałość po budynku przy ul. Polnej w po-
bliżu kościoła Św. Franciszka grozi katastrofą budowlaną. Radny podziękował pre-
zesowi TBS, że (po interpelacji radnego) rozebrano komórki przy ul. Ceramicznej 
na osiedlu Słoneczne. Zostały jeszcze dwie środkowe, z którymi trzeba coś zrobić. 
S. Kęsik wrócił do swojej interpelacji, dotyczącej stawu przy ul. Bielińskiej i Oko-
powej, zauważając, że staw nie został jeszcze do końca oczyszczony, obcięto tyl-
ko gałęzie drzew.
Andrzej Rolbiecki przekazał prośbę mieszkańców ul. Gostkowskiej o ochro-
nę „kanałów” przy ul. 17. Stycznia przed dewastacją. Radny zapytał również, ile 
kosztowało pomalowanie jezdni na ul. Wojska Polskiego (ulica w gestii Wojewódz-
kiego Zarządu Dróg), sygnalizując, że mieszkańcy skarżą się na duże ilości pia-
sku i grysu. 

Oprac. E.B.

42. sesja Rady Miasta rozpoczę-
ła się uroczystością wręczenia meda-
li „Za zasługi dla Ciechanowa”. Ka-
pituła Medalu pozytywnie rozpatrzy-
ła wnioski prezydenta miasta o uhono-
rowanie medalem prof. Andrzeja Kola-
sy, Teresy Kaczo-
rowskiej, Janiny 
Bartnik, Małgo-
rzaty Malinow-
skiej-Paczyńskiej 
i ks. Jana Dzieni-
szewskiego. Spo-
łeczne Towarzy-
stwo Oświatowe 
wystąpiło o od-
znaczenie meda-
lem swojej pre-
zes Jolanty Tru-
szewskiej, a Cie-
chanowskie To-
warzystwo Mu-
zyczne wniosko-
wało o uhonoro-
wanie członków 

Zespołu Tradycyjnej Muzyki Salono-
wej „Camerata Ciechanovia”: Mirosła-
wa Kruszyńskiego, Stanisława Kochan-
ka, Włodzimierza Adamskiego i Lucja-
na Rogalskiego.

red.

Medale za zasługi 

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Ciechanów przypomina, że zgodnie z art. 70b ustawy 

z dnia 7.09.1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 r. 
z późniejszymi zmianami) pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z mło-
docianym pracownikiem (od 16 do 18 lat) po 31.12.2003 r., a kształcenie roz-
poczęło się w roku szkolnym 2004/2005, przysługuje dofinansowanie kosz-
tów kształcenia.

Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika mło-
docianego oraz zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem 
zamieszczono na stronie Urzędu Miasta Ciechanów www.um.ciechanow.pl 
oraz Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie www.zosip.repu-
blika.pl.

Jeżeli uczeń-pracownik młodociany przez cały okres kształcenia był za-
meldowany na pobyt stały w Ciechanowie, to pracodawca spełniający wa-
runki zawarte w ustawie powinien w terminie trzech miesięcy od ukończe-
nia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wyko-
nywania określonej pracy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek wraz z za-
łącznikami w Zakładzie Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie, ul. Je-
sionowa 27, pokój nr 11.

O dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych za-
meldowanych na pobyt stały poza Ciechanowem, należy zwrócić się do Urzę-
du Miasta lub Gminy w miejscowości zameldowania ucznia. 
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Chodzi o koncepcje rozwiązań bez-
kolizyjnych skrzyżowań linii kolejowej 
i dróg. W Ciechanowie mają być zli-
kwidowane wszystkie przejazdy jed-
nopoziomowe, czyli zaporowe. W ich 
miejsce wybudowane zostaną przejścia 
dwupoziomowe. Tunele będą biec pod 
linią kolejową w ciągu ulic:  Skłodow-
skiej-Ceramiczna i Spółdzielcza-Śmie-
cińska. Nad torami kolejowymi w uli-
cach: Kasprzaka, Mleczarska i Gąsec-
ka staną wiadukty drogowe. Powsta-
łyby zatem 3 wiadukty, 2 tunele i do-
datkowo ciąg pieszo-rowerowy między 
obecnym przejazdem na ul. Fabrycznej, 
a tym na ul. Spółdzielczej (oba przejaz-
dy zostałby zlikwidowane). Są też pro-
pozycje, żeby skrzyżowania uwzględ-
niały ruch rowerowy. – W tej koncep-
cji ujęto większość naszych oczekiwań. 
Jesteśmy zadowoleni, że zaprezentowa-
ne propozycje są zgodne z naszymi do-
kumentami programowymi – podobne 
rozwiązania są w „Studium uwarun-
kowań i zagospodarowania przestrzen-
nego miasta” – powiedział prezydent 
W. Wardziński. Dodał, że władze mia-
sta dążą do poprawienia komunikacji 

między poszcze-
gólnymi dzielni-
cami. 

Wkrótce zosta-
ną przygotowane 
projekty technicz-
ne przebudowy ma-
gistrali kolejowej. 
Szacowane koszty 
to 160 mln zł. PKP 
ubiega się o środki 
unijne. Wkład mia-
sta też będzie duży. 
– Realny termin 
rozpoczęcia prac 
to  druga poło-
wa 2008 roku. Bę-
dzie to zależeć od 
rozstrzygnięć prze-
targowych. Trze-
ba też uwzględnić 
pozyskanie grun-

tów na dojazdy i przebudowanie nie-
których urządzeń infrastrukturalnych. 
Sama inwestycja potrwa około 2. lat 
i zakończy się w 2010 roku – przewi-
duje prezydent. PKP planuje, że cała 
magistrala zostanie przebudowana do 
2015 roku. Wtedy będzie można dopu-
ścić do ruchu pociągi jadące z prędko-
ścią 200 km na godzinę. 

– Odbieram to jako rzeczywiste pla-
ny, choć trudno powiedzieć, czy zosta-
ną zrealizowane w całości. Za tym idą 
ogromne pieniądze. Być może ze wzglę-
du na kłopoty finansowe część nowych 
przejazdów dwupoziomowych będzie 
robiona w pierwszym etapie, a część 
później. Dziś chcemy dopilnować, żeby 
w pierwszym etapie zbudować przejścia 
w węzłowych punktach: w ul. Kasprza-
ka, Mleczarskiej, Spółdzielczej czy Gą-
seckiej – zapewnia W. Wardziński. Przy 
tak gruntownej przebudowie magistra-
li kolejowej przydałoby się pomyśleć 
o podniesieniu standardu obiektów 
dworcowych. To jednak nie wchodzi w 
zakres projektu. PKP odsuwa od siebie 
ten problem. 

Oprac. K.D.

Przebudowa magistrali kolejowej

Samorząd i projektanci 
o planach PKP

22 sierpnia odbyło się spotkanie w sprawie planowanej 
modernizacji magistrali kolejowej E-65 na terenie Ciechanowa. 
Władze miasta, pracownicy Urzędu, przedstawiciele miejskich 
spółek i PKP dyskutowali z projektantami z Łodzi nad przebudową 
linii kolejowej relacji Warszawa-Gdańsk, mieszczącej się w obrębie 
miasta.

