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W numerze:

– Miejski Samorząd dołożył 
 370 tys. zł na poprawę stanu dróg 

i chodników
– Ruch na rynku nieruchomości
– Skate park kosztuje już 80 tys. zł
– Co w tym roku oferuje
 mieszkańcom ZKM i ZWiK
– Miasto przeznaczyło 75 tys. zł na 

samochód ratowniczy dla Straży 
Pożarnej

– Z cyklu ciekawi ludzie, ciekawe 
miejsca: Agata Zakrzewska

– Akty mianowania dla 21 
nauczycieli

– Lokale socjalne odblokowały 
rynek mieszkań

Pożegnaliśmy lato 
z Golcami

Już po raz trzeci prezydent miasta był organizato-
rem pikniku rodzinnego „Pożegnanie Lata”.  23 wrze-
śnia wzięły w nim udział tysięce widzów. Zabawa za-
częła się wczesnym popołudniem i trwała do późnego 
wieczora. Na scenie wzniesionej na placu przed nową 
halą sportową zaprezentowały się lokalne zespoły, Miej-
ska Orkiestra Dęta oraz Wojtek Gęsicki z Zespołem Pie-
śni Bez Tańca „Łydynka”. Mieszkańcy mieli do dyspo-
zycji stragany, wystawy twórców, kiermasze oraz sto-
iska gastronomiczne i handlowe. Nie brakowało konkur-
sów i atrakcji dla dzieci. Impreza połączona była z I Ma-
zowieckimi Dniami Integracyjnymi, odbywającymi się 
przy współpracy Urzędu Miasta ze Stowarzyszeniem Ra-
zem Dla Niepełnosprawnych i Marszałkiem Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Gry integracyjne przeplatane były 
m.in. pokazami tańca, szermierki, podnoszenia ciężarów 
i rzutów lotką. 

Gwiazdą pikniku był Golec uOrkiestra, łączący muzy-
kę góralską z jazzem, pop i rock-and-roll’em. Żywiołowe 
piosenki od razu spodobały się publiczności. Bracia Paweł 
i Łukasz wraz z towarzyszącymi im muzykami wykonali 
swoje największe przeboje. Po koncercie podpisywali płyty 
i plakaty.                                                                      K.D.

Jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych 
i Autostrad, wkrótce ruszą remonty przebiegających 
przez Ciechanów krajowych dróg nr 50 i 60. Remont 
„50-tki” rozpocznie się od budowy ronda u zbiegu ulic 
Płońskiej, Sońskiej i Kasprzaka. Prace wykona firma 
Planeta z Warszawy. Prace na „60” przebiegać będą rów-
nolegle na ul. Tatarskiej i na odcinku od ul. Armii Krajo-
wej do stacji paliw na ul. Pułtuskiej. Odwodnienie, kra-
wężniki, chodniki i pierwsza warstwa nakładki asfalto-
wej położone zostaną jeszcze w tym roku. Drugą war-
stwę, ścieralną nakładkę SMA, drogi otrzymają dopiero 
na wiosnę. Wykonawcą robót na „60” jest austriacka fir-
ma TEERAG-ASDAG. 

Obecnie zatwierdzany jest projekt tymczasowej or-
ganizacji ruchu, który będzie obowiązywał na czas re-
montów.                                                                     red.

Zaczynają się 
remonty krajówek

Po czterech latach Urząd Miasta właśnie prze-
nosi się do nowej siedziby przy ul. Wodnej 1, obok 
ratusza. Oficjalne otwarcie – 3 października. Nowe 
warunki lokalowe usprawnią pracę Urzędu. Sko-
rzystają na tym mieszkańcy, którzy w jednym 
miejscu, na parterze, w Biurze Obsługi Interesan-
ta, będą mogli załatwić wiele spraw. W ratuszu nie 
było na to dostatecznie dużej sali.  

Rozpoczętą budowę biurowca przy ul. Wodnej 
Gmina Miejska Ciechanów przejęła na mocy poro-
zumienia zawartego z Województwem Mazowiec-
kim i samodzielnie doprowadziła inwestycję do fi-
nału. W zamian za wcześniej poniesione nakłady 
miasto zobowiązało się oddać w nieodpłatne użyt-
kowanie na okres 16 lat część budynku, gdzie mie-
ści się Delegatura Urzędu Marszałkowskiego oraz 
filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

XIX-wieczny ratusz czeka remont. Prezydent 
i jego zastępcy na razie nie zmieniają siedziby. 

red.
Które wydziały Urzędu Miasta pracują 

na ul. Wodnej? Czytaj na str. 3.

Część wydziałów Urzędu Miasta już w nowym budynku przy ul. Wodnej

Interesanci załatwią sprawy w jednym miejscu

Nowości 
na placach zabaw
Na miejskich placach zabaw przy ul. Ście-

giennego, 11. Pułku Ułanów Legionowych, 
u zbiegu ulic Zielonej i Parkowej, przy ul. We-
sołej oraz na osiedlu Bloki w pobliżu Pl. Pił-
sudskiego Urząd Miasta zamontował nowe 
pojedyncze i podwójne huśtawki, zjeżdżal-
nię, drabinki i koniki. Trafiły na te place, gdzie 
– zgodnie z sugestiami mieszkańców – bardzo 
ich brakowało. Urządzeń jest 11. Ich koszt to 
około 12 tys. zł. Wszystkie zgodnie z zalece-
niami Unii Europejskiej wykonane są z drew-
na i posiadają atest bezpieczeństwa. Montażem 
zajęła się firma NOVUM z Pasymia, która jest 
ich producentem. 

Do malowania urządzeń do zabawy Urząd 
Miasta zachęcał mieszkańców, apel pozostał 
jednak bez echa. W tej sytuacji do akcji włą-
czyli się wolontariusze z Centrum Wolontaria-
tu przy Urzędzie Miasta. Zaczęli od placu za-
baw przy ul. Ściegiennego. Mamy już sygnały 
od ciechanowskich tygodników: Czas Ciecha-
nowa i Extra Ciechanów, które chcą włączyć 
się do akcji i objąć ją patronatem medialnym.

E.B.

Prezydent Ciechanowa 
 zaprasza

33. Rajd Warszawski
1 października na dziedzińcu Zamku Książąt Ma-

zowieckich o godz. 15.00 nastąpi zakończenie 33. Raj-
du Warszawskiego, a o godz. 16.30 wystąpi znany sa-
tyryk Krzysztof Daukszewicz. Wstęp wolny.

Wystawa IPN
10 października o godz. 18.00 w Galerii „C” Cen-

trum Kultury i Sztuki odbędzie się otwarcie wystawy 
„Z Archiwum X Departamentu”, przygotowanej przez 
warszawski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. 

Jesienny festyn rodzinny
21 października festyn dla przedszkolaków, 

uczniów „zerówek” i ich rodziców. Zabawa rozpocz-
nie się o godz. 15.00 w hali „Mazovii”. W programie 
występy przedszkolaków, przedstawienia teatru NA-
RWAL, Namiot metamorfozy,  Muzeum Lalki, Ką-
cik młodego artysty, klauni, zabawy i mnóstwo in-
nych atrakcji.

Tylko część tego okazałego budynku zajmuje Urząd Miasta

3-letnia Ala – pierwsza użytkowniczka drabinki przy 
ul. Ściegiennego
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15-lecie MIG 
8 września Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie obchodziła 15-lecie 

swojej działalności. Uroczystość miała miejsce w auli Państwowej Wyższej Szko-
ły Zawodowej. Idea powstania Izby zrodziła się jesienią 1990 roku. Od 15 lat MIG 
pomaga przedsiębiorcom odnajdywać się w nowej rzeczywistości gospodarczej. 
Aktualnie zrzesza 75 firm. Z okazji jubileuszu Rada MIG nadała tytuły „Przyjacie-
la Mazowieckiej Izby Gospodarczej”. Wśród nagrodzonych znalazł się Prezydent 
Miasta Ciechanów Waldemar Wardziński. Krajowa Izba Gospodarcza złotymi od-
znakami uhonorowała Katarzynę Tromską, Wojciecha Marciniaka i Andrzeja Jasz-
czołta za działalność na rzecz rozwoju samorządu gospodarczego. Kapituła meda-
lu „Za zasługi dla Ciechanowa” przyznała medale Andrzejowi Bayerowi, Kazimie-
rzowi Małaczewskiemu i Andrzejowi Wądołowskiemu. Po części oficjalnej odbył 
się występ Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza.

Złoty Klucz wręczony
16 września w sali gotyckiej Zamku Książąt Mazowieckich rozstrzygnięty zo-

stał X Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratu-
sza”. Patronat nad konkursem objął samorząd miasta, a wśród organizatorów zna-
leźli się: Miejska Biblioteka Publiczna i Ciechanowskie Koło Literackie. Na kon-
kurs wpłynęło 334 zestawów wierszy. Jury w składzie: Stefan Żagiel (przewod-
niczący), Bożena Żywiecka (sekretarz) i Ewa Kopacz (członek) przyznało I na-
grodę Tadeuszowi Wyrwie-Krzyżańskiemu z Piły w wysokości 750 zł. II nagroda
(500 zł) przypadła Monice Winiarskiej z Krakowa, III – Joannie Wawrzyniak z Łę-
czycy (350 zł). Cztery równorzędne wyróżnienia po 100 zł stały się udziałem Lidii 
Lachowskiej z Gzów, Anety Belli z Lidzbarka, Mariusza Cezarego Kosmali z Le-
gionowa oraz Katarzyny Czajki z Warszawy. Jury przyznało też dodatkowe wyróż-
nienia w postaci dyplomów. Otrzymali je m.in. Milena Kołakowska z Ciechanowa 
oraz  Klub Młodego Poety z SP Nr 5 w Ciechanowie. Wszystkie nagrody ufundo-
wał miejski samorząd. Z okazji 10-lecia konkursu regulaminowa pula nagród zo-
stała powiększona o 500 zł.

Parafia fatimska ma 10 lat
10-lecie istnienia obchodzi parafia pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej. 

Proboszczowi parafii ks. Janowi Jóźwiakowi nie brakuje pracy. Dzięki jego stara-
niom i ofiarności parafian niedługo zakończy się budowa pięknego kościoła przy 
ul. Maksymiliana Kolbe. Z okazji jubileuszu 10 września wierni wzięli udział 
w uroczystej mszy świętej celebrowanej przez ks. proboszcza przy udziale księży 
dotychczas pracujących w parafii. Po wspólnej modlitwie rozpoczął się festyn ro-
dzinny, podczas którego wystąpił zespół New Day. Więcej informacji znajduje się 
na uruchomionym od września serwisie internetowym www.fatimska.pl.

Wystawa grzybów
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we współpracy z Muzeum 

Szlachty Mazowieckiej i Nadleśnictwem Ciechanów 14 września zorganizowała 
na Zamku Książąt Mazowieckich wystawę „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”. 
Była to doskonała okazja do uzyskania cennych informacji o grzybach (na wysta-
wie zaprezentowano blisko 80 ich rodzajów) oraz zasadach ich zbierania. Wystawa 
trwająca 3 dni połączona była z degustacją potraw. 

Biegacze z „Promyka” na podium w Zamościu
Na przełomie sierpnia 

i września w Zamościu oraz 
okolicznych miejscowościach 
rozgrywany jest 4-etapowy 
Bieg Pokoju Pamięci Dzie-
ci Zamojszczyzny. Uczestni-
cy mają do pokonania łącznie 
100 km. W tym roku była to 
już jubileuszowa 20 edycja. 
Na starcie biegu stanęła rekor-
dowa blisko 200-osobowa gru-
pa śmiałków z Ukrainy, Francji, 
Niemiec, Włoch i Polski, w tym 
także niepełnosprawni. Od lat 
z powodzeniem w biegu startu-
ją zawodnicy z ciechanowskie-
go Klubu Biegacza przy Miej-
skim Ognisku TKKF „Promyk 
”. Nasza drużyna zajęła  dru-
gie miejsce, po zwycięskiej 
Ukrainie.

Nowy rok akademicki w PWSZ i WSH
Rektor i Senat Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zapraszają na inau-

gurację roku akademickiego 2006/2007 oraz obchody 5-lecia uczelni, które odbę-
dą się 10 października. Nowy rok akademicki 8 października rozpoczyna też Wyż-
sza Szkoła Humanistyczna. Obie uczelnie oprócz Ciechanowa mają siedziby w są-
siednich miastach. Tym razem inauguracje odbędą się w Mławie (PWSZ) i Pułtu-
sku (WSH).

Plener malarski
15 artystów z Mazowsza wzięło udział w plenerze malarskim zorganizowanym 

przez ciechanowskie Stowarzyszenie Pracy Twórczej, działające przy Centrum 
Kultury i Sztuki. Uczestnicy utrwalili na płótnach zabytki oraz malownicze pejza-
że ziemi ciechanowskiej. Ich prace zostały wyeksponowane 25 sierpnia w Hotelu 
Olimpijskim. Wystawy poplenerowe planowane są w Ciechanowie, Gołotczyźnie
i Opinogórze. Wśród sponsorów pleneru był prezydent miasta.

Zbliża się Jesień Poezji
Ciechanowski Związek Literatów Polskich oraz Centrum Kultury i Sztuki

w dniach 4-5 października organizują XI Ciechanowską Jesień Poezji. W progra-
mie dwudniowej imprezy znajdą się spotkania autorskie w szkołach i uczelniach, 
warsztaty poetyckie oraz zwiedzanie Ciechanowa i Opinogóry. Punktem kulmina-
cyjnym pierwszego dnia będzie promocja VIII Ciechanowskiego Zeszytu Literac-
kiego zatytułowanego „Tropami Henryka Sienkiewicza”. Wśród jego sponsorów 
jest Urząd Miasta. Spotkanie z wydawcami odbędzie się o godz. 15.30 w sali go-
tyckiej Zamku Książąt Mazowieckich. O 20.00 rozpocznie się Noc Poetów oraz 
koncert Stanisława Klawe z Kabaretu „Pod Egidą”. Drugiego dnia poeci przenio-
są się do pobliskiej Opinogóry. Tam, w Muzeum Romantyzmu, nastąpi rozstrzy-
gnięcie XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Opina”. Z recita-
lem wystąpi Wojtek Gęsicki.

