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Od 1 września uczniowie samorządo-
wych szkół będą nosić jednolite stroje
Szkoły kupują podręczniki
Dobiegają końca duże inwestycje w ul. 
Zagumiennej, Ukośnej i Willowej
Kolejne miejsca parkingowe w pobliżu 
hali sportowej
O strefie płatnego parkowania w cen-
trum
Urząd Miasta, TPD i PCK zorganizowa-
ły dzieciom półkolonie
361 tys. zł na remonty w miejskich szkołach  
i przedszkolach 
Nie zwlekaj! Wymień stary dowód na 
nowy. Jeszcze 7200 ciechanowian posu-
guje się zielonymi książeczkami

–

„Tour de Pologne”
10 września ok. godz. 11.30 przez Ciechanów drogą krajową 

nr 60 przejadą kolarze biorący udział w 64. wyścigu „Tour de 
Pologne”. Na odcinku od ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych do 
ul. Tatarskiej zorganizowana zostanie lotna premia.  

Dionizje ’2007
W dniach 14-16 września odbędzie się XV Festiwal Teatral-

ny DIONIZJE ‘2007. Wystapią: Teatr Makata i Teatr Delikates 
(Warszawa), Teatr Cinema (Michałowice), Biuro Podróży (Po-
znań), Klinika Lalek (Wolimierz), Teatr Novogo Fronta (Pra-
ga) oraz Teatr Exodus (Ciechanów). Koncerty zagrają zespoły 
Pogodno, Kinior i Makarauk.  Ze specjalnym recitalem wystąpi 
Maciej Maleńczuk. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta (współ-
organizatora DIONIZJI) i plakatach.

„Pożegnanie Lata”
22 września na placu przed halą sportową przy ul. 17 Stycz-

nia od godz. 17.00 piknik rodzinny „Pożegnanie Lata”. W pro-
gramie: kiermasze, stoiska gastronomiczne i handlowe, konkur-
sy. Przybyłych zabawiać będzie Teatr Wagabunda z Krakowa. 
Na plenerowej scenie zaprezentują się zespoły The Mofo Party 
Band i Gethsemane. Gwiazdą wieczoru będzie zespół De Mono 
(zamiast Dody, która zerwała umowę z Urzędem Miasta nie po-
dając żadnego powodu). Koncert grupy Andrzeja Krzywego roz-
pocznie się o godz. 20.00. 

Wstęp na wszystkie imprezy jest wolny!

Prezydent Ciechanowa 
zaprasza

Zmiany godzin pracy 
Urzędu Miasta

Z dniem 1 września 2007 roku ulega-
ją zmianie godziny pracy Urzędu Miasta. 
Wprowadzona zmiana dotyczy wyłącznie 
wtorków. W te dni urząd będzie czynny od 
godz. 9.00 do godz. 17.00, w pozostałe dni 
– od godz. 8.00 do godz. 16.00. Władze mia-
sta mają nadzieję, że ta zmiana ułatwi intere-
santom załatwianie spraw.

Rząd podnosi opłaty,  
samorząd zbiera cięgi

Decyzją Rady Ministrów od 1 stycznia 
2008 r. pięciokrotnie (z 15,71 zł/Mg do 75 zł/
Mg) wzrosną opłaty za tzw. korzystanie ze śro-
dowiska naturalnego, czyli między innymi za 
składowanie niesegregowanych odpadów na 
wysypiskach. Według obliczeń dokonanych 
w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych taki 
wzrost stawki spowoduje w Ciechanowie po-
nad 30% podwyżkę opłat za odbiór odpadów. 
– Spółka oszczędza i jest w dobrej kondycji fi-
nansowej. Nie mieliśmy więc w planach żad-
nych podwyżek – mówi Tadeusz Pikus, prezes 
PUK – Musimy jednak zastosować się do de-
cyzji rządu.

Więcej na str. 4
A.G.

–

Wydawnictwo Bauer zwróciło  się do Samorządu Ciechanowa. 
z prośbą o wyrażenie przez Radę Miasta zgody na włączenie do 
Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nierucho-

Szybka decyzja w sprawie 
strefy ekonomicznej

mości przy ul. Niechodzkiej. WMSSE to prze-
strzeń, w obrębie której firmy mogą korzystać 
z istotnych przywilejów. Są to głównie ulgi  
w podatku dochodowym.

Na przeznaczonej pod inwestycje 6,9-hekta-
rowej działce Bauer planuje rozbudowę hal pro-
dukcyjnych (o powierzchni 10 tys. m2), urucho-
mienie w nich dwóch nowych maszyn drukar-
skich, linii introligatorni, przygotowalni form  
i magazynów. Inwestycja ta umożliwi stworze-
nie 155 nowych miejsc pracy. Miasto zyska po-
nadto kolejne 120 tys. zł podatku od nierucho-
mości (dotychczas do miejskiej kasy z tego ty-
tułu drukarnia Bauera płaciła 500 tys. zł).

9 sierpnia na nadzwyczajnej sesji miej-
scy radni, doceniając możliwości, jakie niesie 
ze sobą rozwój koncernu jednogłośnie podjęli 
uchwałę o włączeniu działki do specjalnej stre-
fy ekonomicznej. A.G.