W HIT Elektronics Poland Sp. 
z o.o. trwają intensywne prace remon-
towe. W hali przy ul. Śmiecińskiej wy-
konane zostało nowe pokrycie dacho-
we, wymieniono całkowicie instalację 
elektryczną i zamontowano instalację 
sprężonego powietrza. Położono tak-
że wysokiej jakości posadzkę antyelek-
trostatyczną. Montowane są instala-

cje grzewcze i wentylacyjne. Wkrótce 
rozpocznie się wymiana okien i drzwi 
oraz budowa zaplecza socjalnego dla 
zwiększającej się stale liczby pracow-
ników. Instalowane są linie produkcyj-
ne do wytwarzania podzespołów do te-
lewizorów ciekłokrystalicznych i pla-
zmowych. Są to linie manualne i au-
tomatyczne. Obecnie w firmie zatrud-
nionych jest 70 osób, ale jeszcze w 
sierpniu zatrudnienie zwiększy się do 
120 osób. Część pracowników została 
przeszkolona w Indonezji. Pozostali są 

już szkoleni na liniach produkcyjnych 
zamontowanych w ciechanowskim za-
kładzie. Zakłada się, że zatrudnienie na 
koniec bieżącego roku wyniesie około 
300 osób, a w kolejnych latach zdecy-
dowanie wzrośnie.

23 sierpnia HIT Electronics od-
wiedził prezydent Waldemar War-
dziński, który był pod wrażeniem pra-

cy, jaką włożono w firmę. – Rzuca się 
w oczy nowoczesność linii produkcyjnych
i wszechobecna czystość. Jestem bar-
dzo zadowolony, że w Ciechanowie po-
jawił się inwestor w branży elektronicz-
nej. Dla mieszkańców naszego miasta 
ważne są nie tylko nowe miejsca pra-
cy, ale i możliwość dokształcania się, 
jaką oferuje zakład. Ważne jest też to, 
że nie będzie on uciążliwy dla otocze-
nia – mówi prezydent.

Grażyna Malicka, E.B.

Wkrótce rusza HIT

MBP poszerzyła swoją ofertę udo-
stępniając czytelnikom łącza interneto-
we. Stało się to możliwe dzięki podpi-
saniu umowy pomiędzy prezydentem 
miasta a Ministrem Nauki i Informa-
tyzacji oraz przystąpieniu placówki do 
rządowego programu „Ikonka”. Biblio-
teka została wyposażona w odpowied-
ni sprzęt. W każdej z dwóch czytelni 
znajdują się 3 stanowiska komputero-
we. Nie trzeba płacić, żeby mieć jedno 
z nich do swojej dyspozycji.  Wystar-
czy, jeżeli zabierze się ze sobą legi-
tymację szkolną, studencką lub do-
wód tożsamości. Zgodnie z regula-
minem można za pomocą interne-
tu poszerzyć swoją wiedzę i zgroma-
dzić potrzebne informacje. Należy pa-
miętać, że nasze chodzenie po stro-
nach musi mieć charakter edukacyj-

ny, a nie rozrywkowy. Dlatego za-
brania się użytkownikom korzystania 
z gier, czatów, poczty oraz przegląda-
nia witryn o charakterze wulgarnym.                 

K.D.

Czytelnie internetowe MBP:

Biblioteka Główna
ul. Batalionów Chłopskich 15
czynna: poniedziałek, wtorek, piątek 
w godz. 11.00-18.00
środa i sobota – w godz. 9.00-16.00

Filia Nr 1
ul. Kicińskiego 21/23 
czynna: poniedziałek, wtorek, piątek 
w godz. 11.00-18.00
czwartek – w godz. 9.00-16.00

Na hali HIT Electronics Poland. Od lewej: W. Wardziński, dyrektor Lech Barbarski, dyrek-
tor Chun Byung Soo

Budynek PKP na razie nie będzie remontowany

W Miejskiej Bibliotece Publicznej ruszył program „Ikonka”

Miasto oferuje bezpłatny internet
Nie masz w domu internetu, a chcesz z niego bezpłatnie skorzystać 

– odwiedź Miejską Bibliotekę Publiczną. W czytelniach przy ul. Bata-
lionów Chłopskich 15 i ul. Kicińskiego 21/23 możesz poserfować w ce-
lach edukacyjnych, informacyjnych i biznesowych. 

W dniach 3-18 
lipca w Klubie „Za-
mek” na półkolo-
niach każdego dnia 
przebywało blisko 
90. dzieci. Były 
zajęcia plastyczne, 
sportowe i tanecz-
ne. Uczestnikom 
zagwarantowano 
też posiłek. Atrak-
cją półkolonii były 
częste wyjścia na 
basen oraz nagro-
dy w konkursach. 
Opiekę nad dzieć-
mi sprawowało 
5. wychowawców. 

W półkoloniach 
PCKw lipcu wzięło 
udział około 100. 
dzieci Było dużo 
atrakcji: gry zespołowe, turnieje, zaję-
cia socjoterapeutyczne, ogniska, dys-
koteki, zabawy integracyjne, wyciecz-
ki piesze i autokarowe oraz lekcje na-
uki pływania na krytej pływalni. Dzieci 
mogły zjeść drugie śniadanie i 2-danio-
wy obiad. Oprócz tego miały do dyspo-
zycji napoje, owoce i słodycze.  

W CKiSz pod 
okiem instrukto-
rów w ostatniej 
dekadzie sierpnia 
odbyły się warsz-
taty taneczne dla 
członków zespołu 
„Funny” i dzieci 
nienależących do 
zespołu. Z zajęć 
skorzystało około 
70 osób, które po-
znały różne tech-
niki tańca. W trak-
cie ćwiczeń moż-
na było posilić się 
słodką bułką i na-
pojami.

Biuro ds. Roz-
wiązywania Pro-
blemów Alkoho-
lowych, działające 

w strukturach Urzędu Miasta, w cza-
sie wakacji zorganizowało 2-tygodnio-
we kolonie nad morzem dla 80. dzie-
ci ze świetlic socjoterapeutycznych. 
Dzieci wypoczywały w Mikoszewie 
(26 czerwca – 9 lipca) i w Stegnie  
(28 lipca – 11 sierpnia). 

K.D.

Jak wypoczywały nasze dzieci
68 tys. zł miasto wydało na kolonie nad morzem dla dzieci ze świe-

tlic socjoterepeutycznych. Na półkolonie w Ciechanowie Urząd prze-
znaczył 12 800 zł. Pieniądze trafiły do TPD, PCK i CKiSZ, które zor-
ganizowały letni wypoczynek w miejscu zamieszkania.
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Dom dla niechcianych
Od lat w Pawłowie niedaleko Cie-

chanowa Przedsiębiorstwo Usług Ko-
munalnych prowadzi Schronisko dla 
bezdomnych zwierząt. Pracownicy 
Schroniska dbają, by ich podopieczni 
żyli w jak najlepszych warunkach. To 
jeden ze sposobów zapobiegania psiej 
bezdomności. Dzięki pracy schroniska 
i systematycznemu wyłapywaniu wałę-
sających się zwierząt (takie akcje prze-
prowadza się co kilka miesięcy) mniej 
jest na naszych ulicach i osiedlach bez-
pańskich psów, które chore, głodne 
i wystraszone mogą stanowić zagroże-
nie dla ludzi i innych zwierząt.