Nasza historia
„Losy, historia, tożsamość” to hasło konferencji zorganizowanej 23 września 

przez Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. W siedzibie Stowarzyszenia ks. Irene-
usz Wrzesiński wygłosił wykład o historii kościoła farnego, zastępca prezydenta 
Eugeniusz Sadowski mówił o naszej tożsamości, a lokalny regionalista Edward Le-
wandowski – o losach ciechanowskich rodzin. Urząd Miasta wspomógł przygoto-
wanie konferencji kwotą 1 000 zł.

Najpiękniejsze ogrody i działki w Ciechanowie 
23 września w 

ogrodzie „Nad Ły-
dynią” obchodzono 
Święto Działkowca 
zorganizowane przez 
Polski Związek Dział-
kowców. Podczas uro-
czystości rozstrzy-
gnięto konkurs „Na 
najładniejszy ogród 
działkowy w mieście 
i najpiękniejszą ogro-
dową działkę”. Prezy-
dent Waldemar War-
dziński przeznaczył 
2 tys. złotych na na-
grody w tym konkur-
sie. Najpiękniejszy 
okazał się ogród „Nad 
Łydynią”. Na drugim 
miejscu uplasował się 
ogród „Grędzice”, dalej „Kolejarz” i „Sona”. Nagrody otrzymali także właścicie-
le 5. najładniejszych działek: Teresa Sosnowska, Krzysztof Karpiński, Jacek Kra-
śniewski, Janina Waś i Marek Jurkiewicz. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy.   

Gratulacje dla władz MIG-u

Budowa koscioła Matki Bożej Fatimskiej zostanie niedługo ukończona

Włodzimierz Piechna (trzeci od lewej) podczas Bie-
gu Pokoju

Nagroda za najładniejszy ogród działkowy „Nad Łydynią” z rąk 
Ewy Gładysz odbiera P. Żurawski (z prawej), w środku J. Wi-
śniewski, prezes PZD
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NA PARTERZE MIESZCZĄ SIĘ:

Biuro Obsługi Interesanta
W BOI interesanci otrzymają niezbędne 
druki, formularze, uzyskają informacje 
na temat opłat, załączników i terminu 
załatwienia sprawy oraz pomoc przy 
ich wypełnianiu. W biurze znajdują się 
następujące stanowiska:
Nr 1 i 2 Dowody osobiste 
tel. (023) 674 92 65, (023) 674 92 66
Nr 3 Ewidencja ludności 
tel. (023) 674 92 67
Nr 4 Działalność gospodarcza 
tel. (023) 674 92 68
Nr 5 Architektura / Geodezja 
tel. (023) 674 92 69
Nr 6 Biuro podawcze 
tel. (023) 674 92 70
Nr 7 Kancelaria ogólna tel. 
(023) 674 92 71
Nr 8 Kasa tel. (023) 674 92 72
Informacja telefoniczna: 
(023) 674 9270

Wydział Spraw Obywatelskich
pok.103, tel. (023) 674 92 45 
pok.108, tel. (023) 674 92 18, 

(023) 674 92 58, (023) 674 92 59, 
(023) 674 92 60
Wydział Organizacyjno-
Administracyjny, Informatycy
 pok. 102 tel. (023) 674 92 15, 
(023) 674 92 61

NA I PIĘTRZE ZNAJDUJĄ SIĘ:

Sekretarz pok. 212 
tel. (023) 672 33 89

Wydział Inwestycji 
pok. 206, tel. (023) 674 92 14, 
(023) 674 92 16      
pok. 205, tel. (023) 674 92 78, 
(023) 674 92 16, (023) 674 92 79, 
(023) 674 92 49

Referat ds. Koordynowania Działań 
Strategicznych 
pok. 208 tel. (023) 674 92 77   
pok. 209 tel. (023) 674 92 75, 
(023) 674 92 76

Referat Zamówień Publicznych 
i Radca Prawny 
pok. 211 tel. (023) 674 92 74, 

(023) 674 92 73 

Stanowisko ds. Kadr 
pok. 210 tel. (023) 674 92 29

NA II PIETRZE ZNAJDZIEMY:

Wydział Urbanistyki i Architektury 
pok. 301, tel. (023) 674 92 38, 
(023)674 92 40  
pok. 310, tel. (023) 674 92 56

Wydział Działalności Gospodarczej 
pok. 303 tel. (023) 674 92 09, 
(023) 674 92 35, (023) 674 92 27, 

(023) 674 92 53 

Wydział Geodezji i Gospodarki 
Gruntami 
pok. 305, tel. (023) 674 92 41, 
(023) 674 92 54, (023) 674 92 44, 
(023) 674 92 42

Wydział Inwestycji – Główny 
Specjalista  
pok. 307 tel. (023) 674 92 24

Stanowisko ds. Spółek Komunalnych 
i Nadzoru Właścicielskiego
pok. 309 tel. (023) 674 92 52
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Część wydziałów Urzędu Miasta już w nowym budynku przy ul. Wodnej

Interesanci załatwią sprawy w jednym miejscu

W Biurze Obsługi Interesanta petenci mogą załatwić wiele spraw

Miasto musi zapewnić lokale so-
cjalne lokatorom, którzy mają wyro-
ki eksmisji z mieszkań, za które nie 
płacą czynszu. Z mieszkań komunal-
nych, spółdzielczych, nawet z prywat-
nych kamienic. Tak stanowi ustawa. Do 
niedawna nie było dokąd eksmitować. 
W minionej kadencji gminie miejskiej 
udało się pozyskać zaledwie 4 loka-
le socjalne i to przy udziale spółdziel-
ni mieszkaniowej „Zamek”. Dziś na 
ul. Komunalnej stają dwa socjalne 
budynki. Do wyremontowanego za 
240 tys. zł i zaadaptowanego na miesz-
kania dawnego biurowca wprowadzi-
ło się 6 rodzin, w nowym trzypiętro-
wym bloku oddano do użytku następne 
32 lokale. Ten budynek kosztował 
1,9 mln zł. Po sąsiedzku stanie trzeci 
dom wielorodzinny z 48. mieszkania-
mi socjalnymi. Sporządzono już jego 
dokumentację. Miasto starało się o do-
finansowanie ze środków rządowych na 
wspieranie budownictwa socjalnego, 
ale mimo wysokiej punktacji nasz pro-
jekt nie został dofinansowany. – Mamy 
oszczędności na kilku przetargach, do-
tyczących tegorocznych inwestycji. 
Zdecydowałem się przeznaczyć dodat-
kowe 300 tys. zł, umożliwiając rozpo-
częcie budowy kolejnego bloku socjal-
nego jeszcze w tym roku, a radni popar-
li tę propozycję – mówi prezydent. 

Właśnie trwa przetarg. Prace mają 
rozpocząć się jeszcze w tym roku, 
a wart 1,7 mln blok będzie zakończony 
w listopadzie 2007r. 

3 mln zł rocznie miasto przeznacza 
na dodatki mieszkaniowe

W Ciechanowie wciąż ponosimy 
konsekwencje tego, że w poprzednich 
kadencjach samorządu nie budowano 

żadnych loka-
li socjalnych. 
Część najem-
ców wiedząc, 
że nie ma ich 
dokąd eksmi-
tować, świa-
domie nie 
płaciła czyn-
szu. Wybudo-
wanie loka-
li socjalnych 
i perspektywa 
eksmisji zmo-
bilizowały ich 
do uregulo-
wania czyn-
szowych dłu-
gów. 

Jednak wielu najemców mieszkań 
komunalnych nie płaci czynszu, bo 
ich na to nie stać. Rocznie Urząd Mia-
sta wypłaca dodatki mieszkaniowe po-
nad 2 tysiącom rodzin. Od 2 lat ciężar 
ich sfinansowania spoczywa wyłącz-
nie na miejskim budżecie. Tylko na ten 
rok zaplanowano na tę formę pomocy 
3 500 000 zł. – Na dodatki nie może 
zabraknąć pieniędzy. Musimy zapew-
nić dach nad głową tym, których nie 
stać na utrzymanie mieszkań komunal-
nych lub spółdzielczych. Do lokali so-
cjalnych powinny trafiać rodziny, które 
mają poważne problemy finansowe i nie 
są w stanie utrzymać mieszkań o peł-
nym standardzie. Przeprowadzając się, 
zwalniają swoje dotychczasowe miesz-
kania, na które czekają następni loka-

torzy – wy-
jaśnia prezy-
dent Wardziń-
ski. 

K o l e j k a 
do własnych 
czterech ką-
tów wciąż 
jest dłu-
ga, ale odda-
nie do użytku 
38 lokali so-
cjalnych wy-
wołało tak po-
żądany ruch 
na mieszka-
niowym ryn-
ku. Efekt za-
s i e d l e n i a 

w 2004r. pierwszych 6. mieszkań so-
cjalnych na ul. Komunalnej to uzy-
skanie mieszkań dla 14. rodzin, któ-
re długo czekały na nie w kolejce. 
W grudniu 2005r. po przeprowadzkach 
do 32. lokali socjalnych kolejne 72. ro-
dziny mogą otrzymać własny kąt lub 
zamienić dotychczasowy na lepszy. 

Jest też popyt na mieszkania TBS. 
W tej kadencji w 2. blokach  TBS przy 
ul. Witosa 70 i 72 zamieszkało 80 ro-
dzin, w 2006r. kolejne 70  rodzin zasie-
dliło budynek przy Witosa 87.

Wspólnoty się sprawdzają
Na 187 budynków będących wła-

snością gminy miejskiej w 2005r. 
w 105. funkcjonowały wspólnoty 
mieszkaniowe. Wspólnoty radzą so-

bie coraz lepiej, niektóre wręcz wzo-
rowo. Władze miasta chciałyby więc, 
żeby jak najwięcej mieszkań przeszło 
w ręce najemców. Są ku temu warun-
ki. Zarządzenie prezydenta miasta z lu-
tego 2005r. zmodyfikowało dotychcza-
sowe zasady sprzedaży lokali miesz-
kalnych przez gminę. Kiedyś ci, któ-
rzy chcieli wykupić je od gminy na 
własność, mogli liczyć na  bonifikaty 
w wysokości 75% (w przypadku zapła-
cenia całej ceny za lokal jeszcze przed 
zawarciem umowy) i 65 % (jeżeli pła-
cili należność w ratach). W obu przy-
padkach warunkiem było niezaleganie 
z czynszem. Wprowadzona noweliza-
cja dała możliwość skorzystania z ko-
lejnych, dużo większych upustów: 85. 
i  95. procentowych.

95%  bonifikaty mogą otrzymać 
lokatorzy dotychczas niewykupio-
nych mieszkań z jednego budynku, 
którzy zdecydują się nabyć je jedno-
cześnie. Warunkiem nabycia mieszka-
nia za 5 %  jego wartości jest wpłace-
nie całej zapłaty za te lokale przed za-
warciem umowy. Ponadto od lipca tego 
roku można korzystać z większej boni-
fikaty (85%) w sytuacji, gdy ponad po-
łowa mieszkań w budynku jest już wy-
kupiona. Jeśli ktoś nie dysponuje go-
tówką, lub nie może liczyć na kredyt w 
banku, może spłacać miastu należność 
w ratach -  wtedy upust będzie wynosił 
odpowiednio o 10% mniej. 

Po zawarciu umowy przez kolej-
ne 5 lat nie można sprzedać mieszka-
nia, ani wykorzystywać go na cele go-
spodarcze. Można go jednak przekazać 
komuś z bliskiej rodziny, gdy ten zobo-
wiąże się wypełniać warunki zawartej 
umowy.

Ewa Blankiewicz

Na ul. Komunalnej stanie trzeci budynek z mieszkaniami socjalnymi

Lokale socjalne odblokowały rynek mieszkań
Stawiamy na budownictwo socjalne – takie słowa od początku kadencji 

padają z ust prezydenta Waldemara Wardzińskiego i większości radnych. Nie 
są to zapewnienia gołosłowne. W Strategii rozwoju społeczno – gospodarcze-
go Ciechanowa i w wieloletnich planach figuruje zapis o przeznaczeniu z miej-
skiego budżetu na budownictwo socjalne do końca 2010 r. 5 mln zł. 

Urząd Miasta Ciechanów
ul. Wodna 1

Godziny pracy: 8.00 – 16.00
Centrala 023/674 92 00

Budynek socjalny przy ul. Komunalnej



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

4 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

Budowy na Zachodzie idą pełną parą

76-procentowe 
zaawansowanie ro-
bót budowlanych na 
osiedlu Zachód to 
zwiastun niedługiego 
zakończenia tej du-
żej miejskiej inwe-
stycji. Całość zada-
nia to budowa kanali-
zacji deszczowej i sa-
nitarnej, nawierzch-
ni dróg, chodników 
oraz zjazdów na pose-

sje w 24. ulicach. In-
westycja jest realizo-
wana dzięki pienięż-
nemu wsparciu Unii 
– Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Re-
gionalnego. Prace po-
stępują zgodnie z har-
monogramem. War-

tość całego zadania 
to 10 mln zł, z cze-
go ponad 4 730 000 
zł finansuje UE. Do-
datkowo w ramach 
t.zw. „inwestycji Za-
chód” miasto zdecy-
dowało się pokryć 
koszt budowy lamp 
ulicznych w trzech 
ulicach. Koszt oświe-
tlenia wyniósł 51 tys. 
zł. Odbiór końco-
wy całej inwestycji 
przewidziany jest na 
IV kwartał tego roku.