W sprawie wprowadzenia specjalnej strefy radni byli jednomyślni

Miejsca w miejskich 
przedszkolach i żłobku

W tym roku szkolnym w miejskich przedszko-
lach samorządowych bawić i uczyć się będzie 825. 
dzieci. To o 36 przedszkolaków więcej niż w ubie-
głym roku. Prezydent Miasta podjął decyzję o uru-
chomieniu dodatkowego oddziału w Miejskim 
Przedszkolu Nr 10 przy ul. Batalionów Chłopskich 
oraz całodziennego oddziału w Miejskim Przed-
szkolu Nr 6, co dało 50 dodatkowych miejsc. Mimo 
tego na przyjęcie do przedszkoli oczekuje 27 dzieci. 
- Podobną sytuację mieliśmy w ubiegłym roku, kie-
dy to na skutek rotacji we wrześniu i październiku 
udało się pomieścić wszystkie oczekujące dzieciaki 
– mówi zastępca prezydenta Cezary Chodkowski. 
Koszt uruchomienia dodatkowych oddziałów to ok. 
60 tys. zł. Miejski żłobek dysponuje 21 miejscami. 
W kolejce czeka 7 maluchów. Doświadczenia z lat 
ubiegłych pozwalają sądzić, że również te dzieci 
zostaną przyjęte. red.

–

Otwarcie Domu dla Osób 
Psychicznie Chorych

29 sierpnia w siedzibie przy ul. Niechodz-
kiej 14 uroczyście otwarto Środowiskowy Dom 
Samopomocy dla Osób Chorych Psychicznie. 
W Ciechanowie od lat funkcjonuje już Środo-
wiskowy Dom Samopomocy przy ul. Strażac-
kiej. Jego pensjonariuszami są osoby niepeł-
nosprawne psychicznie. Oba SDS-y działają  
w strukturze Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

red.



Święto Policji
20 lipca mszą świętą w ciechanowskiej farze rozpoczęły się obchody Święta Poli-

cji. Po nabożeństwie pod Krzyżem Katyńskim złożone zostały kwiaty. Funkcjonariu-
sze oraz zaproszeni goście, wśród których były władze miasta, spotkali się w sali kon-
ferencyjnej Starostwa Powiatowego na gali wręczenia nagród, awansów oraz wyróż-
nień. Uroczystość zakończyła się akademią z okazji 88. rocznicy powołania Policji. 

Turniej o „Puchar Prezydenta Miasta Ciechanów”
W dniach 29-31 lipca Miejski Klub Sportowy „Jurand” był organizatorem IX 

Międzynarodowego Turnieju Piłki Ręcznej Zespołów Młodzieżowych Kobiet o „Pu-
char Prezydenta Miasta Ciechanów”. W rozgrywkach wzięły udział reprezentacje  
z Litwy, Francji, Serbii oraz Polski. Zwyciężyła Francja (3-0), przed Polską (2-1), 
Serbią (1-2) i Litwą (0-3). 

Święto Wojska Polskiego
W rocznicę bi-

twy warszawskiej  
z 1920 roku, okrzyk-
niętej „Cudem nad 
Wisłą”, 15 sierpnia 
obchodziliśmy Świę-
to Wojska Polskie-
go. Tego dnia w ka-
plicy garnizonowej 
1 Ciechanowskiego 
Pułku Artylerii im. 
Józefa Piłsudskiego 
odbyła się uroczy-
sta msza święta. Na 
Placu J. Piłsudskie-
go uczczono pamięć 
poległych żołnierzy. 

– 2007 rok to rok niełatwych wyzwań dla polskiej armii. Co dzień setki polskich ro-
dzin z niepokojem śledzą doniesienia z naszych baz w Iraku czy Afganistanie. W dniu 
żołnierskiego święta jest okazja, żeby podziękować żołnierzom za gotowość do ofiar, 
za godne reprezentowanie Polski w służbie pokoju na świecie. Nie wolno jednak za-
pominać, jak ważną rolę odgrywa wojsko tu, w ojczyźnie. Szkołą polskiego patrio-
tyzmu zawsze była rodzina, kościół i wojsko. To one formowały pokolenia młodych 
ludzi, którzy potrafili nie tylko walczyć, ale i uczciwie pracować dla Polski –  przypo-
mniał prezydent. Pod pomnikiem Marszałka władze miasta złożyły wieńce.

Rocznica Powstania Warszawskiego
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Obwód Ciechanów oraz Prezy-

dent Miasta zorganizowali obchody 63. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskie-
go. Uroczystości z udziałem kombatantów, policjantów, strażaków, pocztów sztan-
darowych oraz przedstawicieli władz miasta i ugrupowań politycznych odbyła się  
1 sierpnia pod tablicą pamiątkową, znajdującą się przy ul. Powstańców Warszaw-
skich. – Kiedy codzienność przynosi nam polityczne zamieszanie i śmieszne spory, 
warto spojrzeć na nie z dystansem, jakie daje dojrzała mądrość. Warto przypomnieć 
sobie, za co umierało pokolenie Kolumbów. Warto starać się mądrze budować przy-
szłość naszej ojczyzny. W zgodzie, wzajemnym szacunku, nie tracąc godności i ho-
noru. Tego nauczyli nas bohaterowie Powstania  – powiedział w przemówieniu pre-
zydent. Po złożeniu kwiatów uroczystości przeniosły się do kościoła parafii pod we-
zwaniem św. Piotra Apostoła, gdzie odprawiona została msza święta w intencji oj-
czyzny i poległych powstańców.

Wizyta ambasadora USA
Z kurtuazyjną wizytą 28 sierpnia do Ciechanowa przyjechał ambasador USA  

w Polsce Victor Ashe. Absolwent Uniwersytetu w Yale i Uniwersytetu Tennes-
see spotkał się prezydentem miasta, zwiedził Zamek Książąt Mazowieckich  
i obejrzał prowadzone tam prace archeologiczne. Relacja z wizyty ambasadora 
w następnym numerze.

Trwają przygotowania do EURO 2012
2 lipca prezydent Waldemar Wardziński wziął udział w spotkaniu Prezydium 

Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego.  
W siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dyskutowano 
o budowie obwodnic i dróg krajowych oraz autostrad na terenie województwa ma-
zowieckiego. Omówiono też sprawy związane z naszymi przygotowaniami do Mi-
strzostw EURO 2012.  