Z higieną na „ty”
Latem ubiegłego roku na skwerach 

i w parkach ustawione zostały dystry-
butory torebek na psie nieczystości. 
Dla wielu mieszkań-
ców Ciechanowa są 
one znakiem postępu 
cywilizacyjnego, choć 
bywają też tacy, którzy 
krzywym spojrzeniem 
i kąśliwymi uwaga-
mi reagują na odpo-
wiedzialne zachowa-
nia opiekunów czwo-
ronogów.

Zalety współpracy 
z PTRiIZ

W zawartej z mia-
stem umowie Towa-
rzystwo zobowiązało 
się do utworzenia i pro-
wadzenia komputero-
wej (internetowej) bazy 
danych oraz obsługi systemu zarządza-
nia zwierzętami. Taki system działa od 
kilku lat na terenie kraju jako Program 
Identyfikacji i Rejestracji Komputero-
wej Zwierząt „Podaj Łapę”. Program 
ten przypisuje psa do właściciela za 
pomocą mikroczipowej identyfikacji 
zwierzęcia. Oznakowane zwierzę moż-
na szybko rozpoznać, np. w przypadku 
zaginięcia czy kradzieży. Wielką zale-
tą systemu jest fakt, że dane zawarte 
w czipie, pozwalające na ustalenie wła-
ściciela zwierzęcia, trafiają do nie tyl-
ko do ogólnopolskiej, ale i europejskiej 
bazy danych. Znane są przypadki odna-
lezienia oznakowanych psów poza gra-
nicami kraju. Kolejnym plusem Progra-
mu są działania przeciwko bezdomno-
ści zwierząt, ułatwia on kontrolę nad ra-
sami niebezpiecznymi i uczy prawidło-
wej opieki nad pupilami. W zakres za-
dań objętych umową między miastem 
a Towarzystwem wchodzi także współ-
praca z lecznicami, edukacja mieszkań-
ców i zakup materiałów służących do 
realizacji programu na terenie Ciecha-
nowa. Zgodnie z umową z Polskim To-
warzystwem Rejestracji i Identyfikacji 
Zwierząt Urząd Miasta otrzymał dwa 
czytniki służące identyfikacji znako-
wanych psów. Jeden został przekaza-
ny pracownikom Straży Miejskiej, dru-
gi – Przedsiębiorstwu Usług Komunal-
nych, które prowadzi Schronisko.

Perypetie projektu uchwały
W porządku obrad ubiegłej sesji 

Rady Miasta znalazł się projekt uchwa-
ły wprowadzającej obowiązek znako-
wania zwierząt z terenu miasta. Radni 

odłożyli głosowanie nad nim na następ-
ną sesję. Niepokój radnego Grzegorza 
Brozdowskiego wzbudziła merytorycz-
na zawartość tego dokumentu. Rad-
ny uważał, że projekt uchwały jest za 
krótki i niepełny. Tymczasem w zamy-
śle jego twórców uchwała jest szczegó-
łowym dopełnieniem obowiązującego 
na terenie miasta Regulaminu utrzyma-
nia porządku i czystości. Starano się nie 
powielać w niej zapisów Regulaminu 
i nie poruszać jeszcze raz spraw sprecy-
zowanych w  innych aktach prawa lo-
kalnego. Aby uniknąć jednak najmniej-
szych wątpliwości projekt uchwały zo-
stał uzupełniony o dodatkowe paragra-
fy. Zastrzeżenia wzbudził także zawar-
ty w uchwale zapis dotyczący wieku 
szczeniąt poddawanych znakowaniu. 
Mimo, że twórcy dokumentu nie mie-
li obowiązku zasięgania opinii Powia-

towego Lekarza We-
terynarii, zwrócili się 
z prośbą o wypowiedź 
w spornej sprawie. Po-
wiatowy Lekarz Wete-
rynarii stwierdził jed-
noznacznie, że treść pa-
ragrafu 2.: „W przypad-
ku szczeniąt obowiązek 
znakowania zwierzęcia 
powstaje po ukończe-
niu przez niego dwu-
nastego tygodnia życia” 
jest jak najbardziej pra-
widłowa. Dodał jedno-
cześnie, że znakowanie 
może odbywać się rów-
nocześnie z wykonywa-
niem szczepień ochron-
nych. Jest to dla zwie-

rzęcia bardzo korzystne, bo eliminuje 
niepotrzebny stres związany z kilka-
krotnymi wizytami w lecznicy. Obra-
dująca 21 sierpnia komisja Gospodarki 
i Ochrony Środowiska przyjęła uzupeł-
niony projekt uchwały bez zastrzeżeń.

Bezpłatne znakowanie czworonogów
W tegorocznym budżecie miasta 

zaplanowano 25 tys. zł na oznakowa-
nie 900 psów. Właściciele zwierząt nie 
będą ponosić kosztów zabiegu. Ponie-
sie je Urząd Miasta. Z możliwości bez-
płatnego zaczipowania psa skorzysta-
ło dotychczas 230 ciechanowian. Dane 
właścicieli zwierząt stopniowo wpro-
wadzane są do całodobowej bazy, do 
której dostęp mają czterej przeszkoleni 
pracownicy Urzędu Miasta: dwaj straż-
nicy miejscy i dwóch pracowników 
Wydziału Inżynierii Miejskiej i Ochro-
ny Środowiska. Znacznym ułatwieniem 
zgłoszenia, a także dobrym źródłem in-
formacji na temat znakowania, reje-
strowania i wyrejestrowywania psów 
są karty informacyjne zamieszczone 
na stronie internetowej Urzędu Mia-
sta www.um.ciechanow.pl w Poradniku 
interesanta, wśród kart Wydziału Inży-
nierii Miejskiej i Ochrony Środowiska. 
Wszelkie informacje można też uzy-
skać w Wydziale IMiOŚ pod numerem 
telefonu (0 23) 672 51 22. Lecznice, w 
których można dokonać nieodpłatnego 
oznakowania psa: „DINGO” – Gwardii 
Ludowej 23/13, „ZOO-WET”– 11 Li-
stopada 19, „MAXWET” – 17 Stycznia 
28, „ZOO-MAX”  – Sienkiewicza 28.

A.G.

 W trosce o pieski los
O losach osiedlowych Burków i Łatków pisaliśmy w poprzednim 

numerze naszej gazety. Informowaliśmy o tym, że wdrażamy program 
rejestracji i identyfikacji psów. Stało się to możliwe dzięki umowie, 
którą Gmina Miejska zawarła z Polskim Towarzystwem Rejestracji 
i Identyfikacji Zwierząt z Gdańska, organizacją non profit, utworzoną 
po to, by w sposób profesjonalny służyć zwierzętom oraz ich właścicie-
lom. Ta umowa to tylko cześć uzupełniających się działań Urzędu Mia-
sta, które służą ciechanowianom i ich czworonogim przyjaciołom. Zasiłek przysługuje również wtedy, 

gdy członkiem rodziny jest dziecko le-
gitymujące się orzeczeniem o niepełno-
sprawności lub orzeczeniem o umiar-
kowanym albo znacznym stopniu nie-
pełnosprawności, a dochód rodziny 
w przeliczeniu na osobę nie przekracza 
kwoty 583 zł.