Ekspresowa budowa ul. Rzeczkowskiej 
Bardzo sprawnie 

przebiega budowa ul. 
Rzeczkowskiej. Trwa 
układanie kanalizacji 
deszczowej na odcin-
ku od cmentarza do 
ul. Płońskiej. Górny 
odcinek deszczówki: 
od Armii Krajowej do 
cmentarza został już 
wybudowany. Z koń-
cem września na plac 
budowy wchodzi fir-
ma drogowa, która 
wykona podbudowę 
jezdni, nawierzchnię 
ulicy oraz chodniki. 
Urząd Miasta chwa-
li dobrą współpracę 
z Zakładem Wodo-
ciągów i Kanalizacji, 
który bezkolizyjnie wybudował brakujący odcinek kanalizacji sanitarnej w tej uli-
cy. W Rzeczkowską miasto zainwestuje łącznie 3,2 mln zł

Wille na Willowej będą miały godną oprawę
Przetarg na budowę ulic Willowej, Zagumiennej i Ukośnej wraz z chodnika-

mi, odwodnieniem i kanalizacją sanitarną w ul. Zagumiennej rozstrzygnięty został 
w połowie sierpnia. Jest to zadanie dwuletnie. Wykonawcą robót jest konsorcjum 
ciechanowskich firm: Delta PRID i MELWOBUD. Prace rozpoczęły się od budo-
wy kanalizacji deszczowej w części ul. Willowej. Po położeniu deszczówki wykop 
został zasypany, by nie powodować uciążliwości dla mieszkańców. Ekipa budow-
lana przeniosła się już na następny odcinek ulicy. Prace na Zagumiennej i Ukośnej 
rozpoczną się w przyszłym roku. Planowany termin zakończenia całego zadania to 
sierpień 2007 r. Inwestycja kosztować będzie miasto ok. 2 mln zł.

Wznowiono prace na Starowiejskiej 
Po nieplanowanej 

przerwie spowodo-
wanej wadliwym wy-
konaniem kanalizacji 
deszczowej przez po-
przedniego podwyko-
nawcę (Urząd Mia-
sta nie odebrał tych 
robót) plac budowy 
na ul. Starowiejskiej 
przekazany został fir-
mie MELWOBUD 
z Ciechanowa. Eki-
pa budowlana pracu-
je na górnym odcinku 
ulicy, od Konwalio-
wej do Leśnej. Nad-
rabiane są zaległości 
terminowe przy bu-
dowie kanalizacji sa-
nitarnej i deszczowej. Dużym utrudnieniem dla pracujących jest uzbrojenie tere-
nu – gęsto położone (często niezgodne z planami inwentaryzacji podziemnej in-
stalacje) wodne i gazowe. Tam, gdzie nie można kopać przy użyciu ciężkich ma-
szyn konieczne jest korzystanie ze sprzętu ręcznego. Na dolnym odcinku Staro-
wiejskiej, od Śmiecińskiej do Konwaliowej firma Delta PRID wykona podbudowę 
i nawierzchnię asfaltową ulicy.

Parking przed halą przeszedł chrzest bojowy

Od 22 września można już korzystać z wielofunkcyjnego parkingu przed nową 
halą sportową. Po odbiorze technicznym uzyskano pozwolenie na użytkowanie 
obiektu. W sobotę 23 września ciechanowianie pożegnali tu lato. Parking zaprojek-
towany został na 82 miejsca dla pojazdów osobowych oraz 3 dla autokarów. Na-
przeciw wejścia do hali sportowej przygotowano 2 miejsca parkingowe dla osób 
niepełnosprawnych. Wjazd do hali ułatwi specjalnie obniżony krawężnik. W ra-
mach budowy parkingu miasto też wykonało chodnik i wjazd dla potrzeb Wyższej 
Szkoły Humanistycznej.

Na nowym parkingu można organizować imprezy rozrywkowe, kulturalne 
i wystawiennicze. Zimą władze miasta chcą tu urządzić lodowisko. Prace budowla-
ne wykonał Zakład Robót Inżynieryjno-Drogowych „Kamibud” M. Warzyńskiego 
z Ciechanowa. Koszt budowy to 330 tys. zł.

Na Fredry drogę gruntową zastąpi asfalt 
22 września na ul. Fredry została przekazana wyłonionemu w przetargu wyko-

nawcy robót. Jest nim firma Delta PRID, która zajmie się budową drogi i chodni-
ków. Kanalizację deszczową wykona MELWOBUD. Pierwotnie planowano budo-
wę części tej ulicy: od ul. Letniej do Dąbrowskiej. Podczas 43. sesji Rady Miasta 
radni przeznaczyli dodatkowe 220 tys. zł na budowę ul. Fredry, dzięki czemu pra-
ce będą przeprowadzone bez konieczności dzielenia budowy na 2 etapy. Inwesty-
cja będzie kosztowała około 575 tys. zł.

Miejskich inwestycji ciąg dalszy… 

Więcej nowych ulic i chodników

INWESTYCJA  
WSPÓŁFINANSOWANA ZE ŚRODKÓW 

UNII 
– EUROPEJSKIEGO 

FUNDUSZU REGIONALNEGO
W RAMACH ZINTEGROWANEGO 

PROGRAMU OPERACYJNEGO 
ROZWOJU REGIONALNEGO 

Na tym odcinku ul. Rzeczkowskiej położono już kanalizację desz-
czową. Niebawem firma drogowa wybuduje tu jezdnię i chodniki

Nowa ul. Kuny

Na ul. Starowiejskiej znów pracuje ciężki sprzęt

Ul Biegasa

Nowy parking oraz wjazd do WSH

Wykoczona ul Różyckiego
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Kto wybuduje ul. Sezamkową?
Komisja przetargowa wybrała ofertę firmy Drogi i Sygnalizacja Świetlna Bu-

dowa, Naprawa i Konserwacja M. Olbryś z Ciechanowa. Sezamkowa zyska kanali-
zację deszczową i nawierzchnię ulicy. Zakończenie budowy planowane jest na po-
łowę listopada. Koszt budowy ulicy to ponad 137 tys. zł.

Wygodny chodnik na Ks. Konrada 
Na osiedlu kolorowych bloków TBS przy ul. Ks. Konrada powstał chodnik 

umożliwiający bezpieczne i wygodne dojście do ul. Płońskiej  Wybudował go Zakład 
Budowlano-Montażowy ZETBEEM. Inwestycja kosztowała miasto 22,5 tys. zł.

A.G.
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Zbiórka baterii na terenie miasta
We wrześniu ubiegłego roku 

w miejskich szkołach i przedszkolach, 
bibliotekach, spółdzielniach mieszka-
niowych, budynkach TBS i sklepach 
z artykułami RTV/AGD na terenie mia-
sta umieszczone zostały oznakowane 
pojemniki, do których można wrzucać 
zużyte baterie. Zorganizowanie punk-
tów zbiórki tych niebezpiecznych dla 
środowiska naturalnego odpadów jest 
wynikiem współpracy Urzędu Mia-
sta, Przedsiębiorstwa Usług Komunal-
nych i spółki REBA Organizacja Od-
zysku, wyspecjalizowanej w odbiorze 
i odzysku baterii oraz akumulatorów 
małogabarytowych. Koszty prowadze-
nia zbiórki, magazynowania i przygo-
towania do transportu współfinansu-
ją: Urząd Miasta, który przeznacza na 
ten cel z Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej kwo-

tę 3,66 zł na każdy kilogram zebranych 
baterii oraz organizacja REBA, dopła-
cająca 960 zł do tony.

Zbiórka opłaca się uczniom 
i przedszkolakom

Wzorem lat ubiegłych z początkiem 
roku szkolnego wracamy do zbiórki zu-
żytych baterii w szkołach i przedszko-
lach. Szkolny program zbiórki baterii 
także opiera się na współpracy Urzę-
du Miasta, organizacji REBA i PUK. 
Zasady są proste: 1 kg zużytych bate-
rii to 1 punkt. Za zebrane punkty szko-
ła, przedszkole oraz najbardziej zaan-
gażowani uczniowie mogą wybrać dla 
siebie wartościowe, edukacyjne nagro-
dy rzeczowe. Tym razem REBA ogłosi-
ła specjalną jesienną ofertę promocyj-
ną. Każda placówka, która od 1 wrze-
śnia do 30 listopada zgłosi i przekaże 
do organizacji lub jej partnerów (PUK) 
150 kg zużytych baterii otrzyma 50-
punktową premię na nagrody dla najak-
tywniejszych zbieraczy wśród uczniów. 
Za zgromadzone punkty szkoły mogą 
wybrać pomoce naukowe, na przykład 
zestaw do demonstracji energii sło-
necznej, klasowy zestaw do nauki elek-
tryczności, skaner, przyrząd do pomia-
rów ekologicznych. Przedszkola moż-
na wyposażyć między innymi w zesta-
wy książek dla dzieci, domki do zabaw 
na dworze. Na uczniów czekają plecaki 
turystyczne, koszulki, piórniki i mnó-
stwo innych nagród. Wszystko zale-
ży od ilości zgromadzonych punktów. 
Zachęcamy do zbierania baterii. Więcej 
informacji na temat selektywnej zbiór-
ki można uzyskać u koordynatora akcji. 
Jest nim Wydział Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, 
tel. (0 23) 674 92 47 i  674 92 48.

A.G. 

Z prac Wydziału 
Inżynierii Miejskiej

Bezpieczni w świetle lamp
Zbliża się czas długich, jesiennych wieczorów. Konieczne będzie wcześniej-

sze zapalanie lamp ulicznych. W związku z przygotowaniem oświetlenia do sezo-
nu jesienno-zimowego Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska prosi 
o informacje na temat zauważonych przepalonych żarówek oraz zbyt wczesnego 
lub zbyt późnego włączania i wyłączania się lamp. Pozwoli to racjonalnie korzy-
stać z energii elektrycznej. Pracownicy wydziału czekają na sygnały od mieszkań-
ców pod numerami telefonów (0 23) 674 92 47, 674 92 48, 672 51 22.

Ładne uliczki, równe chodniki 
Delta PRID zakoń-

czyła remont skrzyżo-
wania odcinka ul. Kol-
bego od skrzyżowania 
z Płocką do ul. Różyckie-
go oraz części ul. Zamko-
wej. Firma UNI-BUD To-
masza Paradowskiego ze 
Skaszewa wygrała prze-
targ na remont nawierzch-
ni chodnika w dolnym od-
cinku ul. Kolbego: po pra-
wej stronie od Leśnej do 
Klonowskiego i po lewej 
– od Leśnej do Szyma-
nowskiego. Koszt remon-
tu to ok. 115 tys. zł.

Awaria spowolniła prace 
Awaria sieci wodocią-

gowej zdezorganizowa-
ła pracę ekipy prowadzącej 
prace remontowe na ul. Pija-
nowskiego. Konieczne było 
rozebranie części położo-
nej już nowej drogi. Po usu-
nięciu awarii ponownie wy-
konano podbudowę i uło-
żono kostkę. Duży parking 
na zapleczu hotelu „Polo-
nia” zaczyna wyglądać im-
ponująco.

Zaszumią nad nami drzewa 
Opieka nad miejską 

zielenią to nie tylko zabie-
gi pielęgnacyjne. Przybywa 
nowych roślin ozdobnych. 
Na Pl. Jana Pawła II, przy 
pomniku św. Piotra i na 
wzgórzu farnym posadzo-
nych zostało 600 cebulek 
tulipanów, narcyzów i żon-
kili, które zakwitną wio-

sną. W parku M. Konop-
nickiej zasadzono 10 mło-
dych brzózek, a na pasażu 
w pobliżu Pl. Piłsudskiego 
– 5 buków. Jeśli będą miały 
szczęście i nie dopadną ich 
bezmyślni wandale zaszu-
mią nad naszymi głowami.

Pamiętamy o wojennych grobach 
Zakończyły się prace remontowo-konserwacyjne na grobach wojennych na 

cmentarzu parafialnym przy ul. Płońskiej. Oczyszczone i pomalowane zostały ta-
blice z krzyżami, płyty pomnikowe, cokoły, elementy ogrodzenia i gazony z ozdob-
nymi roślinami. Wykonano pielęgnacyjne cięcia krzewów oraz wykoszono trawy 
na kwaterze wojennej z okresu II wojny światowej na cmentarzu komunalnym przy 
ul. Gostkowskiej.

Bulwar nad Kanałami wypięknieje
20 września upłynął termin składania ofert w przetargu na remont chodnika 

w ul. Gostkowskiej (od ul. 17 Stycznia do Topolowej) łącznie z wjazdami na posesje 
i krawężnikiem oraz wymianą nawierzchni na bulwarze nad kanałami. Po podpisa-
niu umowy wykonawca będzie miał miesiąc na przeprowadzenie remontu ulicy.

   
A.G.

Selektywna zbiórka papieru, szkła i tworzyw sztucznych jest już 
codziennością dla wielu mieszkańców Ciechanowa. Ważnym proble-
mem do rozwiązania pozostaje jednak nadal segregowanie i unieszko-
dliwianie t.zw. odpadów niebezpiecznych dla środowiska. Należą do 
nich baterie, które codziennie zużywają nasze gospodarstwa domowe.

Nowy chodnik na ul. Księcia Konrada

Warto zbierać zużyte baterie

Nakładka na skrzyżowaniu ul. Płockiej i Kolbego

Nowy parking za Hotelem Polonia

Zasadzone rośliny cebulowe za-
kwitną wiosną
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Inwestycje miasta 
i ZWiK nie są zagrożone

Dochody przekroczyły 41 mln zł 
(51,3 % planu), wydatki bieżące są re-
alizowane zgodnie z planem. W I półro-
czu miasto wydało 34,9 mln zł, 37,8% 
z zaplanowanej na cały rok kwoty. Re-
alizacja inwestycji wyniosła 13,4%, 
chociaż rzeczowe wykonanie było 
znacznie wyższe. – Prezydent postawił 
sobie i innym realizatorom budżetu bar-
dzo wysoko poprzeczkę, gdyż dochody 
miasta wzrosły o ponad 14% w stosun-
ku  do roku 2005, a udział wydatków in-
westycyjnych w wydatkach ogółem sta-
nowił 24,5%. Takich wzrostów nie no-
towano w budżetach poprzednich lat 
– przypomniał Tomasz Grembowicz. 
Dodał, że w końcu sierpnia wykona-
nie inwestycji jest już znacznie wyższe 
i nie powinno być obaw, co do ich ter-
minowego wykonania. 