Nowy dowódca artylerzystów
Pułkownik Wojciech Sowiński został nowym dowódcą 1. Ciechanowskiego Puł-

ku Artylerii im. Józefa Piłsudskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Wojsk Rakietowych 
i Artylerii w Toruniu oraz Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie zastąpił na 
tym stanowisku Mieczysława Rejmana, który z początkiem czerwca awansował na 
szefa artylerii w 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej. 6 lipca w uroczystości 
objęcia ciechanowskiego pułku uczestniczyły m.in. władze miasta.  

Letnie Koncerty Muzyki Dawnej
14 lipca oraz 11 sierpnia w ramach Letnich Koncertów Muzyki Dawnej, organi-

zowanych przez Muzeum Szlachty Mazowieckiej, wystąpił zespół Pro Musica Anti-
qua z Olsztyna oraz trio: Dorota Jasińska, Małgorzata Feldgebel i Mirosław Feldge-
bel. Kolejny Koncert Muzyki Dawnej odbędzie się 8 września. Na błoniach zamko-
wych, podczas III Spotkań ze Średniowieczem, zaprezentują się zespoły: Open Folk 
i Abelienatus. Spotkania kwotą 10 tys. zł dofinansował Urząd Miasta.

Kolejny pomnik ciechanowskiego rzeźbiarza w Niemczech
Marek Zalewski skończył gipsowy model pomnika, który ma stanąć w Niem-

czech. U naszych zachodnich sąsiadów stoi już 25 pomników autorstwa wicedy-
rektora Centrum Kultury i Sztuki. Najnowsza praca to rzeźba dla miasta Lindenfels  
w regionie Odenwald, przedstawiająca XIX-wiecznego ewangelickiego duchowne-
go czytającego Biblię pastora Wilhelma Baura, znanego niemieckiego patriotę. 

Dyskusja nad rewitalizacją ciechanowskiego zamku
11 lipca w Muzeum Szlachty Mazowieckiej odbyło się kolejne z cyklu spotkań 

dotyczących rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich. W dyskusji wzięli udział 
m.in.: wicemarszałek Tomasz Siemoniak, posłowie Mirosław Kożlakiewicz i Alek-
sander Sopliński oraz starosta Sławomir Morawski i zastępca prezydenta miasta Ce-
zary Chodkowski. Przypominamy, że związku z pracami archeologicznymi ciecha-
nowski Zamek jest zamknięty dla zwiedzających.

Zarząd Osiedla nr 2 ufundował dzieciom bilety na basen
15 lipca Zarząd Osiedla nr 2 

„Aleksandrówka II” rozdawał naj-
młodszym mieszkańcom osie-
dla bilety na basen w DPS „Kom-
batant”. Akcja przeprowadzona  
w siedzibie Zarządu (budynek SMLW 
„Zamek” przy ulicy Batalionów 
Chłopskich 17a) cieszyła się dużym 
zainteresowaniem ze strony miesz-
kańców. Zaskoczeniem dla wszyst-
kich była kilkumetrowa kolejka,  
w której po bilet ustawiały się całe 
rodziny. – Pomysł tak się spodobał, 
że chcemy powtórzyć go w przy-
szłym roku – zapowiada Marek Wi-
śniewski, przewodniczący Zarządu 
Osiedla.

Oferta dla przedsiębiorców
Mazowiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy oraz Urząd Miasta informują, 

że osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą oraz właściciele mikro 
i małych przedsiębiorstw z terenu woj. mazowieckiego mogą ubiegać się o pożycz-
ki oprocentowane do 8%.  Podmiotom osiągającym roczny dochód netto do 10 mln 
euro i zatrudniającym w ciągu roku mniej niż 50 osób MRFP udziela dwóch rodza-
jów pożyczek: 1). „Pierwszy krok” – dla podmiotów rozpoczynających działalność 
lub istniejących  krócej niż 6 miesięcy. Kwota pożyczki do 30 000 zł. 2). „Rozwój” 
– dla podmiotów działających dłużej niż 6 miesięcy. Kwota pożyczki do 120 000 zł. 
Więcej informacji na stronach www.mfrp.pl lub www.mazovia.pl zakładka: Mazo-
wiecki Regionalny Fundusz Pożyczkowy).
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Wręczanie biletów. Od lewej: Iwona Wyrwał, Elżbieta 
Grzeszczak, Elżbieta Bonisławska – członkowie Zarządu 
Osiedla nr 2

Wyrazy szczerego współczucia dla 

Aleksandra Kaluszkiewicza
z powodu śmierci 

Matki
składają

Prezydent Miasta Ciechanów
oraz pracownicy Urzędu Miasta

Słowa otuchy i ciepła dla

Marii Maruszewskiej
z powodu śmierci 

Ojca
składają

Prezydent Miasta Ciechanów
oraz pracownicy Urzędu Miasta

Markowi Zagrajkowi
wyrazy głębokiego współczucia

po stracie
Ojca
składają

Prezydent Miasta Ciechanów
wraz z  pracownikami Urzędu Miasta

Z grzybami do sanepidu
Rozpoczyna się sezon grzybobrań i niestety także zatruć spowodowanych nie-

znajomością grzybów. W przypadku wątpliwości radzimy udać się do Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Ciechanowie. Od poniedziałku do piątku,  
w godz. od 7.30 do 10.00 w siedzibie Stacji przy ul. Sienkiewicza 27 dyżury pełni 
klasyfikator grzybów.