Każdego dnia od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 
na pierwszym piętrze siedziby MOPS 
przy ulicy Sienkiewicza 32, w Punkcie 
Obsługi Interesanta, można pobrać lub 
złożyć wniosek wraz z kompletem do-
kumentów. 

Osobom, które złożyły wnioski 
z kompletem dokumentów w terminie 

do 31 lipca 2006 r. świadczenia przy-
sługujące za wrzesień wypłacone zosta-
ną do 30 września. Interesentom, któ-
rzy złożą wnioski w terminie między 
1 sierpnia a 30 września świadczenia 
przysługujące za wrzesień wypłacone 
zostaną do 31 października. 

Szczegółowe informacje dotyczą-
ce rodzajów świadczeń rodzinnych, za-
sad ich przyznawania i wypłacania do-
stępne są na stronach internetowych 
Urzędu Miasta www.um.ciechanow.pl 
oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Spo-
łecznej www.mps.gov.pl, skąd można 
ściągnąć wzory druków (wniosku, za-
świadczeń i oświadczeń).

red. 

1 września zaczyna się nowy okres zasiłkowy

MOPS wypłaca świadczenia rodzinne
Od 1 września 2006 roku jedynym podmiotem właściwym do wy-

płaty świadczeń rodzinnych osobom zamieszkałym na terenie miasta 
będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ciechanowie. Prawo do 
zasiłku rodzinnego przysługuje w przypadku, gdy dochód rodziny nie 
przekracza kwoty 504 zł. 

Projekt zainicjował Marek Żóraw-
ski, pracownik socjalny Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciecha-
nowie. Współpracujący z nim miesz-
kańcy bloku przy ul. Sierakowskiego 9 
pokazali, iż  siły i determinacji im nie 
brakuje. Szczególny podziw budził An-
toni Jaźwiński, lider tej grupy.

A wszystko zaczęło się od spotka-
nia mieszkańców na klatce schodowej 
ich bloku. Tam zapadły pierwsze de-
cyzje, które doprowadziły do stworze-
nia projektu. Mieszkańcy bloku uzna-
li, iż nie chcą dłużej mieszkać w bu-
dynku z brudnymi i obdrapanymi ścia-
nami. Szybko okazało się, że nie bra-
kuje ludzi dobrej woli. Prezes Towa-
rzystwa Budow-
nictwa Społeczne-
go Zbigniew Bar-
toszko chętnie za-
oferował niezbęd-
ne materiały do re-
montu klatek scho-
dowych. Przewod-
niczący Zarządu 
Osiedla nr 4 Mie-
czysław Walęciak 
również nie odmó-
wił pomocy. 

Współpracow-
nicy, czyli miesz-
kańcy bloku przy 
ulicy Sierakow-
skiego 9, TBS i 
MOPS podpisa-
li porozumienie 
o podziale zadań. 
Potem była już 
tylko ciężka i mo-
zolna praca. Mieszkańcy pracowali na 
rzecz swojej małej społeczności lokal-
nej, co zbliżyło ich do siebie. Mieli po-
czucie, że pracują dla siebie, w swoim 
budynku, że nie są już dla siebie obcy-
mi ludźmi, lecz jedną wielką rodziną. 
Efekt? Odnowiony budynek i żywe re-
lacje międzyludzkie.

Po ciężkiej pracy przyszedł czas 
na świętowanie. 30 czerwca na pikni-

ku integracyjnym realizatorzy projek-
tu w miłej atmosferze mogli cieszyć 
się osiągniętym sukcesem. Mieczysław 
Walęciak zadbał o część gastronomicz-
ną. Joanna Kulikowska,  nauczyciel-
ka z Zespołu Szkół Nr 1 zorganizowa-
ła gry i zabawy dla dzieci, obdarowu-
jąc ich atrakcyjnymi nagrodami, ufun-
dowanymi przez Zarząd Osiedla. Nie 
była to jedyna wolontariuszka na tym 
pikniku. Do pracy włączyło się także 
czterech innych. 

Miłym akcentem na pikniku była 
obecność władz miasta. Zaproszenie 
mieszkańców przyjęli: prezydent Wal-
demar Wardziński oraz jego zastępy 
– Ewa Gładysz i Eugeniusz Sadow-

ski. Z dużym zainteresowaniem śle-
dzili udokumentowane na zdjęciach 
poszczególne etapy prac, obejrzeli do-
kładnie klatki schodowe. Byli pełni po-
dziwu i uznania dla mieszkańców. 

Zakończył się pierwszy, lecz nie 
ostatni projekt. Mieszkańcy mają jesz-
cze wiele pomysłów. Biorąc pod uwagę 
ich osiągnięcia kolejne projekty są tyl-
ko kwestią czasu.

Elżbieta Butryn

Projekt „mieszkać ładniej” został wykonany

Sierakowskiego 9 
– adres aktywnych ludzi
W ramach Centrum Aktywności Lokalnej, działającego od kilku 

miesięcy z inicjatywy MOPS i Urzędu Miasta zrealizowano pierwszy 
w Ciechanowie projekt pod nazwą „mieszkać ładniej”. Zakłada on, że 
rozwój lokalny oparty jest na sile tkwiącej w małym, lokalnym środo-
wisku. 

Pracę lokatorów Sierakowskiego 9 podziwiają (od lewej): M. Walę-
ciak, E. Sadowski, Z. Brzezińska, A. Jaźwiński i Z. Bartoszko
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Zapowiedzi kulturalne
– wrzesień

● 10.IX. godz. 17.00 – koncert War-
szawskiej Opery Kameralnej /Zamek 
Książąt Mazowieckich/
● 23.IX. godz. 19.00 – „Pożegnanie 
lata” – koncert zespołu Golec uOrkie-
stra /plac przed krytą pływalnią/

Ekspozycje czasowe
● do 5. IX – „W ryzach papieru” wy-
stawa artystów pochodzących z Ło-
dzi, Krakowa, Poznania, Warszawy 
oraz z Berlina i Belgradu /Galeria „C” 
CKiSz/
● od 7.IX – wystawa poplenerowa 
„Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski 
– Szwoleżerowie” /Galeria „C” CKiSz/
● do 31.IX – prace Koła Plastycznego 
Paleta /Galeria „Na pięterku” CKiSz/
Ekspozycje stałe
● „Broń palna i biała oraz uzbrojenie 
ochronne z XV-XVIII wieku” /Zamek 
Książąt Mazowieckich/

● 9.IX. godz. 10.00-19.00 – II Spotka-
nia ze Średniowieczem /Zamek Książąt 
Mazowieckich/
● 9.IX. godz. 16.30 – spotkanie Klubu 
Miłośników Poezji – sylwetka twórcza 
Stanisława Grochowiaka w 30. roczni-
cę śmierci poety, prozaika i tłumacza 
/Miejska Biblioteka Publiczna – Filia 
Nr 1 przy ul. Kicińskiego 21/23/
● 29.IX. godz. 17.00 – prezentacja pro-
jektów zamkowych /sala gotycka Zam-
ku Książąt Mazowieckich/

● 16-17.IX –  Festiwal Teatralny DIO-
NIZJE ‘2006 

We wrześniu na ekran kina „Łydynia” 
wchodzą produkcje m.in.: „Garfield 2”, 
„Skok przez płot”, „Sztuka zrywania”.