Również zadania 
inwestycyjne ZWiK 
są realizowane zgod-
nie z planem. Odpo-
wiadając na pytania 
Agnieszki Bukowskiej 
prezes spółki Andrzej 
Bola zapewnił, że w tej 
chwili (zgodnie z umo-
wą z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony 
Środowiska) w trak-
cie budowy jest ka-
nalizacja sanitarna na 
ul. Batalionów Chłop-
skich. – Przewidujemy, 
że w tym roku wykona-
my około 70% tego za-
dania – zakomuniko-
wał prezes. – Co do 
wymiany sieci wodo-
ciągowej na osiedlu 
Powstańców Wielko-
polskich, to projekt jest 
w uzgodnieniu, stara-
my się o pozwolenie na budowę i do 
końca roku to zadanie wykonamy. 

Nawet radni opozycyjni pozytyw-
nie zaopiniowali sprawozdanie z wy-
konania budżetu. Dochody i wydatki 
ocenili pozytywnie, z zastrzeżeniem ni-
skiego wykonania inwestycji. – Przyj-
mujemy wyjaśnienia pana prezydenta, 
że jeśli chodzi o realizację zadań inwe-
stycyjnych nie ma zagrożeń – oznajmił 
M. Stryczyński. Radny zwrócił uwagę, 
iż nawierzchnia części projektowanych 
ulic będzie bitumiczna, co może utrud-
nić prowadzenie prac w listopadzie. 

Dwugłos o obsłudze długu ...
Ze względu na duże inwestycje 

na ten rok zaplanowano zaciągnięcie 
10 mln zł kredytu. Nadwyżka docho-
dów nad wydatkami spowodowała, 
że w I półroczu miasto nie korzystało 
z kredytów. Obecnie do przetargu na 
obsługę kredytową miasta stanęły 
3 banki. Przetarg nie został jeszcze roz-
strzygnięty. M. Stryczyński zwrócił 
uwagę, że koszt obsługi długu publicz-
nego, czyli planowane na ten rok odset-
ki wynoszą ponad 1,2 mln. zł. – Przy 
porównywalnej wielkości zadłużenia 
w roku 2002, obsługa długu publiczne-
go wynosiła wtedy 770 tys. zł – w prze-
konaniu radnego ten zwiększony koszt 
to skutek sięgnięcia po kredyty komer-
cyjne. 

– Staramy się, żeby kredyty któ-
re zaciągamy były jak najkorzystniej 

oprocentowane. Prowadzę systema-
tyczny monitoring, związany z gospo-
darką finansową miasta, m. in. z koszta-
mi obsługi – zapewnił Waldemar War-
dziński. Prezydent przytoczył koszty 
obsługi długu publicznego w poprzed-
nich latach. W roku 2002 odsetki wy-
niosły 1,03 mln zł (1,76% budżetu mia-
sta), w latach następnych systematycz-
nie malały. W roku 2003 było to 0,90% 
budżetu miasta, w 2004 r. – 0,67%, 
w 2005 r. – 0,65%. Na ten rok zaplano-
wane są wyższe wydatki inwestycyjne 
i wyższy kredyt, więc koszt obsługi ma 
wynieść 1,2 mln. zł. – Wszystko wska-
zuje na to, że ta kwota będzie mniejsza, 
ale nawet to zakładane 1,2 mln zł sta-
nowi niespełna 1,4% budżetu, czyli niż-
szy procent budżetu, niż ten sprzed 4 lat 
– stwierdził prezydent.

... i strategicznych inwestycjach
M. Stryczyński poruszył też spra-

wę inwestycji długoterminowych. 
– 2 inwestycje zgłoszone na szcze-
bel rządowy mają w sumie wartość ok. 
40 mln euro, czyli 160 mln zł. W 7-let-
nim cyklu jaki przewiduje UE (lata 
2007- 2013) wychodzi nam ponad 
20 mln zł rocznie na te dwie inwestycje. 

Prezydent przyznał, że miasto sta-
ra się o pomoc finansową i meryto-
ryczną przy przygotowywaniu wnio-
sków. Taką pomoc można uzyskać 
z Wojewódzkiego i Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska oraz Mi-
nisterstwa Środowiska, jeżeli zgłoszo-
ne projekty zostaną uznane za ważne 
dla ochrony środowiska w skali kraju 
lub regionu. – Wstępnie zaproponowa-
liśmy zadanie związane z komplekso-
wą gospodarką odpadami warte 22 mln 
euro, ale rzeczywista kwota do ponie-
sienia przez beneficjentów, czyli przez 
samorządy (Celowy Związek Gmin) 
będzie znacząco niższa, nie przekro-
czy 3,3 mln euro. Faktyczny udział mia-
sta wstępnie szacujemy na 3 – 4 mln zł 
w perspektywie lat 2008-2013 – oświad-
czył W. Wardziński. Drugie zadanie jest 
związane z gospodarką wodno-ścieko-
wą. Projekt przygotowywał ZWiK i to 
on otrzymałby środki finansowe. Koszt 
inwestycji to 17 mln euro. – Z tej kwo-
ty obciążenie dla miasta, czy dla ZWiK 
(być może z udziałem gminy miejskiej) 
szacowalibyśmy na kwotę 2,5-2,7 mln 
euro na okres 7 lat – zdaniem prezy-

denta nie jest to kwota, która bloku-
je budżet miasta, albo inne inwestycje. 
– Mówimy tu o rocznych wydatkach na 
poziomie 1,5-2 mln zł – stwierdził pre-
zydent, podkreślając, że na razie są to 
wstępne propozycje projektów prio-
rytetowych. Zadaniom strategicznym 
ma być poświęcona wrześniowa sesja 
Rady Miasta.

Więcej bezpłatnych przejazdów
Więcej osób bezpłatnie skorzysta 

z komunikacji miejskiej. Projekt uchwa-
ły o zmianach w opłatach za przewo-
zy osób autobusami komunikacji miej-
skiej po raz drugi trafił pod obrady Rady 
Miasta. 

Ryszard Sobotko przedstawił zmia-
ny, proponowane w poprawionym pro-
jekcie uchwały. Po zastosowaniu zasa-
dy „vacatio legis” uchwała ma wejść 

w życie od 1 stycznia 2007 
r. Druga poprawka zawę-
ża możliwość korzysta-
nia z bezpłatnych przejaz-
dów przez te osoby powy-
żej 70. roku życia, których 
emerytura nie przekracza 
900 zł netto. – Do bezpłat-
nego przejazdu upraw-
niałby stały „Bilet se-
niora” wydawany przez 
ZKM w Ciechanowie. Bę-
dzie to pewne utrudnienie, 
ale Zakład się na to go-
dzi – oznajmił R. Sobot-
ko. W projekcie uchwa-
ły uwzględniono rów-
nież osoby słabowidzące 
z umiarkowanym stop-
niem niepełnosprawności 
(posiadaczy legitymacji 
Polskiego Związku Nie-
widomych). Uściślono też, 

że dokumentami upraw-
niającymi do bezpłat-
nych przejazdów dzie-

ci do lat 4 będą: książeczka zdrowia, 
paszport, lub inny dokument stwierdza-
jący wiek dziecka. Radni nie kwestio-
nowali przyznania prawa do bezpłat-
nych przejazdów krwiodawcom, którzy 
oddali co najmniej 30 l krwi. 

Kontrowersję wywołało prawo do 
bezpłatnych przejazdów bez względu 
na zasobność portfela. – Czy wszystkie 
dzieci do 4 roku życia mają tak trud-
ną sytuację, że powinno im się fundo-
wać bezpłatne przejazdy? A jeżeli eme-
ryt ma poniżej 900 zł, a jego współmał-
żonek np. 2-3 tys. zł – pytał Janusz Cza-
plicki. Radny przywołał przykład do-
datków mieszkaniowych czy zasiłków 
rodzinnych, których przyznanie zależy 
od dochodu rodziny. – Jeżeli ta uchwa-
ła ma pomóc ludziom najbiedniejszym, 
to wnoszę o przekonstruowanie jej 
w taki sposób, aby pomoc trafiła do 
tych, którzy autentycznie jej potrzebu-
ją – akcentował J. Czaplicki. – Pra-
wo trzeba tworzyć precyzyjnie. Po-
winniśmy obliczyć dokładnie, ilu oso-
bom mogą  przysługiwać te ulgi. Jeżeli 
przyjmiemy tę formę uchwały, to prezes 
ZKM wyciągnie z ewidencji ludności 
ilu jest teoretycznie uprawnionych – 
i wystawi rachunek nie komu inne-
mu tylko budżetowi miasta. My wszy-
scy za to zapłacimy – stwierdził radny. 
Uchwała została podjęta przy 8. gło-
sach za, 4. przeciwnych i 7. wstrzymu-
jących się.

Ewa Blankiewicz
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Do bibliotek trafią 
książki 

za ponad 40 tys. zł
Na sierpniowej sesji radny Janusz 

Czaplicki złożył wniosek, aby zmniej-
szyć wydatki Rady Miasta o kwotę 
10 tys. zł i przekazać tę kwotę na 
zwiększenie dotacji dla Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Ciechanowie. 
– W oświacie dużo się zmienia, wcho-
dzą nowe lektury – zauważył Adam 
Stępkowski i zaproponował uszczuple-
nie wydatków Rady o następne 10 tys. 
zł na zakupy dla bibliotek szkolnych. 
Z kolei prezydent Waldemar Wardziń-
ski poinformował, że zaoszczędzoną na 
bieżących kosztach utrzymania Urzę-
du kwotę ponad 20 tys. zł przeznacza 
na zakup podręczników do bibliotek 
szkolnych w miejskich szkołach. Pod-
ręczniki będą użyczane dzieciom z naj-
biedniejszych rodzin. 

Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów

podjęte na XLIII sesji 
31 sierpnia 2006 roku:

Nr 470/XLIII/2006 w sprawie uchwa-
lenia Statutu Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Ciechanowie.
Nr 471/XLIII/2006 w sprawie organi-
zacji oraz szczegółowych zasad pono-
szenia odpłatności za pobyt w Środowi-
skowym Domu Samopomocy dla Osób 
Chorych Psychicznie w Ciechanowie.
Nr 472/XLIII/2006 w sprawie usta-
lenia zabezpieczenia w formie weksla 
in blanco. 
Nr 473/XLIII/2006 w sprawie wyraże-
nia opinii o lokalizacji ośrodka gier lo-
sowych – gier na automatach. 
Nr 474/XLIII/2006 w sprawie zamiany 
nieruchomości. 
Nr 475/XLIII/2006 w sprawie znako-
wania psów na terenie Gminy Miejskiej 
Ciechanów w sposób umożliwiający 
ich identyfikację.
Nr 476/XLIII/2006 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2006 rok.  
Nr 477/XLIII/2006 w sprawie udzie-
lenia pomocy finansowej dla Powiatu 
Ciechanowskiego. 
Nr 478/XLIII/2006 w sprawie zmian 
w opłatach za przewozy osób autobusa-
mi komunikacji miejskiej w Ciechano-
wie oraz ustalenia osób uprawnionych 
do korzystania z bezpłatnych i ulgo-
wych przejazdów. 

Będzie salon gier?
Przedstawiciele Clubu 777 z War-

szawy zwrócili się do Rady Miasta 
o wydanie opinii w sprawie założenia 
w Ciechanowie ośrodka gier na auto-
matach. Salon ma powstać w budynku 
browaru przy ul. Kilińskiego 8 (nad pu-
bem). Za lokalizacją opowiedziało się 
13. radnych, 6 wstrzymało się od głosu. 
Akceptacja radnych nie jest warunkiem 
uzyskania koncesji Ministerstwa Finan-
sów na prowadzenie tego typu działal-
ności. Według zapewnień organizato-
rów w salonie nie będzie sprzedawany 
alkohol. Ustawa nakłada na nich obo-
wiązek zapewnienia spokoju i bezpie-
czeństwa. Salon gier ma stać się atrak-
cyjnym i dyskretnym miejscem do za-
bawy, gdzie spotykać się będą nie tyl-
ko ciechanowianie, ale też mieszkańcy 
okolicznych miast. Salon będzie dzia-
łał w godzinach od 16.00 do 24.00. (po-
dobnie jak pub). – Uruchomienie salo-
nu gier w Ciechanowie stworzy dodat-
kowe miejsca pracy. Moglibyśmy dać 
pracę nawet jedenastu osobom – ar-
gumentował Jacek Gasik z Clubu 777. 
Władze spółki chcą otworzyć podobne 
salony w 18 innych miastach. Wnioski 
czekają na rozstrzygniecie przez Mini-
sterstwo Finansów. 

43. sesja Rady Miasta

Budżet niezagrożony
Po letniej przerwie radni debatowali nad wykonaniem budżetu w I półroczu i zaakceptowali propono-

wane przez prezydenta zmiany budżetowe. Dochody miasta powiększyła kwota zaległego podatku od nie-
ruchomości z DPI. Te środki podwyższą pulę pieniędzy na zadania inwestycyjne oraz na utrzymanie dróg. 
Radni przyznali też kolejnym grupom mieszkańców prawo do bezpłatnych przejazdów autobusami ZKM.