Salwa honorowa
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Od 1 września uczniowie samorządowych szkół będą nosić jednolite stroje

Powrót szkolnego mundurka

Do tej pory o wyborze podręcznika 
decydował nauczyciel, realizując w ten 
sposób własną wizję nauczania. Róż-
norodność ofert autorskich sprzyjała 
powstawaniu nowych, niedużych, ale 
sprawnie działających oficyn wydaw-
niczych. Gra była (i jest) warta świecz-
ki, polski rynek podręczników jest bo-
wiem wart 600 mln zł. Teraz dzięki pro-
gramowi „Tani podręcznik” wydawcy 
wybranych tytułów mają zagwaranto-
wany zbyt na co najmniej 3 lata. Czy 
w związku z tym duże (bo małych na 
to nie stać) wydawnictwa kuszą szkoły 
wysokimi rabatami, oferują bezpłatne 

książki dla najuboższych lub do szkol-
nych bibliotek? Czy wybór jednego 
tytułu dla wszystkich klas był łatwy?  
– W klasach IV – VI nie mieliśmy tego 
problemu, bo już wcześniej korzysta-
liśmy z jednakowych podręczników. 
Książki dla oddziałów I – III wybierał 
zespół samokształceniowy, który tworzą 
nauczyciele nauczania zintegrowanego. 
Rada Pedagogiczna zaakceptowała wy-
bór i już w maju zamówiliśmy podręcz-
niki w wydawnictwie Nasza Era, które 
zaproponowało niższą marżę. Książ-
ki właśnie docierają do szkoły – mówi 
Wiesław Burba, dyrektor Szkoły Podsta-

wowej Nr 5. W Szkole Podstawowej Nr 
4 podręczniki wybrano po naradzie dy-
rekcji z nauczycielami. – Nasi dostawcy 
to WSiP i MAC, dwa duże wydawnictwa. 
Zaoferowali nam po kilka kompletów 
książek z poszczególnych przedmiotów 
w każdym roczniku dla niezamożnych 
uczniów i zrezygnowali z marży. Umowę 
podpisaliśmy w maju, podręczniki mają 
do nas dotrzeć na początku września – 
zapewnia Jolanta Łuniewska, dyrektor-
ka SP Nr 4.

Czy jednakowy podręcznik spraw-
dzi się w klasach o różnym poziomie 
uczniów? Czy najpopularniejsi wy-

dawcy zdążą z wydrukowaniem odpo-
wiedniej ilości książek? Czy mniejsze 
wydawnictwa oferujące często dobre, 
nowoczesne tytuły mają szanse z wy-
dawniczymi gigantami – jednym sło-
wem, czy nie grozi nam powrót mono-
polu, jaki pamiętamy sprzed 1989 roku,  
i – z czasem – podyktowanych przez 
tenże monopol wyższych cen? Czas 
pokaże, czy pomysł ujednolicenia pod-
ręczników sprawdzi się w praktyce i czy 
szkolne książki rzeczywiście stanieją.

Ewa Blankiewicz

Szkoły kupują podręczniki
W marcu wraz z nowelizacją ustawy o systemie oświaty Sejm uchwalił ministerialny program „Tani podręcznik”. Zgodnie z nim od września 

tego roku szkoły wybierają jeden podręcznik z każdego przedmiotu dla całego rocznika i same go kupują. Zmiana tytułu jest możliwa najwcześniej 
po 3 latach. Zdaniem MEN program przyniesie spore oszczędności w rodzinnych budżetach – młodsze dzieci odziedziczą książki po starszych, bę-
dzie też można tanio kupować używane podręczniki.

W całym kraju dyrekcje 
szkół w porozumieniu z rada-
mi rodziców wybierały dowol-
ny wzór mundurków: jedne 
decydowały się na całe garni-
tury i żakiety ze spódniczkami, 
inne oszczędnościowo poprze-
stały na jednakowych bluzach 
lub samych kamizelkach. – Po 
długich dyskusjach zdecydo-
waliśmy się na bezrękawniki  
z logo szkoły na lewej kieszeni. 
Wspólnie wybraliśmy też jeden 
z ciechanowskich zakładów 
krawieckich, który szyje stro-
je, ale rodzice mogą też wyko-
nać je sami. Kamizelki będą się 
różnić: uczniowie podstawówki będą no-
sić te z jasną stebnówką, a gimnazjaliści  
– z czerwoną – informuje Janusz Kowal-
ski, dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół 
Nr 2 przy ul. Czarnieckiego.

Nie będzie zupełnej uniformizacji. 
Niektóre szkoły zdecydowały się jedy-
nie na stroje jednolite kolorystycznie, 
głównie granatowe. Taki wariant wybrał 
Miejski Zespół Szkół Nr 1 przy ul. Po-
wstańców Wielkopolskich. – Decydują-
cy głos w sprawie ubioru mieli rodzice. 
Na półrocze podczas wywiadówek prze-
prowadziliśmy wśród nich referendum. 
90% rodziców opowiedziało się za do-
wolnymi granatowymi strojami z tar-
czą szkoły. Tylko rodzice uczniów jed-
nego oddziału na 54 klasy w całym ze-
spole optowali za mundurkami. Padły 
też głosy, żeby jednego wybranego dnia  
w miesiącu dzieci mogły przyjść dowol-
nie ubrane – będzie taki „kolorowy”, 
wesoły dzień – mówi Dariusz Mosa-
kowski, dyrektor Zespołu. Dla Agniesz-
ki Brulewicz, matki ośmiorga dzieci, 
w tym dwójki w szkole podstawowej  
i dwójki w gimnazjum, mundurki to do-
datkowy kłopot. – Synowi i córce kupi-

łam już w „Remie” dżinsowe kamizelki, 
jakie wybrano w Gimnazjum Nr 3, ale 
żeby „umundurować” młodsze dzieci 
muszę kilka razy z Bloków pofatygować 
się na ul. Wojska Polskiego. Najpierw 
muszę złożyć zamówienie w zakładzie 
krawieckim, który ma szyć bluzy typu 
polar dla uczniów Szkoły Podstawowej 
Nr 5, później zgłosić się do przymiarki  
i po odbiór. Do bluzy mają być niebieskie  
t-shirty. Ciągle trzeba je prać, więc mu-
szę kupić przynajmniej 6. 