Oprac. K.D.
Redakcja nie odpowiada

za zmiany terminów zapowiadanych
wydarzeń kulturalnych
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KONCERTY

WYSTAWY

FILM 

Bezpłatny angielski i podręczniki
– Do wszystkich bibliotek w szko-

łach podstawowych i gimnazjach ku-
pimy podręczniki, które będą użycza-
ne dzieciom z najbiedniejszych rodzin 
– zapowiada prezydent. Podstawów-
ki oraz gimnazja dostaną też więcej 
pieniędzy z przeznaczeniem na dodat-
kowe bezpłatne lekcje języka obcego 
– 9 godzin tygodniowo. Z tej możli-
wości skorzystają placówki, które nie 
utworzyły klas sportowych. Bezpłat-
ny język (w wymiarze 
4. godzin tygodniowo) 
będzie też we wszyst-
kich przedszkolach. 

Problemem, podob-
nie jak w większości 
polskich szkół, jest brak 
nauczycieli języków 
obcych, głównie an-
gielskiego. Nauczyciele 
ze szkół zarządzanych 
przez miejski samorząd 
od września będą mieli 
szansę na naukę tego ję-
zyka. – Wysoko ocenio-
no nasz wniosek o dofi-
nansowanie ze środków 
Europejskiego Fundu-
szu Społecznego. Tym 
razem przyznano nam 
456 tys. zł na szkolenie 
dostosowujące kwalifi-
kacje zawodowe pracu-
jących osób dorosłych 
– mówi prezydent.

Szkolenia potrwa-
ją 12 miesięcy. Będzie 
mogło z nich nieod-
płatnie skorzystać oko-
ło 190 osób. 150 osób 
będzie się uczyć języ-
ka, 40 – technik infor-
matycznych. Wszy-
scy będą mieć dostęp 
do komputerów, zaku-
pionych w ramach pro-
jektu. Za unijne środki 
zostaną też wyposażo-
ne 2 klasopracownie ję-
zykowe.

Logopeda 
dla każdego przedszkolaka

Prezydent podjął również decyzję 
o opłaceniu dodatkowych godzin pracy 
logopedy. Dzięki temu od nowego roku 
szkolnego w każdym przedszkolu dzie-
ci uzyskają bezpłatną pomoc logope-
dyczną. Za usługi logopedy, podobnie 
jak za lekcje języka obcego trzeba było 
do tej pory wnosić dodatkową opłatę.

Dzieci z wadami wymowy, trud-
nościami szkolnymi, dysleksją, zabu-
rzeniami koncentracji, autyzmem do-
stały też szansę dzięki kolejnym unij-
nym środkom. Miejski Zespół Szkół 
Nr 2 (wchodzące w skład Zespołu 
SP Nr 7 i G Nr 4 to placówki integra-
cyjne) zdobył 340 tys. zł. na nowy 
sprzęt diagnostyczny i terapeutyczny 
w ramach projektów Ministerstwa Edu-
kacji i Nauki, współfinansowanych 
przez Europejski Fundusz Społeczny. 
– Kupiliśmy m.in. aparaturę do sta-
wiania diagnozy i prowadzenia tera-
pii metodą Tomatisa. To trening słu-
chowy za pomocą specjalnie opraco-
wanego materiału dźwiękowego z uży-
ciem urządzenia zwanego „elektronicz-

nym uchem” – mówi dyrektor Janusz 
Kowalski.

W ramach kolejnego projektu pra-
cownia logopedyczna zostanie wypo-
sażona w tzw. zestaw podstawowy, na 
który składają się: multimedialny ze-
staw komputerowy, komplet progra-
mów do terapii mowy i języka, pro-
gramy do diagnozy zaburzeń słuchu, 
wzroku i mowy, komplet programów 
wyrównawczych rozwijających mowę 
i język. 

W 2006 r. 3 nowe boiska, 
w 2007 następne 

Duże zmiany zaszły na przyszkol-
nych boiskach. Od kilku miesięcy 
uczniowie korzystają już z przystoso-
wanego do gry w piłkę ręczną, siat-
kową i koszykową boiska przy Miej-
skim Zespole Szkół Nr 2 przy ul. Czar-
nieckiego. Miasto zapłaciło za nie 
254 tys. zł. Właśnie kończy się budo-
wa wielofunkcyjnego boiska ze sztucz-
ną nawierzchnią przy Gimnazjum Nr 3. 
Uczniowie będą mieli też do dyspozy-
cji profesjonalną, 100-metrową bieżnię 
– taką, jak na stadionach lekkoatletycz-
nych. Inwestycja pochłonęła 270 tys. 
z miejskiego budżetu. Jeszcze w tym 
roku podobnym boiskiem będzie mógł 
się poszczycić Miejski Zespół Szkół Nr 
1 przy ul. Powstańców Wielkopolskich. 
Na tę budowę prezydent chce przezna-
czyć 160 tys. zł. 

– Tego typu nowoczesne obiekty po-
wstaną przy wszystkich ciechanowskich 
szkołach – Waldemar Wardziński zapo-
wiada w 2007 r. budowę następnych 

boisk oraz modernizację bazy sporto-
wej na stadionie. Wszystko po to, aby 
w Ciechanowie mogła powstać Szko-
ła Mistrzostwa Sportowego. Poczy-
niono już pierwsze kroki. W minio-
nym roku szkolnym przy Gimnazjum 
Nr 4 utworzono klasę sportową o pro-
filu piłka ręczna. Od września ruszą ko-
lejne trzy: SP Nr 5 stawia na piłkę noż-
ną, w SP Nr 6 będą trenować pływanie, 
a w Miejskim Zespole Szkół Nr 1 – pił-
kę ręczną. 

Każda z tych szkół 
otrzyma pieniądze na do-
datkowe lekcje wychowa-
nia fizycznego w klasach 
sportowych. 

374 500 zł na remonty 
w oświacie

W czasie, gdy dzie-
ci beztrosko odpoczywały 
od szkolnych obowiązków 
w obiektach oświatowych 
trwały remonty. W tego-
rocznym budżecie mia-
sta przeznaczono na nie 
374 500 zł. 