Gościem sesji był poseł A. Sopliński. Na zdjęciu z prawej, obok prezydenta W. War-
dzińskiego



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

7 gazeta
Samorządu Miasta  ciechanów

Na 43. sesji Rady Miasta radni 
przyjęli uchwałę wprowadzającą obo-
wiązek trwałego znakowania psów. Na 
t.zw. czipowanie właściciele czworo-
nogów mają czas do 30 czerwca 2007 
roku. Wprowadzenie komputerowej 
bazy danych stało się możliwe dzię-
ki umowie, którą Gmina Miejska za-
warła z Polskim Towarzystwem Reje-
stracji i Identyfikacji Zwierząt z Gdań-
ska. W tegorocznym budżecie na ten 
cel zaplanowano 25 tys. zł, co pozwoli 
na oznakowanie 900 psów. Koszty za-
biegu poniosą nie właściciele zwierząt, 

lecz Urząd Miasta. Z możliwości bez-
płatnego zaczipowania psa skorzysta-
ło dotychczas około 300 ciechanowian. 
Wszelkie informacje można też uzy-
skać w Wydziale Inżynierii Miejskiej 
i Ochrony Środowiska pod numerem 
telefonu (023) 672 51 22. Lecznice, 
w których można dokonać nieodpłat-
nego oznakowania psa: „DINGO” 
– Gwardii Ludowej 23/13, „ZOO-
WET”– 11 Listopada 19, „MAXWET” 
– 17 Stycznia 28, „ZOO-MAX”  – Sien-
kiewicza 28.                                    red.

Interpelacje radnych
Agnieszka Bukowska zapytała o figurujący w Studium zagospodarowania prze-
strzennego zapis o przedłużeniu ul. Armii Krajowej w stronę ul. Wojska  Polskie-
go. Radna chciała się też dowiedzieć, jakie są propozycje zagospodarowania (lub 
sprzedaży) obiektu biurowego po spółdzielni mieszkaniowej Ziemowit, zlokalizo-
wanego na Krubinie i czy byłaby możliwość przeznaczenia tego budynku do za-
mieszkania. Radna zwróciła się do władz miasta i członków PSL, aby tablicę po-
święconą Wincentemu Witosowi, zawieszoną w szczycie Hali Pułtuskiej, umieścić 
w godnym miejscu, na specjalnym cokole. Poruszyła kwestię przeprowadzenia 
w szkołach samorządowych badań, diagnozujących wady postawy u dzieci. Po-
dziękowała też władzom miasta za bezpłatny wstęp na basen dla dzieci korzystają-
cych z półkolonii i remont chodnika przy ul. Powstańców Wielkopolskich. Poprosi-
ła też o starania w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o remont chod-
nika przy ul. Pułtuskiej.
Adam Stępkowski zwrócił uwagę na dojście do ul. Sońskiej od ul. Płońskiej. Rad-
ny spytał, kiedy GDDKiA rozpocznie budowę ronda Płońska-Sońska-Kasprzaka 
i kiedy może zostać położony pobliski chodnik.
Stanisław Kurek stwierdził, że z odkrytego basenu na ul. Kraszewskiego z powo-
du drogich biletów korzysta coraz mniej osób. Radny proponuje dopłaty do tych 
biletów.
Zdzisław Dąbrowski zapytał o termin rozpoczęcia zaplanowanych na ten rok prac 
na ul. Sezamkowej. Chciał się też dowiedzieć, czy miasto ma pełną wiedzę, jaki 
będzie zakres robót u zbiegu ul. Płońskiej, Sońskiej i Kasprzaka (rondo i uporząd-
kowanie terenu). Radnemu chodzi zwłaszcza o kawałek chodnika między Szkołą 
Podstawową Nr 4, a ul. Sońską. W budowie chodnika przeszkodą okazała się pla-
nowana przez Zakład Energetyczny modernizacja sieci. Z. Dąbrowski zwrócił też 
uwagę, że budowa chodnika na ul. Płońskiej została zakończona na wysokości bu-
dynku nr 153. Mieszkańcy proszą o przedłużenie chodnika na długości budynków: 
153, 155A i 155.
Urszula Gajczyk pytała o termin zakończenia zagospodarowywania terenu przy ka-
nałach chciała się dowiedzieć, czy miasto przekazało na ten cel środki finansowe.
Ryszard Sobotko przekazał, że mieszkańcy ul. Jesionowej proszą o naprawę znisz-
czonego przez korzenie drzew chodnika, a mieszkańcy ul. Gostkowskiej o dokoń-
czenie remontu chodnika przy tej ulicy na odc. od Topolowej do ul. 17. Stycznia.  
Zaproponował wstawienie do projektu budżetu na 2007 r. wykonania nakładki as-
faltowej na części ulicy Parkowej od Krasińskiego do Gostkowskiej. Radny poru-
szył też sprawę cuchnącego rowu melioracyjnego na Podzamczu i nielegalnie od-
prowadzanych tam nieczystości oraz zaapelował o ratowanie  kasztanowców przed 
szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem.
Marcin Stryczyński zasygnalizował problem dojazdów do starego młyna, gdzie 
ma powstać duży obiekt handlowy. Zdaniem radnego realizacja tego typu obiek-
tu powinna być powiązana z budową drogi, która jest zaplanowana wzdłuż rzeki. 
Radny odpowiedział Z. Dąbrowskiemu, że według jego wiedzy na przeszkodzie 
przebudowy sieci energetycznej w ul. Płońskiej stoi brak zgody właścicieli posesji 
nr 139 i 140 na umieszczenie złącza wewnątrz ogrodzenia. Z kolei Generalna Dy-
rekcja nie zgadza się, żeby złącze weszło w pas drogowy. Radny przekazał prośbę 
ZE o wsparcie w negocjacjach. 
Stanisław Kęsik poruszył sprawę uciążliwych dla mieszkańców Bielina, Krubina 
i os. 40-lecia odorów, wydzielających się prawdopodobnie z oczyszczalni ścieków. 
Radny przyznał, że rozmawiał na ten temat z prezesem ZWiK i wie, że sprawy nie 
da się tak szybko załatwić. Podziękował za wybudowanie zatoki autobusowej na 
wysokości ul. Skłodowskiej i przekazał prośbę mieszkańców o kolejne 2 zatoki na 
przystankach na ul. Kasprzaka, na wysokości ul. Okopowej i ul. Malinowej.
Zenon Stańczak chciał się dowiedzieć, czy nie ma jakiś opóźnień w harmono-
gramie prac na os. Zachód. Radny przekazał, że mieszkańcy są zadowoleni z ja-
kości  i sposobu wykonywania robót przez ciechanowski Melwobud, który posta-
rał się, aby dojazd do poszczególnych posesji nie był zablokowany dłużej niż przez 
1 dobę. W imieniu mieszkańców Śmiecina radny zasugerował również przemyśle-
nie, przy okazji zmian w Studium zagospodarowania przestrzennego, funkcji Alei 
Zwycięstwa (droga wojewódzka). Zdaniem radnego trzeba zweryfikować plany 
z lat 70-tych i wziąć pod uwagę negatywne zdanie mieszkańców, wysokie koszty 
wykonania od podstaw tej arterii komunikacyjnej oraz zamierzenia PKP co do mo-
dernizacji trasy kolejowej do Gdańska.

  Oprac.E.B.

W 2005 r. PEC mogło się poszczy-
cić dodatnim wynikiem finansowym 
– na plusie jest ponad 400 tys. zł brut-
to. Spółka wciąż się rozwija. Na inwe-
stycje w minionym roku przeznaczyła 
2,2 mln zł i w zasadzie 
nie korzystała z kre-
dytu, co nie jest łatwe 
przy działaniach sezo-
nowych. Ewa Gładysz 
mówiła o spółce w sa-
mych superlatywach.

Praca Przedsię-
biorstwa Energety-
ki Cieplnej równie 
dobrze jest odbiera-
na przez mieszkań-
ców i przedsiębior-
ców, korzystających 
z jego usług. Co-
raz więcej zakładów 
i gospodarstw domo-
wych korzysta z wy-
gody, jaką zapew-
nia zbiorowy system 
ogrzewania, oferowa-
ny przez spółkę. Od-
biorców PEC przyby-
wa, co oznacza mniej 
dymiących kominów 
i poprawę stanu na-
szego środowiska. 
Prawo do używania 
znaku Zielonych Płuc 
Polski zobowiązuje.

Pewnym problemem w przy-
szłości może być jedynie  jednostron-
ne zasilanie. – Czy miasto ma możli-
wość pozyskania ciepła również z in-
nych kierunków – zastanawiał się 
Marcin Stryczyński, przewodniczą-
cy Komisji Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska. Radny sądzi, 
że kiedy przyjdzie czas na drugą nit-
kę gazociągu będziemy mogli liczyć 

na wykorzystanie ciepła odpadowego 
z Tłoczni Gazu w Regiminie i zasilenie 
w ten sposób układu ciepłowniczego. 
– Byłoby to duże wyzwanie dla poważ-
nego inwestora, być może przy udziale  

miasta. Na razie tę perspektywę oddala 
plan budowy rurociągu gazowego pod 
dnem Bałtyku – prognozował radny.

– Dziękuję wszystkim za zaintere-
sowanie naszą działalnością i troskę 
o przyszłość spółki. Te głosy będą dla 
nas asumptem do jeszcze lepszej pra-
cy – zapewniał prezes PEC Jerzy Wy-
rzykowski.

                            Ewa Blankiewicz

PEC dobry 
bez względu na pogodę

Tak mogłoby brzmieć motto tej komunalnej spółki, która niezmien-
nie od lat jest chwalona przez mieszkańców, władze miasta i radnych. 
W tym roku było podobnie. Na 43. sesji zastępca prezydenta Ewa Gła-
dysz zaprezentowała Radzie Miasta ocenę działalności PEC i analizę 
sytuacji ekonomicznej, dokonaną przez zarząd spółki.

Ciechanowska Policja i Straż Po-
żarna to jednostki powiatowe. Miejski 
samorząd wspiera je w miarę swoich 
możliwości. W 2005r. miasto przeka-
zało 2 nowe samochody Daewoo Lanos 
Policji, a jeden Straży. Rok wcześniej 
częściowo sfinansowano zakup pod-
nośnika pożarniczego, wartego ok. mi-
lion złotych. Władze miasta mają świa-
domość, że wśród wielu potrzeb miesz-
kańców Ciechanowa poczesne miej-
sce zajmuje bezpieczeństwo. Wśród 
zmian w budżecie, zaproponowanych 
przez prezydenta na sierpniowej se-

sji Rady Miasta, znalazło się dofinan-
sowanie zakupu samochodu ratowni-
czego IVECO. 75 tys. zł od miasta po-
kryje 1⁄4 kosztów (samochód kosztuje 
300 tys. zł). Resztę dołożą Marszałek, 
Komendant Główny Straży Pożarnej. 
Wóz ratowniczy będzie przydatny nie 
tylko w czasie pożarów. Straż może go 
używać do prowadzenia działań w razie 
awarii chemicznych, katastrof budow-
lanych, klęsk żywiołowych lub ekolo-
gicznych.

E.B.

75 tys. zł na samochód ratowniczy dla Straży Pożarnej

Miasto wspiera Straż

Obowiązkowe czipowanie 

(...) Miasto się rozwija i jest to 
dla mnie i myślę, że dla wszystkich 
mieszkańców powinna być wielka 
satysfakcja. Plany są bardzo ciekawe. 
Jednak jedna rzecz jest trochę dziwna 
w Ciechanowie. Społeczeństwo nie 
jest tak bardzo związane ze swoim 
miejscem zamieszkania jak w innych 
miastach. Mieszkańcy narzekają na 
wszystko, właściwie uważają, że są 
tu tylko przejściowo – szczególnie 
młodzi ludzie. Być może to przyjdzie 
z wiekiem. W innych miastach jest 
większy patriotyzm lokalny, większa 
wspólnota społeczności (...). A 
przecież w krajach europejskich ludzie 
zwykle mieszkają w takim mieście 
jak Ciechanów, a dojeżdżają do pracy 

troszeczkę dalej i naprawdę są bardzo 
związani z lokalną społecznością. (...)

Chciałbym serdecznie podziękować 
wszystkim radnym, jak również 
władzom miasta, całemu samorządowi 
za to, co robicie, że w tym mieście żyje 
się lepiej, ciekawiej i Ciechanów ma 
naprawdę dobrą perspektywę rozwoju. 
Dziękuję bardzo również za codzienną 
współpracę ze mną. Na dyżury 
poselskie przychodzi bardzo dużo 
interesantów, ale muszę powiedzieć, 
że są to niewielkie sprawy, które 
wyjaśniamy na bieżąco. W innych 
miastach są o wiele większe problemy. 
Życzę sukcesów wyborczych i do 
zobaczenia w nowej Radzie. 

O dumie z własnego miasta
Ciechanowski poseł Aleksander Sopliński był gościem sierpniowej 

sesji Rady Miasta. Prezentujemy czytelnikom skrót jego wypowiedzi.

Niedymiący komin ciepłowni PEC
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„Świat sam sobie 
nie da rady, segreguj-
my więc odpady” – pod 
takim hasłem w dniach 
15-17 września odby-
ła się tegoroczna edycja 
sprzątania świata. Tra-
dycyjnie wzięli w niej 
udział uczniowie cie-
chanowskich szkół oraz 
przedszkolaki. Uczestni-
czenie w dorocznym po-
rządkowaniu otoczenia 
to cenna lekcja ekolo-
gii. Urząd Miasta zaku-
pił i dostarczył do miej-
skich szkół i przedszkoli 
2,5 tys. worków za kwo-
tę 700 zł. Koordynato-
rem sprzątania naszego 
miasta był Wydział Inży-
nierii i Ochrony Środo-
wiska przy współpracy 
Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych, które 
nieodpłatnie odebrało ze 
sprzątanych terenów 300 
wypełnionych odpadami 
worków.

red.
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Zwykle najwięcej szkód powodu-
ją podstępnie zadane rany psychiczne. 
Uderzenie w nos jest oczywiste i za-
goi się, daje też szansę na obronę. Za-
chwianie czyjejś samooceny może zo-
stawić ślad na całe życie. Zniszczenie 
czyjejś zdolności do bycia szczęśliwym 
jest co najmniej tak okrutne, jak szkody 
cielesne. Metod i sposobów wyrządza-
nia krzywdy jest wiele. 