W dodatku zakup ubrań nie jest jed-
norazowy, bo dzieci w szkolnym wieku 
szybko je niszczą i z nich wyrastają. Roz-
porządzenie ministra ma więc określone 
konsekwencje finansowe. Pod wpływem 
fali krytyki ministerstwo przeznaczy-
ło 20 mln zł na dopłaty do jednolitych 
strojów. Jedno dziecko może otrzymać 
50 zł. – To pokryje koszt zakupu dżinso-
wej kamizelki, ale bluza ma kosztować 
60 zł. Do tego koszt t-shirtów – dopłata 
z pewnością nie wystarczy – stwierdza 
pani Agnieszka. 

Oprócz dopłat do mundurków nie-
zamożne rodziny mogą otrzymać też 
dofinansowanie zakupu podręczników 

do klas 0 – III szkół podsta-
wowych. Warunek – dochód 
na jedną osobę w rodzinie 
nie może przekroczyć 351 
zł. Wnioski o dopłatę wraz 
z zaświadczeniem o docho-
dach netto rodzice lub prawni 
opiekunowie ucznia składali  
w szkolnych sekretariatach. 
Prezydent Ciechanowa za po-
średnictwem miejskiego Za-
kładu Obsługi Szkół i Przed-
szkoli przekaże środki dyrekto-
rom, a ci wypłacą pieniądze ro-
dzicom. Za mundurek i książki 
trzeba jednak najpierw zapła-

cić z własnej kieszeni – zwrot kosztów 
nastąpi dopiero po przedstawieniu do-
wodu zakupu. Wartość pomocy w za-
kupie podręczników dla uczniów szko-
ły podstawowej nie może przekroczyć  
70 zł dla ucznia zerówki, 130 zł dla 
ucznia I klasy, 150 zł dla II i 170 zł dla 
III klasy.

Termin składania wniosków o do-
finansowanie, początkowo wyznaczo-
ny na 31 lipca, przedłużono ze wzglę-
du na okres wakacyjny. – Czekamy do 
29 sierpnia, później listy uprawnio-
nych do dopłat przekażemy kuratorium 
– informuje Adam Krzemiński, dyrektor 
Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli. 
Przed upływem tego terminu trudno wy-
liczyć, jak wiele rodzin uczniów ciecha-
nowskich szkół podstawowych i gimna-
zjów będzie się starać o dofinansowanie. 
Na razie ZOSiP wystąpił o 35 000 zł – to 
koszt mundurków dla 700 dzieci. Licz-
bę potrzebujących oszacowano na pod-
stawie wypłacanych przez ZOSiP szkol-
nych stypendiów. Wstępnie zarezerwo-
wano też 31 200 zł na dofinansowanie 
do zakupu podręczników. 

Ewa Blankiewicz

Miejmy nadzieję, że wpro-
wadzenie szkolnych mundurków 
spełni swoją rolę. Nieumundurow-
ny intruz rzuci się w oczy woź-
nym i nauczycielom, znikną czę-
sto widoczne w ubiorach różnice 
między dziećmi z mniej lub bar-
dziej zamożnych rodzin, ucznio-
wie będą bardziej identyfikować 
się ze swoją szkołą. Mundurki 
mają szansę stać się dobrym po-
sunięciem, w przeciwieństwie do 
wizytujących szkoły słynnych 
„trójek”, które miały zdiagnozo-
wać stan bezpieczeństwa w pla-
cówkach oświatowych. Do pracy 
w nich zaangażowano policjan-
tów, prokuratorów, pedagogów. 
Efekt wielogodzinnych rozmów  
z dyrekcją, nauczycielami, rodzi-
cami i uczniami, wypełnionych an-
kiet i spisanych protokołów? Iden-
tyczne, bez względu na diagno-
zę „trójek”, zalecenia dla każdej 
ciechanowskiej szkoły. Podczas 
obrad Komisji Oświaty, Kultury  
i Sportu Rady Miasta Ciechanów 
pod adresem kuratorium padło  
z tego powodu dużo gorzkich słów. 
Dyrektorzy samorządowych szkół 
jednomyślnie skrytykowali wtedy 
takie marnotrawstwo czasu i pie-
niędzy. Zdania co do jednolitych 
strojów są podzielone. Większość 
rodziców przed laty nosiła fartuszki  
z białym kołnierzykiem i różnie to 
wspomina. Mundurek oraz tarcza 
określają przynależność ucznia 
do danej szkoły. Dla jednych będą 
chlubnym wyróżnikiem, dla in-
nych niechcianym przymusem. 
Oby tym razem pomysł byłego już 
ministra Romana Giertycha okazał 
się strzałem w dziesiątkę, a mun-
durki stały się z czasem miłym 
wspomnieniem ze szkolnych lat.

E.B.

Początek każdego roku szkolnego to dla rodzin, zwłaszcza wielodzietnych czas dużych wydatków. Nie 
wszystkich stać na zakup podręczników, a co dopiero mundurków. A te, zgodnie ze zmianami w ustawie o sys-
temie oświaty od 1 września obowiązują w publicznych podstawówkach i gimnazjach w całym kraju. Rodziny, 
w których dochód na 1 osobę nie przekracza 351 zł otrzymają dopłatę do mundurków. Mogą też liczyć na do-
finansowanie zakupu podręczników dla uczniów zerówek i klas I-III szkół podstawowych. Wnioski o dopłaty 
wraz z zaświadczeniem o dochodach do 29 sierpnia przyjmowały szkolne sekretariaty.