W ramach tej kwoty na 
remonty gimnazjów wyda-
no 45 000 zł, szkół pod-
stawowych – 180 000 zł, 
przedszkoli – 149 500 zł. 
Prace miały szeroki za-
kres: od utwardzenia kost-
ką brukową placu szkolne-
go, wymiany pionów cen-
tralnego ogrzewania, po-
łożenia w budynkach pły-
tek ceramicznych, dachów-
ki ceramicznej, ocieple-
nia ścian zewnętrznych, 
po ułożenie izolacji. Kon-
tynuowano wymianę okien 
w Miejskim Zespole Szkół 
Nr 1. Duże zmiany zaszły 
w przedszkolach. W jed-
nych pomalowano sale lub 
okna, cyklinowano parkiet, 
w innych zamontowano 
nowe drzwi, wyłożono ta-
ras kostką brukową, wyre-
montowano łazienki, czę-
ściowo wymieniono grzej-

niki centralnego ogrzewania czy ruro-
ciągi ciepłej i zimnej wody. W Przed-
szkolu Nr 5 wymieniono okna. Dodat-
kowo za 120 tys. zł jeszcze w tym roku 
nowe okna otrzyma również Przed-
szkole Nr 10 – prezydent wnioskuje 
o to na najbliższej sesji Rady Miasta.

117 400 zł na nowy sprzęt
Miejski budżet finansuje nie tyl-

ko remonty. Urząd Miasta przeznaczył 
117 400 zł na zakupy inwestycyjne 
– urządzenia oraz sprzęt kuchenny (tra-
fił do kilku przedszkoli), komputerowy 
i sportowy. Terenowy zestaw do zabaw, 
który otrzymały Przedszkola Nr 3, 5 
i 10 to wielka frajda dla dzieci. 

Uczniowie będą bezpieczni w dro-
dze do szkoły. – Na najbardziej ruchli-
wych przejściach, przy SP Nr 4 i MZS 
Nr 1 dzieci nadal będą przeprowadzać 
przez jezdnię opłacani przez nas pra-
cownicy – zapewnia Cezary Chodkow-
ski, dyrektor miejskiego Zakładu Ob-
sługi Szkół i Przedszkoli.

Ewa Blankiewicz
Katarzyna Dąbrowska

Urząd Miasta zdobył 456 tys. zł z unijnego funduszu na dokształcanie nauczycieli i klasopracownie językowe

Miasto zapłaci za podręczniki, 
naukę angielskiego i logopedę

Miejski samorząd odpowiada za przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Jakie zmiany przyniesie im 
nadchodzący rok szkolny? Prezydent Waldemar Wardziński stawia na wyrównywanie szans. – Dzieci  z nie-
zamożnych rodzin nie mogą mieć gorszego startu. Nie każdego rodzica stać na kupno podręczników, płatną na-
ukę języka obcego czy pomoc logopedy. Od września tego roku sporą kwotę przeznaczy na to miasto.

SPOTKANIA

TEATR

Nowy sezon 
w Teatrze Exodus
Po wakacyjnym odpoczynku Te-

atr Exodus wraca do pracy. Zgrupo-
wanie zespołu odbędzie się 1 wrze-
śnia o godz. 16.00 w sali prób Cen-
trum Kultury i Sztuki (I piętro). Roz-
poczynający się cykl zajęć (wtorki 
w godz. 17.00-19.00, piątki w godz. 
16.00-18.00) jest okazją dla osób, 
które chcą przyłączyć się do te-
atru. –  Poprzedni sezon był dla nas 
bardzo pracowity i wyczerpujący. 
W ciągu zaledwie 10. miesięcy wy-
stawiliśmy aż trzy różne przedstawie-
nia z naszego repertuaru – wszystkie 
na podstawie dramatów Witkace-
go. Najpierw pokazaliśmy „Nowe 
Wyzwolenie” i „Sonatę Belzebu-
ba” na Festiwalu Teatralnym DIO-
NIZJE ’2005. Później pojechaliśmy 
z „Sonatą Belzebuba” do Wielopola 
Skrzyńskiego, gdzie wzięliśmy udział 
w IV Podkarpackich Prezentacjach 
Teatrów Poszukujących o nagrodę 
im. Tadeusza Kantora. W między-
czasie przygotowywaliśmy premie-
rę „Mątwy”, którą trzykrotnie za-
prezentowaliśmy ciechanowskiej 
publiczności – mówi reżyser i opie-
kun Teatru Exodus Katarzyna Dą-
browska. 

red.

100-metrowa bieżnia przy Gimnazjum Nr 3 w trakcie budowy
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Nauka, prowadzona w systemie 
dziennym i zaocznym, będzie trwa-
ła 3 lata. Są też plany, aby absolwen-
ci mogli kontynuować swoją eduka-
cję na studiach magisterskich. Wraz z 
nowym kierunkiem powołano Instytut 
Kulturoznawstwa. Jego wicedyrektor-
ką została dyrektorka PPSKAKiB Te-
resa Dworecka. – Nie jestem jedyną 
osobą, która przyczyniła się do sukce-
su, jakim bez wątpienia jest uruchomie-
nie kulturoznawstwa w PWSZ. W Insty-
tucie uczyć będą głównie wykładowcy 
Polskiej Akademii Nauk i Uniwersyte-
tu Warszawskiego. Zatrudnienie znaj-
dzie również część pracowników Stu-
dium, którzy opracowują nowe plany 
i programy – powiedziała z zadowole-
niem T. Dworecka. 

Prywatnie jest rodowitą ciechano-
wianką. Ukończyła I Liceum Ogólno-
kształcące im. Zygmunta Krasińskie-
go. W Wyższej Szkole Pedagogicz-

nej w Olsztynie (obecny Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski) studiowała pe-
dagogikę w zakresie pracy kulturalno-
oświatowej. Zrobiła również Podyplo-
mowe Studia w Warszawie z dziedzi-
ny teatru oraz podyplomowe Studium 
Kultury Żywego Słowa na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Z PPSKAKiB 
jest związana od 1982 roku. Najpierw 
była nauczycielką, później kierowni-
kiem wydziału animacji. W 1996 roku 
została dyrektorką tej szkoły. Jest au-
torką wielu programów szkoleniowych 
realizowanych w całej Polsce w zakre-
sie animacji. Aktualnie doktoryzuje się 
w Polskiej Akademii Nauk, w Insty-
tucie Historii Nauk. Jest w trakcie pi-
sania pracy naukowej dotyczącej cza-
sopiśmiennictwa 20-lecia międzywo-
jennego. Jest mężatką. Ma dwóch sy-
nów: Artura i Piotra. Uwielbia podróże 
i zwiedzanie. Zaczytuje się w literatu-
rze pięknej. Z pasją uprawia haft krzy-
żykowy. Ma słabość do perskich ko-
tów. W wolnych chwilach chętnie zaj-
muje się hodowaniem kwiatów. – Nig-
dy się nie nudzę i nie mam problemu, 
co zrobić z wolnym czasem. Im więcej 
człowiek chce robić, tym bardziej jest 
zorganizowany. W różnych działaniach 
wspiera mnie rodzina – wyznała.

Zapisy na kulturoznawstwo pro-
wadzone są w Biurze Rekrutacji 
w rektoracie PWSZ przy ul. Naru-
towicza 4 A. Szczegółowe informa-
cji można uzyskać w siedzibie Stu-
dium (ul. Małgorzacka 16, tel. 023 
672 21 48) oraz na stronie interneto-
wej www.pwszciechanow.pl.