Dlaczego ludzie stosują przemoc, 
umniejszają i krzywdzą innych? Co po-
woduje, że jeden człowiek drugiemu, 
często pozostającemu w bliskim związ-
ku, zadaje rany i cierpienie? Czy i jak 
można przestać to robić?

Ludzie, którzy stosują przemoc 
w swoich związkach, z reguły do-
świadczali takiej przemocy w przeszło-
ści – byli  świadkami (gdy np. tata bił 
mamę) lub jej ofiarami (gdy sami byli 
bici przez rodziców). Przeżywali lęk, 
upokorzenia, mieli poczucie niemo-
cy. Ktoś w ich życiu miał zawsze ra-
cję, o wszystkim decydował. Skłon-
ność do przemocy jest często przekazy-
wana z pokolenia na pokolenie. Ofiara 
przemocy wyobraża sobie, że ma dwa 
wyjścia – wejść w rolę sprawcy i prze-
trwać lub zostać ofiarą i zginąć. Łatwo 
domyślić się, że łatwiejsze jest stać się 
sprawcą. 

Źródła przemocy tkwią też w prze-
konaniach kulturowych dotyczących 
kobiety, mężczyzny, dziecka i rodzi-
ny, w sposobie rozumienia ról, praw 
i odpowiedzialności w rodzinie, w 
agresywnych wzorcach, w braku odpo-
wiedzialności sprawcy, jego osobistej 
historii i niskiej samoocenie. 

Problem sprawcy przemocy czy 
umniejszacza tkwi w tym, że zawsze 
znajdzie on usprawiedliwienie dla swo-

jego czynu. Czyż matka, która da klap-
sa swojemu dziecku przyzna, że ude-
rzyła, bo nie umiała inaczej? Raczej 
wypowie słowa umniejszacza: „dosta-
łeś bo zasłużyłeś”. Sprawca bardziej 
okrutnej przemocy też znajdzie jakiś 
powód – różne odmiany zdania: „bo 
zupa była za słona”. Usprawiedliwiając 
czyn stłumi poczucie winy i uchyli się 
od naprawienia krzywdy. 

Jego związek, który miał zapew-
nić szczęście i oparcie staje się źró-
dłem cierpienia. Sprawca przemocy 
sam zaczyna cierpieć dopiero wtedy, 
gdy jego związek się rozpada; gdy part-
ner czy partnerka wytacza proces są-
dowy…Wtedy uznaje siebie za ofiarę 
„spisku”, odrzuconego, oszukanego. 

Jeśli odkryłeś, że jesteś spraw-
cą przemocy, możesz szukać po-
mocy. Centrum Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych (ul. Powstańców 
Wielkopolskich 1) przygotowało 
ofertę dla osób będących umniej-
szaczami. 

Proponujemy udział w profesjo-
nalnej psychoterapii, której celem jest 
rozstanie się z agresywnymi sposoba-
mi radzenia sobie z frustracją i kon-
fliktami. Jeśli opisany problem nie jest 
ci obcy – zgłoś się. W każdy wtorek 
w godzinach od 10.00 do 17.00 dyżur 
pełni psycholog. W tym samym dniu, 
w godzinach od 17.00 do 19.00 odby-
wa się terapia. 

  
psycholog 

Danuta Górny

W tym roku za 20 tys. zł na przygo-
towanym placu położono asfaltową na-
kładkę. Podczas ostatniej sierpniowej 
sesji radni przyjęli wniosek prezydenta 
o zwiększenie wydatków na skate park 
o kolejne 30 tys. zł. Trwa właśnie bu-
dowa ogrodzenia terenu oraz oddziel-
nego wejścia. Ogrodzenie będzie chro-
nić urządzenia skate parku przed wan-
dalami i wydzieli plac z terenu stadio-
nu. Obiekty MOSiR-u przy ul. 3 Maja 

nie są ogólnodostępne. Według ustalo-
nego grafiku korzystają z nich członko-
wie klubów i sekcji sportowych. Użyt-
kownicy skate parku też będą musieli 
stosować się do właśnie przygotowy-
wanego regulaminu. 

Do tej pory na budowę i wyposa-
żenie skate parku z miejskiego budżetu 
przeznaczono łącznie 80 tys. zł. Jeszcze 
w tym roku planowany jest zakup ko-
lejnego urządzenia.                      A.G.

W sprzątanie świata włączyli się w 
tym roku współpracujący z Urzędem 
Miasta młodzi ludzie z Ruchu Ekolo-
gicznego „Wolność”. Grabili oni liście 
kasztanowców rosnących przy ul. Ście-
giennego. Drzewa zaatakowane zosta-
ły przez szrotówka kasztanowcowiacz-

ka. Szrotówek niszcząc liście powoduje 
obumieranie drzew. Nieinwazyjna me-
toda uprzątania i palenia liści ogranicza 
występowanie tego groźnego szkodni-
ka nawet o 30 procent. Worki z liśćmi 
odebrał PUK.

A.G.

Rozbudowujemy skate park
Młodzi ciechanowscy deskorolkowcy długo zabiegali o wymarzony 

skate park. Jego budowa zaczęła się w ubiegłym roku. Wbrew pozo-
rom montaż urządzeń do ewolucji na deskach i rolkach to nie wszyst-
ko. Najpierw konieczne okazały się mniej efektowne działania. Trzeba 
było utwardzić podłoże i położyć asfaltową nakładkę. Stanęła na niej 
mini rampa.

Terapia dla umniejszaczy
Od niepamiętnych czasów ludzie używają przemocy aby spra-

wować władzę i kontrolę. Jay Carter w swojej książce pod tytułem 
„Wredni ludzie” tych, którzy zadają, czy próbują zadawać innym bo-
lesne ciosy, nazywa umniejszaczami. Umniejszać czyjąś wartość mogą 
rozmaite zachowania – od zdradzieckiego strzału w plecy po znaczą-
ce westchnienie. 

Walczmy o kasztanowce

Dzieci porządkują świat
Na ogłoszone w lipcu przetargi na 

sprzedaż działek, należących do gmi-
ny miejskiej odpowiedziało wielu za-
interesowanych przedsiębiorców i osób 
prywatnych. Grunty te położone są w 
różnych rejonach miasta i mają różne 
przeznaczenie. Z 5. wystawionych w 
przetargu działek pod zabudowę prze-
mysłową, składy, bazy i usługi sprzeda-
no 4, o łącznej pow. niemal 9 ha. Uzy-

skano za nie cenę prawie 1, 5 mln zł. 
Nowi właściciele ulokują tu prawdopo-
dobnie swoje zakłady i filie firm.

Sprzedane zostały także 2 działki 
pod zabudowę mieszkaniową, 2 pod 
zabudowę usługową oraz 2 udziały 
w nieruchomości pod budowę boksów 
garażowych. Łączna kwota uzyskana 
ze sprzedaży gruntów to 1,6 mln zł.

red.

Ruch na rynku nieruchomości

Dzielnica przemysłowa wkrótce wzbogaci się o nowe zakłady

Trwa budowa ogrodzenia skate parku

Plakat promujący tegoroczną akcję sprzątania świata przema-
wia do wyobraźni
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Nad czym w tym roku 
pracuje ZWiK?

Sieci wodociągowe
Dla Zakładu Wodociągów i Kanali-

zacji ten rok upływa pod znakiem waż-
nych inwestycji. Należy do nich budo-
wa wodociągu w ul. Towarowej. Miesz-
kańcy tej ulicy czekali na to od dawna. 
Przygotowywanie niezbędnej doku-
mentacji i pozyskanie zezwoleń trwa-
ło długo ze względu na położenie du-
żej części ul. Towarowej na terenie za-

mkniętym PKP. Z powodu rozbudowa-
nej infrastruktury podziemnej nie było 
tu możliwe wejście z pracami w pobo-
cze oraz wykonywanie wykopów. Zde-
cydowano o zastosowaniu metody ho-
ryzontalnego przewiertu sterowanego. 
Metoda ta nie wymaga wykonywania 
wykopów, dzięki czemu jest szybka, 
nieskomplikowana, obniża koszty in-
westycji i redukuje do minimum zakłó-
cenia w ruchu drogowym. W tym roku 
wykonane zostanie 1200 m wodociągu, 
co stanowi około 80% całego zadania. 
Stworzy to możliwość przyłączenia 
się do sieci wodociągowej wszystkich 
mieszkańców ul. Towarowej.

Kolejną ważną inwestycją była 
budowa sieci wodociągowej Krubi-
nek. Położono tam ponad 600 m rur 
o różnym przekroju. Wartość robót to 
223 tys. zł. Ponad 100-metrowy odci-
nek sieci wybudowany został w ulicy 
Andersena. Był on niezbędny dla za-
opatrzenia w wodę nowych budynków 
mieszkalnych. Koszt zadania wyniósł 

30 tys. zł. ZWiK przygotowuje się też 
do budowy wodociągu dla nowopow-
stałych domów jednorodzinnych na 
osiedlu Jeziorko.

Sieci kanalizacyjne
Przy okazji realizacji miejskiej in-

westycji na ul. Rzeczkowskiej (budo-
wa kanalizacji deszczowej, chodników 
i nawierzchni) ZWiK wykonał brakują-
cy odcinek kanalizacji sanitarnej nie-
zbędnej do przyłączenia przyległych 
posesji. Powstała także kanalizacja sa-
nitarna (ponad 100-metrowy odcinek) 

umożliwiająca podłączenie nowych bu-
dynków mieszkalnych na osiedlu Wid-
na. Kosztowała ona 50 tys. zł.

Stacja uzdatniania wody
W związku ze zgłaszanymi pro-

blemami z dostawami wody w rejonie 
osiedla Zachód konieczne okazało się 
podjęcie dużej inwestycji: moderniza-
cji stacji uzdatniania wody „Tysiącle-
cia”. Opracowano projekt budowlany. 
Rozstrzygnięty został przetarg na wy-
konawstwo robót budowlanych, sa-
nitarnych i elektrycznych. Wykonano 
już dużą część prac modernizacyjnych. 
Termin zakończenia zadania planowa-
ny jest na koniec listopada tego roku.

Co słychać 
w komunikacji miejskiej?

Co zrobić, by więcej zarobić?
Już w II połowie roku 2004 uda-

ło się zawrzeć wiele nowych umów na 

przewozy autobusami. Uruchomiono 
też punkt sprzedaży opon do wszyst-
kich typów pojazdów. Dochód przyno-
szą wynajęte pomieszczenia budynku 
byłej stołówki, które przez długi czas 
nie były wykorzystane.

W ubiegłym roku Spółka zakupi-
ła nowy autobus turystyczny, a na po-
czątku roku 2006 zdobyła licencję na 
międzynarodowy zarobkowy przewóz 
osób. Efektem tych działań jest po-
dwojenie przychodów z wynajmu po-
jazdów (wzrost o ok. 100 000 zł) już 
w roku 2005. Serwis ogumienia przy-
niósł zysk o ok. 70 000 większy niż 
w roku 2003.

Niższe koszty, 
większy asortyment usług

Tutaj rezultat przyniosła zmiana 
struktury organizacyjnej i organizacji 
pracy w działach. Mimo obniżenia sta-
nu zatrudnienia w ciągu dwóch ostat-
nich lat ze 102 na 89 osób spółka wy-
konuje zwiększony zakres usług. Do-
bry skutek przyniosły proste zabiegi 
oszczędnościowe: ograniczenie kosz-
tów zarządu (w tym opłat za usługi 
telekomunikacyjne o 50%), wykony-
wanie remontów bazy i przystanków 
własnymi siłami, dodatkowe instruk-
taże i przeprogramowanie ustawień 
fabrycznych komputerów sterujących 

pracą skrzyni biegów (udało się obni-
żyć roczne zużycie oleju napędowego 
o ok. 6 % rocznie). Dzięki temu mniej 
dokuczliwy był wzrost cen oleju napę-
dowego.

2005-2006 – lata bogate w inwestycje
Dzięki pozyskaniu 300.000 zł do-

finansowania w formie niskooprocen-
towanej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Warszawie w ubie-
głym roku udało się przeprowadzić mo-
dernizację kotłowni centralnego ogrze-
wania. Od lat 70-tych na potrzeby bazy 
ZKM pracowała kotłownia opalana 
węglem kamiennym. Wysłużona, sko-
rodowana sieć ciepłownicza przynosi-
ła duże straty ciepła.

Od 1 stycznia tego roku, dzię-
ki przeprowadzonej modernizacji sta-
cji diagnostycznej ZKM może pro-
wadzić okręgową stację kontroli po-
jazdów. Z punktu widzenia pasażerów 
bardzo ważne jest systematyczne uno-
wocześnianie taboru autobusowego. 
W tym roku Spółka zawarła umowy 
na dostawy 3 autobusów małopojem-
nych. Zarząd przywiązuje dużą wagę 
do ciągłej poprawy wizerunku firmy. 
Liczy się przede wszystkim kultura ob-
sługi pasażerów, czystość autobusów 
i punktualność. Kierowcy autobusów 
mają obowiązek noszenia służbowych 
mundurów.

Dużym sukcesem Zarządu i zało-
gi spółki, reprezentowanej przez dwa 
działające w firmie związki zawodowe 
było zawarcie nowego układu zbioro-
wego pracy, który zastąpił przestarza-
ły, z roku 1986.

W planach na 2007 r. uwzględniono 
modernizację stacji paliw. Dokumenta-
cja techniczna jest już opracowana.

Na podstawie materiałów 
nadesłanych przez spółki

Oprac. A.G.