Od 1. września dzieci przyjdą do szkoły w mundurkach

Strzał  
w dziesiątkę  
czy niewypał
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Wnioski w tej sprawie można po-
bierać w Urzędzie Miasta, w Biurze Ob-
sługi Interesanta (ul. Wodna 1) w godz. 
8.00-16.00, we wtorki od godz. 9.00 do 
17.00. Elektroniczna wersja druku znaj-
duje się na stronie www.um.ciechanow.
pl (zakładka: poradnik interesanta). Wy-
pełnione blankiety należy dostarczyć 
osobiście, dołączyć do nich 2 zdjęcia  
o wymiarach 45 na 35 mm, potwierdze-
nie opłaty w wysokości 30 zł dokona-
nej w kasie urzędu oraz aktualny odpis 
aktu urodzenia/małżeństwa (w przy-
padku osób urodzonych bądź zawie-
rających związek małżeński poza Cie-
chanowem). – Urzędnik może pojechać 
do osoby starszej, chorej czy niepełno-
sprawnej. Wystarczy taką wizytę trze-
ba uzgodnić telefonicznie – dodaje kie-
rownik Wydziału Spraw Obywatelskich 
Elżbieta Leoszko. 

Na nowy dokument tożsamości cze-
ka się miesiąc. Dowód wydawany jest 
na okres 10 lat, w przypadku osoby nie-
pełnoletniej – na 5. Po straceniu ważno-

ści, w wyniku uszkodzenia czy zmiany 
nazwiska lub adresu, dowód trzeba po-
nownie wymienić. O jego zmianie nale-
ży powiadomić Urząd Skarbowy, organ 
ubezpieczeniowy oraz bank. 

Dowód osobisty muszą mieć wszy-
scy, którzy ukończyli 18 lat. Osoby 
uprawnione, a nie posiadające tego ro-
dzaju dokumentu podlegają karze grzyw-
ny, a nawet ograniczenia wolności do 
jednego miesiąca. Bez nowego dowodu 
nie będzie można przekroczyć granicy 
między państwami Unii Europejskiej, 
założyć konta lub zaciągnąć kredytu  
w banku, odebrać przesyłki poleconej na 
poczcie, odebrać i wymienić paszportu, 
zarejestrować auta, rozliczyć się z ZUS-
em, zawrzeć ślubu, sprzedać bądź kupić 
mieszkania… Aż głowa boli od ewentu-
alnych niedogodności i represji. Dlate-
go nie warto zwlekać. W Ciechanowie 
dowodów nie wymieniło jeszcze ponad 
7000 mieszkańców. Ich szczególnie za-
chęcamy do wizyty w urzędzie.

K.D.

Nie zwlekaj!  
Wymień stary dowód na nowy

 Do końca marca 2008 roku został przedłużony termin ustawowej 
wymiany dowodów osobistych. Wkrótce wszystkie „zielone książeczki” 
stracą ważność. Brak nowego dokumentu może oznaczać kłopoty. Dlate-
go lepiej nie czekać do ostatniej chwili i już dziś dopełnić formalności. 

W Ciechanowie cena za wywóz 
śmieci to obecnie 3,50 zł miesięcznie 
od osoby. Po podwyżce wyniesie 4,70. 
zł Średnia w kraju jest sporo wyższa  
i kształtuje się obecnie na poziomie 5-7 
zł. Cena ta wzrośnie do 6,5-9 zł. Roz-
porządzenie Ministra Ochrony Środo-
wiskapodnoszące opłaty za składowa-
nie niesegregowanych odpadów ma być 
zapewne specyficzną zachętą do selek-
tywnej zbiórki. To jedyny sposób, żeby 
płacić mniej za wywóz śmieci. Segrega-
cja odpadów to pojęcie nieobce miesz-
kańcom Ciechanowa. Na terenie mia-
sta od lat rozstawione są kolorowe po-
jemniki na plastik, szkło i papier. Stale 

przybywa wniosków o do-
stawianie nowych kontene-
rów. Na osiedlach domów 
jednorodzinnych PUK roz-
wozi worki do segregacji 
i odbiera je w wyznaczo-
nych terminach. Zachętą do 
podjęcia przez mieszkań-
ców segregowania odpa-
dów miała być też Uchwała 
Rady Miasta 30 marca 2006 
r., dająca podstawę do uzy-
skania 10% zniżki za usłu-
gę wywozu odpadów dla 
właścicieli nieruchomości, 
którzy segregują odpady.  
– W praktyce wygląda to 

tak, że u mieszkańców, którzy segre-
gują odpady zmniejsza się ilość śmieci 
wyrzucanych do pojemników ogólnych, 
mogą więc rzadziej korzystać z usługi 
wywozu śmieci. Posegregowane odpa-
dy są zaś odbierane bezpłatnie – mówi 
Tadeusz Pikus, prezes Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych.

Wnioski o dostawienie pojemni-
ków do selektywnej zbiórki odpadów 
można kierować do Wydziału Inżynierii 
Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzę-
du Miasta, Pl. Jana Pawła II 6 oraz do 
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, 
ul. Gostkowska 83.

A.G.

Rząd podnosi opłaty, 
samorząd zbiera cięgi

Podwyżka opłat za odbiór odpadów nie jest lokalnym wymysłem, 
tylko skutkiem prawa, które zacznie obowiązywać od przyszłego roku. 
– Spółka oszczędza i jest w dobrej kondycji finansowej. Pozwoliłyby one na 
utrzymanie niezmienionej stawki za wywóz odpadów jeszcze w 2008 r. Nie 
mieliśmy więc w planach żadnych podwyżek – mówi Tadeusz Pikus, pre-
zes PUK – Musimy jednak zastosować się do centralnych decyzji.