Katarzyna Dąbrowska
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

Zaprezentowane prace pokazu-
ją wielofunkcyjność papieru, jego 
możliwości i walory plastyczne. 
Autorami są artyści pochodzący 
z Łodzi, Krakowa, Poznania, War-
szawy oraz z Berlina i Belgradu. Łą-
czy ich materia, w której tworzą. 

Wystawa zatytułowana „W ry-
zach papieru” wprawiła w niema-
łe zdumienie sympatyków sztuki, 
którzy przybyli na wernisaż. Oka-
zało się, że z papieru (tego kruche-
go i powszechnie używanego su-
rowca) można wykonać wspaniałe 
kompozycje. 

– Nadając wystawie tytuł 
„W ryzach papieru” myślałam o 
tym, co ta dwuznaczność ze sobą 
niesie. Papier angażuje naszą kre-
atywność, ale nie wolno zapomnieć 
o jego ryzach. Jak powiedział Sier-
giej Diagilew „jeśli chce się otrzy-
mać dzieło sztuki, trzeba  zaanga-
żować artystę” – wyznała komi-
sarz wystawy Jagoda Krajewska we 
wstępie do katalogu.

K.D.

W ryzach papieru
Stykamy się z nim codziennie i nie zawsze doceniamy jego wartości 

dekoracyjne i użytkowe. Papier – bo o nim mowa – stał się tematem wy-
stawy otwartej 28 lipca w Galerii „C” CKiSz. Ekspozycję można oglą-
dać do 5 września. 

Tradycyjnie Spotkania rozpoczę-
ły się paradą uliczną, która wyruszyła 
spod Centrum Kultury i Sztuki. Barw-
ny, roztańczony korowód dotarł do ra-
tusza, gdzie przedstawiciele zespołów 
spotkali się z władzami miasta i ode-
brali pamiątkowe upominki. Potem 
wszyscy przenieśli się na plac przed 
krytą pływalnią, gdzie do 
późnej nocy trwał koncert 
galowy. 

Występy zainauguro-
wali gospodarze: „Mały 
Ciechanów” zatańczył po-
loneza, krakowiaka i ku-
jawiaka, Ludowy Zespół 
Artystyczny „Ciechanów” 
– tańce kaszubskie i wiel-
kopolskie. Zespół „Bere-
hina” z Ukrainy zaprezen-
tował narodowe tańce Po-
dola. Grupa „Karadzić” 
przybliżyła folklor Serbii. 
Dużo egzotyki wniosły lu-
dowe pieśni i tańce zade-
monstrowane przez grupy: 
„Panjab Cultural Promo-

tion Council” z Indii, „Wallis Mako” 
z Polinezji oraz „Yi-Ma” z Meksyku.  
Był to dzień zbliżenia kultur.

Organizatorem Spotkań było Cen-
trum Kultury i Sztuk. Współorganiza-
torem – Urząd Miasta, który dofinanso-
wał imprezę kwotą 12 tys. zł.

K.D.

XV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Kupalnocka ’2006

Gorąco i egzotycznie
Tak można w dwóch słowach podsumować XV Międzynarodowe 

Spotkania Folklorystyczne „Kupalnocka”. 1 lipca w upalne popołu-
dnie wystąpiły zespoły z Ukrainy, Meksyku, Serbii, Polinezji, Togo, In-
dii i Polski. Gościem festiwalu była góralska kapela Trebunie Tutki. 

Pani Wanda urodziła się 
w 1936 r. w miejscowości Zalesie. 
W latach 1955-1985 pracowała jako 
nauczycielka w Szkole Podstawo-
wej w Gołyminie Ośrodku. Udzielała 
się społecznie na rzecz gminy i szko-
ły, za co otrzymała Złoty Krzyż Za-
sługi. Pan Wiesław pochodzi z Gar-
nowa Dużego. Zajmował się prowa-
dzeniem gospodarstwa rolnego. Przez 
2. kadencje był sołtysem. Został od-
znaczony Srebrnym Krzyżem Zasłu-
gi oraz Brązową Odznaką. Małżon-
kowie wychowali 3 dzieci i doczekali 
się 6. wnucząt. 

red.

50-lecie ślubu
24 czerwca w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślubu 

świętowali Państwo Wanda i Wiesław Wiśniewscy z Ciechanowa. Para 
zawarła związek małżeński 28 sierpnia 1956 roku. 

Teresa Dworecka wicedyrektorką 
Instytutu Kulturoznawstwa 

Po Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie 
i Wrocławiu od 1 października kulturoznawstwo można będzie stu-
diować w Ciechanowie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
nadało Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej uprawnienia do pro-
wadzenia studiów pierwszego stopnia na tym kierunku. Po latach sta-
rań w jego strukturach znajdzie się Państwowe Pomaturalne Studium 
Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy. Na nowym kierun-
ku uruchomione zostaną takie specjalności jak: animacja społeczno-
ści lokalnych, animacja w zakresie teatru, animacja w zakresie tańca 
oraz regionalistyka. 

Gospodarz wystawy M. Zalewski demonstruje fan-
tazyjne nakrycie głowy wykonane z papieru

Zastępca prezydenta Ewa Gładysz odbiera upominek od tan-
cerza z Polinezji

Tańce na ulicach miasta



www.um.ciechanow.pl

18 sierpnia pod ciechanowskim 
Zamkiem stanęły wojskowe namio-
ty. Obóz utrzymany był w XIX-wiecz-
nej atmosferze. Były w nim pełnione 
warty, obowiązy-
wał stosowny re-
gulamin i podział 
czynności. 

Na ulicach 
miasta doszło do 
potyczek. Scen-
kom historycz-
nym towarzyszy-
ła wystawa ob-
razów o tematy-
ce napoleońskiej 
ze zbiorów ga-
lerii francuskich 
oraz pokaz musz-
try, umunduro-
wania i wyposa-

żenia wojsk Księ-
stwa Warszawskie-
go. Najważniej-
sza batalia roze-
grała się na Pl. Jana 
Pawła II i na zam-
kowych błoniach. 
Nowością było zor-
ganizowanie polo-
wego lazaretu oraz 
sekwencje z udzia-
łem lekarzy i ran-
nych, opracowa-
ne przez prof. me-
dycyny Marię Tu-
ros, która w uzna-
niu zasług wojen-
nych otrzymała 

z rąk prezydenta Waldemara Wardziń-
skiego patent chirurga II i I klasy.

VI Biwak Historyczny zakończył 

się 20 sierpnia w Gołyminie podczas 
uroczystości związanych z 200. roczni-
cą tamtejszej bitwy. Biwak historyczny 
połączony był z I Międzynarodowym 
Plenerem Rzeźbiarskim „Szwoleżero-
wie”, z udziałem artystów z miast part-
nerskich, zorganizowanym w dniach 
18-26 sierpnia oraz z jarmarkiem rze-
miosł dawnych.                          