Ze względu na swoje właściwo-
ści (niepalny, bardzo giętki) azbest był 
chętnie używany w budownictwie mię-
dzy innymi jako składnik eternitu, czyli 
falistych płyt azbestowo-cementowych 
do pokryć dachowych, płyt elewa-
cyjnych, rur, przewodów wentylacyj-
nych i dymowo-spalinowych, kształ-
tek, płyt warstwowych, klap przeciw-
pożarowych i tablic rozdzielczych. Sto-
sowano go także w tkaninach wygłu-
szających hałas. Po kilkudziesięciu la-
tach powszechnego stosowania okaza-
ło się, że to cichy morderca. Azbestowe 
włókna rozpylone w powietrzu są przy-
czyną śmiertelnych chorób. Wyniki ba-
dań nad azbestem dowodzą, że ludzie 

narażeni na jego pyły często chorują na 
pylicę azbestową czyli azbestozę, raka 
płuc i międzybłoniaka.

Polski ustawodawca w 2003 r. na-
kazał dokonywania inwentaryzacji wy-
robów zawierających azbest, poprzez 
coroczne sporządzanie spisu z natu-
ry. Informację o posiadaniu azbestu 
właściciele, zarządcy lub użytkowni-
cy nieruchomości powinni składać do 
31 stycznia każdego roku aż do mo-

mentu jego usunięcia (nie później jed-
nak niż do 2032 r.). W 2004 r. taką 
informację do Wydziału Inżynierii 
i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
złożyło 319 osób zamieszkałych na te-
renie Ciechanowa. Ogólna powierzch-
nia wyrobów zawierających azbest 
oszacowana została wówczas na po-
nad 42 100 m2. W roku 2005 o posia-
danych wyrobach zawierających azbest 
poinformowało urząd 351 osób (48 600 

m2). Do końca sierpnia tego roku zro-
biły to zaledwie 94 osoby. W związ-
ku z tym zaszła potrzeba zinwentary-
zowania wyrobów azbestowych na te-
renie miasta. Od początku września 
prowadzą ją pracownicy Wydziału In-
żynierii Miejskiej i Ochrony Środowi-
ska. Zwracamy się z prośbą do miesz-
kańców o pomoc w sprawnym przepro-
wadzeniu spisu. Umożliwi to oszaco-
wanie kosztów. Są sygnały, że miesz-
kańcy Ciechanowa będą mogli się póź-
niej ubiegać o dofinansowanie wymia-
ny azbestowych pokryć dachowych 
z pozyskanych środków zewnętrznych.

A.G.

Miasto prowadzi inwentaryzację 
szkodliwego dla zdrowia azbestu

Azbest w języku starożytnych Greków znaczył „niewygasający”. 
Wyrabiane były z niego knoty do lamp oliwnych. Dzisiaj jest to nie-
wygasające źródło kłopotów administratorów i właścicieli budynków 
mieszkalnych, w których kiedyś zastosowano ten materiał.

Inwestycje ZKM i ZWiK

Co nowego w miejskich spółkach?

Prace na ul. Towarowej prowadzone są metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego

Systematyczne unowocześnienie taboru autobusowego to wyzwanie dla ZKM
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21 września w Miejskim Przed-
szkolu Nr 5 dzieci odbyły „Podróż po 
Polsce”. Przedszkolaki  przygotowy-
wały się do tego dnia dużo wcześniej: 
zdobywały wiedzę o swoim kraju na 
podstawie literatury, ilustracji, zdjęć, 
uczyły się wierszy i piosenek, wykona-
ły też prace plastyczne.

Podróży sprzyjała dekoracja sali. 

Były w niej symbole narodowe (fla-
ga, godło), mapa Polski, wystawa prac 
wykonanych różnymi technikami oraz 
ilustracje. Spotkanie rozpoczęło się 
od wspólnej recytacji wiersza „Kate-
chizm polskiego dziecka”. Przedszko-
laki przebrane w kolorowe stroje (bia-
łe, czerwone i niebieskie) przedstawi-
ły różne regiony i miasta Polski: góry, 

Kraków, Warszawę, 
morze. Prezentacja 
odbyła się poprzez 
wiersze, piosenki, 
tańce, zabawy i za-
gadki. Wszyscy po-
żegnali się słowa-
mi piosenki „Płynie 
Wisła, płynie”. Gru-
py wykazały dużo 
inicjatywy i pomy-
słowości podczas 
wspólnych zabaw. 

Katarzyna Sugajska
nauczycielka 

Miejskiego 
Przedszkola Nr 5 

Zapowiedzi kulturalne
– październik

KONCERTY 

● 4.X. godz. 20.00 – koncert Stanisła-
wa Klawe z Kabaretu „Pod Egidą” /pub 
Ciechan/
● 8.X. godz. 18.30 – koncert Terry 
Mana /Kawiarnia Artystyczna CKiSz/
● 30.X. godz. 18.00 – koncert za-
duszkowy „Tribiut to Jimi Hendrix” 
/Kawiarnia Artystyczna/

WYSTAWY

Ekspozycje czasowe
● do 7.X – wystawa plakatów chiń-
skich /Galeria „C” CKiSz/
● od 10.X – wystawa IPN „Z Archi-
wum X Departamentu” /Galeria „C” 
CKiSz/
● do 31.X – prace podopiecznych 
Warsztatu Terapii Zajęciowej /Galeria 
„Na pięterku” CKiSz/
Ekspozycje stałe
● „Ekspozycja broni palnej i białej oraz 
uzbrojenia ochronnego z XV-XVIII 
wieku” /Zamek Książąt Mazowiec-
kich/
● „Życie i twórczość Zygmunta Kra-
sińskiego” /Muzeum Romantyzmu 
w Opinogórze/
● „Pamiątki po Aleksandrze Święto-
chowskim” /Muzeum Pozytywizmu 
w Gołotczyźnie/

SPOTKANIA

● W październiku gościem Ciechanow-
skich Spotkań Muzealnych będzie oj-
ciec Bogdan Waliczak. Przeor Jasnej 
Góry wygłosi wykład na temat ślubów 
króla Jana Kazimierza i kardynała Ste-
fana Wyszyńskiego /dworek A. Bąkow-
skiej w Gołotczyźnie/
● 4. X. godz. 15.30 – promocja Cie-
chanowskich Zeszytów Literackich 
Nr 8 „Tropami Henryka Sienkiewi-
cza” /sala gotycka Zamku Książąt Ma-
zowieckich/
● 7.X. godz. 14.00 – promocja książki 
Ryszarda Sobotko „Moje życie – wiel-
ka przygoda” /Kawiarnia Artystyczna/
● 12.X. godz. 16.30 – spotkanie Klubu 
Miłośników Poezji – sylwetka twórcza 
Franciszka Karpińskiego w 265. rocz-
nicę urodzin poety /Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia Nr 1 przy ul. Kiciń-
skiego 21/23/
● 28.X. godz. 13.00 – promocja książ-
ki Edwarda Lewandowskiego „Cmen-
tarze” /sala widowiskowa CKiSz/

KONKURSY

● 5.X. godz. 13.00 – rozstrzygnięcie 
XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Po-
etyckiego „O Laur Opina” /Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze/

FILM

W październiku na ekran kina „Łydy-
nia” wchodzą produkcje m.in.: „Karol 
– papież, który pozostał człowiekiem”, 
„Skok przez płot”, „Sztuka zrywania”, 
„Supermen: powrót”.

Oprac. K.D.

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych
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Z życia szkół 
i przedszkoli

Nauczyciele mianowani
4 września w ciechanowskim ratu-

szu prezydent Waldemar Wardziński, 
w obecności swoich zastępców Ewy 
Gładysz i Eugeniusza Sadowskiego 
oraz dyrektora Zakładu Obsługi Szkół 
i Przedszkoli Cezarego Chodkowskie-
go, wręczył akty nadania awansu zawo-
dowego na stopień nauczyciela miano-
wanego. Otrzymało je 21. nauczycie-
li: Halina Komorska, Barbara Zawadz-
ka, Bogumiła Nasierowska, Ewa So-
wiecka, Magdalena Wiercińska, Marta 

Skorupska, Renata Grzelak, Magdalena 
Domagała, Angelika Moczarska, Edyta 
Niepytalska, Joanna Nowakowska, Jo-
anna Pokropska, Bogusława Szatkow-
ska, Anna Jarczewska, Marzena Kwiat-
kowska, Marta Kwiatkowska, Sylwia 
Sokolnicka, Jolanta Bilińska, Katarzy-
na Pichola-Kwiatkowska, Barbara Der-
bin i Renata Kowalik. Na uroczystości 
obecni byli dyrektorzy szkół, w których 
uczą awansowani nauczyciele. Prezy-
dent przekazał też gratulacje  dyrektor-
ce Miejskiego Przedszkola Nr 5 Marii 
Gulczyńskiej obchodzącej 45 lat pracy. 
Nagrodę jubileuszową z okazji 25. lat 
pracy otrzymał dyrektor SP Nr 5 Wie-
sław Burba.

Gratulacje dla poetów z SP Nr 5
Uczniowie z Klubu Młodego Poety, 

działającego przy Szkole Podstawowej 
Nr 5 pod opieką Ewy Kopacz, otrzymali 
wyróżnienie za wiersze o naszym mie-
scie w X edycji  Ogólnopolskiego Kon-
kursu Poetyckiego „O Złoty Klucz Cie-
chanowskiego Ratusza”. 16 września 
podczas rozstrzygnięcia konkursu mło-
dzi poeci odebrali gratulacje z rąk pre-
zydenta Waldemara Wardzińskiego. 

Sala Papieska w I LO
Ks. kanonik Eugeniusz Graczyk po-

święcił Salę Papieską w I Liceum Ogól-
nokształcącym. Będą się w niej odby-
wać lekcje religii. W żółto-niebieskiej 
sali znajdują się pamiątki związane z Ja-
nem Pawłem II: Biblia, popiersie Ojca 
Świętego, mapa jego życia oraz oko-
licznościowe monety. 14 września na 
uroczystości otwarcia Sali obecny był 
prezydent miasta. 

red.

KONKURSY

Ruszyła kolejna XII edycja 
„Czwartków lekkoatletycznych”. Bio-
rą w nich udział dzieci ze szkół podsta-
wowych. To dla nich pierwsza okazja, 
żeby wykazać się lekkoatletycznym ta-
lentem i wolą sportowej walki. Zawo-
dy odbywają się w dwóch edycjach: 
na jesieni i na wiosnę. Finał ogólno-
polski odbędzie się w czerwcu 2007 
r. w Warszawie. Pra-
wo startu uzyskają 
najlepsze trzy osoby 
w każdej z następu-
jących konkurencji: 
bieg na 60 m, bieg na 
300 m, bieg na 600 m 
– dziewczęta, bieg na 
1000 m – chłopcy, 
skok w dal, rzut pił-
ką palantową.

21 i 27 września 
na stadionie miejskim 
odbyły się pierwsze 
zmagania. Kolejne 
przeprowadzone zo-
staną 3 i 11 paździer-
nika. Zawodnicy ry-
walizują ze sobą w 

trzech kategoriach wiekowych: rocz-
nik 1996 i młodsi, rocznik 1995 oraz 
rocznik 1994.

Organizatorami „Czwartków lek-
koatletycznych” w Ciechanowie są: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
Ciechanowski Szkolny Związek Spor-
towy oraz Urząd Miasta.

 red.

Przedszkolaki „podróżują” po Polsce

Pierwsza rywalizacja 
małych lekkoatletów

Ten rok szkolny zaczął się dla 
uczniów ciechanowskich szkół nie 1, 
lecz 4 września. Do naszych podsta-
wówek i gimnazjów trafiło o 271 dzie-
ci mniej niż w ubiegłym roku. Na-
ukę w 216. oddziałach rozpoczęło 
5451 uczniów. W przedszkolach będzie 
się bawić i uczyć 796 dzieci (o 13 dzie-
ci więcej niż w ubiegłym roku). Niż de-
mograficzny, obserwowany w ostat-
nich latach, spowodował nieznaczne 
zmniejszenie liczby etatów pedago-
gicznych. Nie pociągnęło to jednak za 
sobą żadnych zwolnień. 

Kontynuowany jest rządowy pro-

gram „Wyprawka Szkolna”, który ma 
wyrównywać warunki startu szkolne-
go uczniów. Spośród 456. pierwszo-
klasistów programem objętych zostało 
70 dzieci. Wyprawki kosztowały 
6 384 zł. 

W inauguracji roku w Szkole Pod-
stawowej Nr 5, Gimnazjum Nr 3 oraz 
I Liceum Ogólnokształcącym wziął 
udział prezydent Waldemar Wardziń-
ski, jego zastępca Ewa Gładysz odwie-
dziła Miejski Zespół Szkół Nr 1 oraz 
Zespół Szkół Nr 2 (przy ul. Orylskiej).

red.

Szkolne wyprawki dla dzieci

Centrum Kultury i Sztuki wznawia tradycyjne giełdy kolekcjonerskie. Organi-
zatorzy zapraszają zarówno numizmatyków i filatelistów, jaki i zainteresowanych 
innymi dziedzinami kolekcjonerstwa, tudzież wszelkiego rodzaju starociami. Moż-
na będzie kupić, sprzedać i wymienić.  

Na giełdach będą mile widziani również młodzi, początkujący kolekcjonerzy. 
A zbierać – jak wiadomo – można wszystko: znaczki pocztowe i monety, starą pra-
sę i książki, porcelanę, stare zegary czy militaria, ale również rzeczy nie wymagają-

ce żadnych nakładów finansowych (bilety wizytowe, ekslibrisy, pocztówki, nalepki 
bądź kapsle od piwa, znaczki klubów sportowych, zaproszenia na imprezy itd).

Najbliższa giełda odbędzie się w niedzielę 8 października w holu Centrum Kul-
tury i Sztuki – początek o godz. 10.00. Wstęp bezpłatny zarówno dla wystawiają-
cych swoje zbiory, jak i dla odwiedzających. Każdy wystawiający otrzyma do dys-
pozycji stolik do wyłożenia. Giełdy będą odbywać się w każdą 2-gą niedzielę mie-
siąca.                                                                                               Tadeusz Woicki

Wraca giełda kolekcjonerska
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Ciekawi ludzie, ciekawe miejsca

W turkusowym pokoju pośród 
wielkich malowanych kwiatów w ko-
lorze czerwieni meksykańskiej roz-
mawiam z Agatą o tworzeniu i o niej 
samej. Chętnie odpowiada na moje 
wścibskie pytania.