Pojemniki do segregowania odpadów ustawiono także  
w Urzędzie Miasta

W Przedszkolu Nr 1 położono płytki 
ceramiczne na parterze budynku (schody 
i korytarz). Pomalowano też sale zabaw 
oraz cztery sanitariaty. W Przedszkolu 
Nr 3 odnowiono dwie sale oraz wymie-
niono dziesięć drzwi. W Przedszkolu  
Nr 4 grzejniki rurowe zastąpiono pły-
towymi. Położono również kostkę bru-
kową na pobliskich chodnikach i po-
prawiono ogrodzenie terenu. Ładniej-
szy wygląd zyskały też pomieszcze-
nia Przedszkola Nr 5. Odnowiono tam 
dwie sale zabaw (malowanie ścian, la-
kierowanie i cyklinowanie podłóg oraz 
wymiana grzejników i płyt przy wen-
tylatorach sufitowych). Podobne pra-
ce przeprowadzono w Przedszkolu  
Nr 6. Oprócz tego odnowiono szatnię  

i korytarz. W Przed-
szkolu Nr 8 wykła-
dzinę zastąpiono 
płytkami ceramicz-
nymi i usunięto 
zacieki na suficie.  
W Przedszkolu Nr 
10 pomalowano 
korytarz i klatkę 
schodową.

Remonty sta-
ły się też udzia-
łem ciechanow-
skich podstawó-
wek i gimnazjów. 
W SP Nr 4 zmo-
dernizowano wen-
tylację grawita-

cyjną zaplecza hali sportowej. W SP 
Nr 5 ocieplono zewnętrzne ściany blo-
ku sportowego. Plac apelowy przy SP 
Nr 6 utwardzono kostką brukową. Po-
malowano też pomieszczenia socjalne 
nauczycieli, pokój dyrektora oraz se-
kretariat. W Miejskim Zespole Szkół 
Nr 1 wymieniono pokrycie dachowe  
i przystosowano obiekt dla osób niepeł-
nosprawnych. Lepsze pokrycie dacho-
we otrzymał też Miejski Zespół  Szkół 
Nr 2. W holu głównym na parterze 
wymieniono podłogi. W Gimnazjum  
Nr 1  położono kostkę brukową na placu 
przed budynkiem. W Gimnazjum Nr 3 
schody wewnętrzne obłożono płytkami 
ceramicznymi.

K.D
.

Remonty w miejskich 
szkołach i przedszkolach 

Czas wakacyjnego wypoczynku sprzyja pracom modernizacyjnym 
w placówkach oświatowych. Przeszło 361 tys. zł miasto przeznaczyło na 
niezbędne remonty w podległych mu jednostkach. Na przedszkola wy-
dano 162 tys. zł, na szkoły podstawowe i gimnazja – 199 tys. zł. 

Tak teraz wygląda plac przy SP Nr 6

Na 2 tygodnie przed pierwszym 
dzwonkiem miejscy strażnicy ruszyli w 
okolice szkół. Do końca sierpnia spraw-
dzą oznakowania przejść dla pieszych 
w okolicach postawówek i gimnazjów. 
Ocenią stan ogrodzeń, barierek i łańcu-
chów zabezpieczających, boisk szkol-
nych, chodników i jezdni oraz sygnali-
zacji świetlnych w otoczeniu szkół. II 
etap programu profilaktyczno-prewen-
cyjnego „Bezpieczna droga do szko-
ły” rozpocznie się 3 września. Przez  
2 tygodnie pracownicy Straży Miejskiej 
będą pomagać najmłodszym przecho-
dzić przez jezdnię, uczyć zasad bezpie-
czeństwa, pilnować przestrzegania prze-
pisów podczas korzystania z przejść dla 
pieszych.

Miejscy strażnicy i policjanci zwró-
cą szczególną uwagę na siedem ruchli-
wych skrzyżowań: 

ul. Pułtuskiej i Powstańców Wielko-
polskich przy MZS Nr 1, 

ul. Płońskiej i Orylskiej przy G Nr 1 
oraz przejście dla pieszych na Płońskiej 
przy SP Nr 4

ul. Czarnieckiego i Granicznej przy 
MZS Nr 2

ul. 17. Stycznia i Tatarskiej przy  
G Nr 3

ul. Wyspiańskiego, Broniewskiego  
i Letniej przy SP Nr 5 i SSP 

ul. Powstańców Wielkopolskich  
i Wiklinowej, parking przy NOT i teren 
SP Nr 6

red.

Bezpieczna droga do szkoły

Uwaga stypendyści
Podobnie jak w latach ubiegłych 

rodzice mogą ubiegać się o przyzna-
nie stypendium socjalnego dla dzieci. 
Zgodnie z ustawą o systemie oświa-
ty (Dz.U. Z 2004r. Nr. 256 poz. 2572 
ze zm.) rodzice mogą składać wnio-

ski do dnia 15 września 2007r. Sty-
pendium takie przysługuje uczniom  
i słuchaczom do 24 roku życia za-
mieszkałych na terenie danej gminy, 
w rodzinach których dochód nie prze-
kracza 351 złotych netto. red.
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II etap budowy ul. Witosa 
W ubiegłym roku błotniste wyboje na części ul. Witosa zastąpi-

ły asfalt i chodnik. Nadszedł czas na realizację II etapu budowy od 
strony skrzyżowania z ul. Mikołajczyka. Wyłoniony w przetargu wy-
konawca (Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan., Energetycz-
nych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy) wybuduje tu kanalizację desz-
czową, nawierzchnię jezdni i chodniki. Miasto uzyskało dofinanso-
wanie inwestycji z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza Kom-
ponent J”. Zakończenie prac planowane jest na listopad. Ta część in-
westycji będzie kosztowała około 1 540 000 zł, przy czym dotacja w 
wysokości 75% wartości robót budowlanych (bez kosztu pracy, prac 
przygotowawczych, projektowych i obsługi przedsięwzięcia) obniży 
wydatek z miejskiego budżetu o ponad 1 mln zł.– Już dziś obserwu-
jemy wzrost zainteresowania potecjalnych inwestorów tą częścią mia-
sta, która po zakończeniu budowy ul. Witosa, będzie dla nich jeszcze 
bardziej atrakcyjna – mówi z-ca prazydenta E.Gładysz.