Partnerzy: Miejska Orkiestra Dęta, 
Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, 
Ośrodek Studiów Epoki Napoleońskiej 
WSH, Starostwo Powiatowe w Cie-
chanowie, Centrum Kultury i Sztuki w 
Ciechanowie, Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej, Klub Artylerii Dawnej – Ar-
senał, Ciechanowski Klub Jeździecki, 
Ciechanowskie Towarzystwo Nauko-
we, Wójt Gminy Gołymin.
Główny Sponsor widowiska: Spół-
dzielcza Grupa Bankowa – Bank Spół-
dzielczy w Ciechanowie.
Pozostali Sponsorzy: Escort, Dru-
karnia Bauer, Fanar, Bank PKO S.A, 
WORD, Browar, Ciechanów, Ilas Po-
lonia S.A., Marprex, Cedrob, Arjad-
na Print, , Euroinstal, Servmot, Rol-
bud, Lemar, Zajazd Tur, Zajazd Pan-
deroza, Gospodarstwo Agroturystycz-
ne Uroczysko, Hotel Baron, Hotel Za-

cisze, Piekarnia Państwa Dmochow-
skich, Spółki miejskie: ZKM, ZWiK, 
PUK, TBS, PEC i MOSiR.

Prezydent Miasta Ciechanów
serdecznie dziękuje partnerom 

oraz sponsorom,
za okazaną pomoc oraz współpracę 
podczas VI Biwaku Historycznego 

Powrót Szwoleżerów Gwardii
z nadzieją na dalszą współpracę…

     red.  

Cytat miesiąca
Radni są ostatnio bardzo poważni. Odczuwamy dotkliwy brak S. Żagla, któ-

ry zrezygnował z mandatu. Oto jeden z jego licznych żartów. Stefan Żagiel ko-
mentuje na sesji ukazanie się notatki o nim i zdjęcia w Gazecie Samorządu Mia-
sta: – Proszę zwrócić uwagę na dziewiątą stronę. To wydanie gazety zyskało na 
atrakcyjności!

W kręgu XIII wieku
Z pasjonatami XIII-wiecznego 

dziedzictwa mieszkańcy mogli zetknąć 
się już  po raz trzeci.  Jak w latach po-
przednich, nie brakowało zabawnych 
konkursów. Bieg dla dam zatytułowa-
ny „Mstliwa niewiasta” wygrała Mag-
da zwana Karpatką. Wśród 
łuczników najlepszy okazał się 
Piotr z Mielca. 

Najwięcej emocji dostar-
czył szturm na położone pod 
zamkiem, w zakolu Łydyni 
obozowisko. Przed rozpoczę-
ciem bitwy w sali gotyckiej 
Zamku po łacinie odprawio-
na została msza święta w ob-
rządku przedtrydenckim. Za-
nim rozległ się brzęk mieczy 
i świst strzał ksiądz udzielił bo-
jownikom specjalnego błogo-
sławieństwa. W inscenizowa-
nej walce na oczach tłumu cie-
chanowian i turystów w upa-
le zmierzyło się ciężko- i lek-
kozbrojne „rycerstwo”. Szcze-

gólnie spektakularny był atak na bra-
mę obrzuconą pociskami, wystrzelo-
nymi z katapulty. Po zaciętych star-
ciach i ofiarnej obronie obóz został 
zdobyty. Za bramą, gdzie jeszcze przed 
chwilą „wieśniacy” prowadzili spokoj-
ny żywot, rozegrała się upozorowa-
na rzeź. Ostatecznie polegli podnieśli 
się z pola bitwy i stanęli w szeregu ni-
czym aktorzy do oklasków. Kiedy zda-
wało się, że to już koniec, uzbrojone po 
zęby „rycerstwo” rzuciło się z żądnym 
krwi krzykiem na publiczność! Najbli-
żej stojący widzowie zbledli z przera-
żenia. Atak okazał się symulowany. Po 
stoczonych potyczkach wśród bractw 

znów zapanowa-
ła przyjazna at-
mosfera. 

Urok XIV wieku
S y m p a t y c y 

XIV-wiecznego 
oręża mieli mniej 
szczęścia do po-
gody. Intensyw-
ne opady deszczu 
un iemożl iwi ły 
przeprowadzenie 
wszystkich zapla-
nowanych konku-
rencji. Ale i tak 

dużo się działo. Wi-
dowiskowe były poje-
dynki na półtoraroczne 
miecze. Mimo, że wal-
ki trwały zaledwie mi-
nutę, uczestnicy scho-
dzili z placu boju wy-
czerpani i zlani potem. 
W tych zmaganiach do-
brze zaprezentował się 
Stanisław Klimaszew-
ski z Chorągwi Rycer-
stwa Ziemi Ciechanow-
skiej. W zaciekłym fi-
nale pokonał go Jacek 
Ciborowski z bractwa 

Rota Pancerna Kniazia Trojdena z Po-
miechówka. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się też pozostałe rywalizacje 
– m.in. rzut oszczepem i scenki z życia 
przyzamkowej wioski. Najcelniejszym 
łucznikiem został Rafał Sosnkowski 
z Warszawy. Po koncercie zespołu The 
Drolls, prezentującym starodawną mu-
zykę, późnym wieczorem w świetle 
ogniska rozegrała się bitwa. Zwaśnione 
chwilowo rycerstwo pogodziła wspól-
na biesiada.      

Organizatorami Manewrów byli:
Prezydent Miasta Ciechanów, Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, 
Łomżyńska Grupa Odtwórstwa Histo-
rycznego „Spiritus Temporis” oraz Sto-
warzyszenie Chorągiew Rycerstwa Zie-
mi Ciechanowskiej. Urząd Miasta na 
zorganizowanie obu turniejów po-
zyskał 21 300 zł, składając wniosek 
w ramach programu Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go „Patriotyzm Jutra”. Za wspar-
cie dziękujemy też Ciechanowskiemu 
Zakładowi Drobiarskiemu „Cedrob”

K.D.

Rycerze na Zamku
Na przełomie lipca i sierpnia ożywiły się ruiny Zamku Książąt Ma-

zowieckich. XIII- i XIV-wieczne Manewry Rycerskie przyciągnęły do 
naszego miasta kilkadziesiąt bractw niemal z całej Polski. Wszyscy 
stawili się w stylizowanych na epokę strojach. Średniowieczne damy 
i rycerze rozbili się obozem pod ciechanowską warownią. W progra-
mie tegorocznych manewrów znalazły się inspirowane wiekami śred-
nimi  turnieje, zabawy, pokazy i pojedynki. Najbardziej widowiskowe 
były bitwy i oblężenie obozowiska.

„Powrót Szwoleżerów” po raz 6.
260 żołnierzy z Białorusi, Litwy, Łotwy i Polski, pod dowództwem Macieja Mechlińskiego – kustosza 

Państwowego Muzeum Archeologii w Warszawie i dowódcy Klubu Artylerii Dawnej „Arsenał”, wzięło 
udział w zorganizowanym przez Urząd Miasta VI Biwaku Historycznym „Powrót Szwoleżerów Gwardii”. 
W tym roku gościliśmy kilka nowych formacji, m.in. muszkieterów pruskich z Gdańska. 

Fot. Kazimierz Kosmala 
i Marek Szyperski