Jak postrzegasz świat?
A.Z. Prawda jest każdego dnia tro-
chę inna. Trudno powiedzieć, jaki jest 
świat. 
Jak zaczął się twój bliski kontakt ze 
sztuką?
A.Z. Dawno, dawno temu, za górami, 
za lasami… w Ciechanowie (śmiech). 
Chęć tworzenia, wyrażania siebie była 
we mnie chyba od zawsze. Ponoć na 
konkretne pytania odpowiadam w spo-
sób niekonkretny. A ja porozumiewam 
się w inny sposób, nie tylko z otocze-
niem, ale i z samą sobą. 
Ale wyrażasz siebie na różne sposo-
by.
A.Z. Jedną techniką nie da się opowie-
dzieć różnych rzeczy. Szukam techni-
ki, która najlepiej przystaje do dane-
go tematu.
W czym się czułaś najlepiej?
A.Z. W brzuchu mamy (śmiech).
A poza nim?
A.Z. Kiedy czuję się bezpieczna. Ro-
zumiem, że pytasz o sztukę. Nie lu-

bię farb olejnych, są ciężkie, śmierdzą 
i trudno się po nich umyć. Wolę już pa-
stę do butów lub akwarele – są dużo 
lżejsze. Bardzo odpowiada mi – szcze-
gólnie ostatnio – technika kolażu, foto-
montaż. Kod paskowy to mój „najulu-
bieńszy” znak graficzny od lat. Ostatnio 
metki od ubrań są niezwykle ciekawe. 
Ta fascynacja kolażem bierze się chyba 
z chęci pozbierania drobin rzeczywisto-
ści i przetworzenie ich w moją własną 
rzeczywistość.
A maski? Swego czasu było ich bar-
dzo dużo.
A.Z. Maski to ciężki okres. One też 
były kolażami. Żadna z nich nie była 
jednym człowiekiem. To były „zlepki 
cech ludzi”, przedstawione za pomocą 
prostych symboli. Wszystkie przedsta-
wiały cechy złe, były smutne, wybebe-
szone. Nie było ani jednej uśmiechnię-
tej maski. Teraz zmieniły formę. Są ob-
razkami malowanymi gdzieś na przy-
stanku, w oczekiwaniu na kogoś, na 
plaży, gdziekolwiek. I są radosne.
Tym się teraz zajmujesz?
A.Z. Tak. Kolor, słońce, energia świata, 
proste motywy natury – to jest teraz we 
mnie. No i przenoszę się na przedmioty, 
żeby to nie było płótno, czy papier.
Aparat i kamera. Tylko praca, czy 
także przyjemność?
A.Z. Kamera – rzecz, której bardzo mi 
brakuje. Zdjęcia – jeszcze nie wiem, 
jak je odbieram. Interesują mnie lu-
dzie, ich grymasy twarzy, lubię, kiedy 
są uśmiechnięci. Kolory to jest coś, co 
króluje w tej chwili w moim świecie. 
Przez jakiś czas zajmowałaś się też 
teatrem.
A.Z. Mój teatr sceniczny jest teraz bar-
dzo daleko. Oddaliłam się od teatru być 
może dlatego, że zbyt wiele ohydnego 
teatru jest w życiu. Ludzie nie umieją 
grać, a robią to nagminnie!

Rozmawiała 
Bożena Zagórska-Arumińska

Inspiracją dla rzeźbiarzy stało się 
widowisko historyczne „Powrót Szwo-
leżerów Gwardii”. Motyw walki, zmę-
czenia i marzeń o wolności został 
utrwalony w drewnie oraz w metalu. 
Naszych lokalnych artystów reprezen-
tował wicedyrektor CKiSz rzeźbiarz 
i malarz Marek Zalewski oraz muzyk 
Maciej Ostromecki. Jazzujące kompo-
zycje grane przez tego perkusistę pod-
czas wernisażu wypełniły wnętrze ga-
lerii specyficzną atmosferą. Ekspozy-
cję wzbogaciły zdjęcia dokumentujące 
proces twórczy. 

Plener zrealizowano w ramach pro-
gramu „Rozwój Inicjatyw Lokalnych”, 
ogłoszonego przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego.

K.D.

Muzycy pod kierunkiem Zbignie-
wa Gracy zagrali 8 utworów wybitne-
go kompozytora. Orkiestrze towarzy-
szyła solistka Justyna Reczieniedi (so-
pran), która zaśpiewała znane arie ope-
rowe („Conti fan tutte” i „Don Giovan-
ni”) i koncertowe („Non curo l’afetto”) 
oraz motet „Exsultate, Jubilate”. Wy-
raźne ożywienie publiczności wywo-
łało wirtuozerskie wykonanie serenady 
„Eine kleine Nachtmusik” na smyczki. 

Niedzielne popołudnie było praw-
dziwą ucztą duchową dla miłośników 

muzyki poważnej. Organizatorem bli-
sko półtoragodzinnego koncertu był 
Urząd Miasta. Z jego zaproszenia sko-
rzystało około 250. osób.  

K.D.

Nasza warownia znów stała się 
świadkiem interesujących pokazów. 
Tym razem zaprezentowały je Mazo-
wiecka Drużyna Wojów Słowiańskich 
WELES oraz Drużyna Wojów AR-
KONA z Ciechanowa. Walki przepla-
tane były występami zespołów Aba-
lienatus i Open Folk. Grupy Sympa-
tyków Kultury Dawnej udzielały lek-
cji tańców średniowiecznych, renesan-
sowych i barokowych. Archeolog Ma-
rek Piotrowski wygłosił krótki wykład 
na temat historii zamku w Ciechanowie 
i jego przyszłości. Modnisie i dandysi 

zademonstrowali stylizowane na epokę 
średniowiecza stroje.

W trakcie Spotkań prowadzone 
były warsztaty. Można było m.in. wła-
snoręcznie wykonać naczynie z gli-
ny, utkać kawałek krajki, pisać na ta-
bliczkach woskowych, nauczyć się ro-
bić ozdobne paciorki oraz biżuterie 
z drutu miedzianego, postrzelać z łuku 
oraz spróbować swoich sił w rzucaniu 
toporem. Atrakcją dla dzieci było szu-
kanie skarbu oraz konkurs na najlep-
szy rysunek. 

K.D.

Fascynacja średniowieczem
Muzeum Szlachty Mazowieckiej, przy wsparciu finansowym pre-

zydenta miasta, po raz drugi zorganizowało „Spotkania ze średnio-
wieczem”. 9 września na Zamku Książąt Mazowieckich mogliśmy po-
dziwiać pokazy dawnych tańców oraz walk Wikingów ze Słowianami. 
Nie brakowało koncertów i zabaw plebejskich. Podczas imprezy pre-
zentowane były dawne techniki rękodzieła i rzemiosła. 

Agata Zakrzewska 
– kreator rzeczy różnych, 

zmieniacz rzeczy zastanych
Jest rodowitą ciechanowianką, absolwentką Instytutu Marketin-

gu i Reklamy przy Wyższej Szkole Humanistycznej. Niegdyś związana 
z Teatrem Plastycznym Makata, od 6 lat z Teatrem Exodus. Utalento-
wana plastycznie: maluje, fotografuje, przygotowuje projekty graficz-
ne i scenograficzne. W swoim dorobku ma kilka wystaw: kompozycje 
– WSH (2001 r.); malarstwo i maski – Galeria „C” (2002 r.) oraz Dom 
Samopomocy w Strzegowie i w Mławie (2004 r.). 

Szwoleżerowie w Galerii „C” 
Artyści z Ciechanowa, Zakopanego oraz miast partnerskich 

– Chmielnickiego i Haldensleben wzięli udział w I Międzynarodowym 
Plenerze Rzeźbiarskim „Szwoleżerowie”.  Powstałe w tym czasie prace 
zostały pokazane na wystawie otwartej 7 września w Galerii „C”.

Koncert mozartowski
Z okazji przypadającej w tym roku 250. rocznicy urodzin Wol-

fganga Amadeusza Mozarta Warszawska Opera Kameralna przy-
gotowała cykl przedstawień teatralnych i koncertów z kompozycjami 
wielkiego wiedeńskiego klasyka. Jeden z występów mieliśmy przyjem-
ność wysłuchać 10 września na Zamku Książąt Mazowieckich. 
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Tegoroczny festiwal połączony był z obchodami „Dni Kultury 
Chińskiej w Polsce”. Po raz pierwszy w historii DIONIZJI mieliśmy 
okazję zetknąć się precyzją chińskiej sztuki. Występ Zespołu Tańca 
Nowoczesnego z Guangdong i Żeńskiego Zespołu Muzycznego z Se-
chuan grającego na tradycyjnych instrumentach wzbogaciła wysta-
wa plakatów chińskich otwarta w Galerii „C”. Wrażeń artystycz-
nych i duchowych dostarczyły też przedstawienia zaprezentowane 
przez teatry z Rosji, Ukrainy i Polski. Nie brakowało koncertów. 

15 i 16 września upłynął w Ciechanowie pod znakiem teatru. W progra-
mie festiwalu znalazły się realizacje sceniczne i plenerowe. Teatr Nikoli, o ro-
syjskich korzeniach, na co dzień związany z Krakowem, zaprezentował miniatu-
rę „Taniec Aniołów” oraz pełne ekspresji widowisko zatytułowane „Obraz nie-
znanego malarza”. Teatr Makata, tak jak rok temu pokazał, „Wesele” w reżyse-
rii Wiktora Wiktorczyka (z Teatru Klinika Lalek), a Teatr Woskresiennia z Lwo-
wa – „Hioba” do tekstu  Karola Wojtyły. (Sympatycy DIONIZJI zapewne pamię-
tają, że w ubiegłym roku obie realizacje z powodu ulewnego deszczu obejrzała 
tylko garstka widzów.) Teatr Exodus, istniejący od ponad 6. lat w Ciechanowie, 
wystawił swoje najnowsze przedstawienie – „Mątwę” na podstawie dramatu Wit-
kacego. Był to czwarty występ tego teatru na festiwalu dionizyjskim. Aleksan-
dra Kugacz z Teatru Studio Czyczkowy z Grudziądza zdobyła sympatię publicz-
ności krótkim monodramem „Watt”, przesiąkniętym beckettowskim absurdem. 
Ciekawą propozycją był spektakl „Błękitny Anioł ze Szmulek”, przygotowany 
pod kierunkiem reżysera filmowego i teatralnego Grzegorza Skurskiego. Gdań-
ski Teatr Snów zademonstrował swoją specyficzną poetykę w spektaklu „Pokój”. 
Cykl przedstawień zakończył alternatywny Teatr Usta Usta z Poznania. Ich reali-
sty show zatytułowane „Cadillac” był wymowną parodią programów telewizyj-
nych, które tak wielu z nas omamiają i wyjaławiają.  

Teatralne zmagania wzbogaciły koncerty zespołów: Lipa Trio Band, Kochan-
ków Gwiezdnych Przestrzeni, Lena Lenaoff Qwartet Band oraz Nayabingo Sand 
System. Wszystkie występy tym razem odbywały się nie na zamku, lecz w Cen-
trum Kultury i Sztuki oraz jego okolicach. Oglądać było co. Szkoda tylko, że 
więcej osób nie skorzystało z tej możliwości. Jak zwykle nie zawiedli stali by-
walcy i pasjonaci DIONIZJI. Chciałoby się postawić pytanie: gdzie była wtedy 
„ciechanowska inteligencja”? 

Katarzyna Dąbrowska 

Organizatorami DIONIZJI ‘2006 byli: Prezydent Miasta Cie-
chanów, Stowarzyszenie Artystyczne Makata, Mazowieckie 
Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie oraz Centrum Kultury i 
Sztuki w Ciechanowie. 

Cytat miesiąca
Radna Agnieszka Bukowska zachęcała podczas 43 sesji Rady Miasta: – Jeśli 
chodzi o przyrost naszych Polaków wiadomo, że spada. Wszyscy powinniśmy ro-
bić wszystko w tym kierunku, żeby nas było więcej Polaków i my ciechanowianie 
też, i władze miasta, i radni również. Część radnych odniosła się sceptycznie do 
swojego udziału w poprawieniu demograficznych statystyk ...

XIV Międzynarodowy Festiwal Teatralny DIONIZJE’ 2006

W objęciach Melpomeny 

Chińskim tańcem uwiedzeni
Tegoroczny Festiwal Teatralny „Dionizje” zyskał orientalny akcent. Dzięki 

Dniom Kultury Chińskiej w Polsce wysłuchaliśmy Żeńskiego Zespołu Muzyczne-
go Seczuańskiego Zespołu Pieśni i Tańca. Na deskach sali widowiskowej CKiSz 
12 tancerzy z Guangdong Modern Dance Company zaprezentowało spektakl „O 
kaligrafii”, taneczną wersję stylów chińskiego pisma. Występu na tak światowym 
poziomie Ciechanów jeszcze nie widział. Giętkość ciał artystów, niezwykła pre-
cyzja ruchów, widoczne w każdym geście klasyczne wykształcenie baletowe, do-
skonała choreografia, współbrzmienie gestów z dźwiękiem i światłem scenicz-
nym było mistrzowskim przełożeniem starej, bogatej kultury na współczesny, dy-
namiczny taniec i zmysłową cielesność. Zespół dał tylko cztery spektakle: w War-
szawie, Szczecinie, Poznaniu i Ciechanowie. To zaszczyt dla naszego miasta. Bra-
wa były tak gromkie i długie, że uśmiechnięci Chińczycy kłaniali się przez dobry 
kwadrans. 

E.B.

Guangdong Modern Dance Company

www.um.ciechanow.pl

Żeński Zespół Muzyczny z Sechuan Teatr Exodus Teatr Woskresiennia

Teatr Usta Usta

Teatr Nikoli Guangdong Modern Dance Company