Więcej miejsc parkingowych
Oddany do użytku w ubiegłym roku wielofunkcyjny 

parking przed halą sportową dobrze spełnia swoje zadanie. 
Uczestnicy i goście zawodów nie mają kłopotu z zaparkowa-
niem, poza tym teren ten jest dogodnym miejscem do organi-
zacji imprez kulturalnych. Od chwili oddania obiektu do użyt-
ku (koniec września ubiegłego roku) występowali tu: Golec 
uOrkiestra (Pożegnanie Lata 2006), Myslovitz (tegoroczny 
Piknik Europejski) i Ivan Komarenko (Piknik Radia dla Cie-
bie). Zimą zamontowane na placu sztuczne lodowisko przez 
kilka miesięcy cieszyło małych i dużych miłośników łyżew.

W sierpniu miasto zakończy budowę parkingu przy ul. 17 
Stycznia. Powstanie tu 10 dodatkowych miejsc parkingowych 
oraz droga dojazdowa do parkingu i Akademii Humanistycz-
nej. Inwestycja kosztować będzie 120 000 zł.

Trwa budowa dużych parkingów w okolicach ul. Ściegien-
nego. Z części miejsc postojowych ciechanowianie już korzy-
stają. Zakończenie budowy planowane jest na wrzesień.

Separatory już oczyszczają wodę
Zakończył się montaż dwóch separatorów substancji ropo-

pochodnych. Jedno z tych dużych urządzeń oczyszcza wody 
opadowe spływające do Łydyni z osiedla Zachód i dzielnicy 
przemysłowej, a drugie z ulic: Witosa, Rzeczkowskiej, 11. Puł-
ku Ułanów Legionowych i Płońskiej. Wraz z montażem urzą-
dzeń przeprowadzono remonty rowów odprowadzających 
oczyszczoną wodę do rzeki i zadbano o estetyczny wygląd oto-
czenia. Separator zamontowany za dzielnicą przemysłową zo-
stał ogrodzony, a w miejscach, gdzie jeszcze niedawno były 
głębokie wykopy rośnie już trawa. Koszt tych inwestycji to  
2,5 mln zł. – Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące ochro-
ny środowiska nie pozwalają na odprowadzanie deszczówki do 
rzeki bez oczyszczenia, o czym należy pamiętać planując kolej-
ne inwestycje drogowe.. To oczywiście istotnie podnosi koszty 
– powiedziała E. Gładysz.

Na Zagumiennej, Ukośnej i Willowej końcówka prac
To dwuletnie zadanie dobiega końca. Miasto wybudowało tu kanalizację deszczową, sanitarną, chodniki oraz 

nawierzchnie jezdni. Odbiór techniczny przewidziano na wrzesień, po położeniu wierzchniej warstwy asfaltu  
w ul. Zagumiennej. Całkowity koszt inwestycji to 2 250 000 zł.

Kolejne ulice do budowy
Trwa procedura przetargowa na budowę ulic, chodników, odwodnienia i modernizację oświetlenia w ulicach: 

Ogrodowej i części ulicy Jasnej (na odcinku od ul. Widnej do Ogrodowej), części ul. Granicznej (na odcinku od ul. 
Widnej do Ogrodowej) oraz  ul. Parkowej wraz z chodnikami i odwodnieniem. A.G.

Miejskie inwestycje Z prac Wydziału 
Inżynierii Miejskiej

Bieżące utrzymanie istniejących dróg to dla mia-
sta duży wysiłek organizacyjny i finansowy. Znaczna 
część z tych prac przypada na sezon letni, ze wzglę-
du na korzystne warunki pogodowe. W wakacyjnych 
miesiącach, na zlecenie Urzędu Miasta ekipy drogo-
wców wykonywały prace remontowe w wielu punk-
tach miasta.

Przybywa miejsc do parkowania
W okolicach szpitala przy ul. Powstańców Wiel-

kopolskich firma DELTA-PRID wybudowała około 35 
miejsc postojowych – wartość robót to blisko 64 tys. 
zł. – Dodatkowe miejsca postojowe w tej części miasta 
są naszą odpowiedzią na skargi mieszkańców, których 
urządzenie płatnego parkingu przez szpital pozbawi-
ło dotychczasowych możliwości parkowania – powie-
działa z-ca prezydenta Ewa Gładysz. 

Nawierzchnia pod kontrolą
Poprawiono tłuczniową nawierzchnię odcinka drogi 

łączącej ul. Płońską z ul. Reutta – wartość robót 11 tys. zł 
oraz ul. Rycerskiej i fragmentu ul. Wołodyjowskiego (od 
ul. Zamkowej do ul. Rycerskiej) za  ok. 70,7 tys.zł. Firma 
„KOPTRANS” Witolda Piętki wykonała tam potrójne po-
wierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją asfaltową  
i kruszywem. 

Remonty dróg krajowych spowodowały, że część ru-
chu przeniosła się na ul. Orylską. Przeciążona jezdnia wy-
magała szybkiego remontu. Blisko 4,5 tys. m2  nawierzch-
ni Orylskiej pokryło masą bitumiczną wyłonione w dro-
dze przetargu Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Inżynie-
ryjnych Mława. Wartość prac to ponad 175 tys. zł.

Ulica Rycerska

Wygodne i bezpieczne chodniki

Nowa nakładka na ul. Orylskiej

Z frezowania drogi krajowej nr 60 utwardzono ul. 
Bukietową, odcinek ul. Dziubińskiej, Rajkowskiego, 
Górnej, Cichej oraz dokończono utwardzanie ul. Szumnej 
(szerszy odcinek od ul. Granicznej) i fragmentu ul. Siera-
kowskiego przy Miejskim Przedszkolu Nr 4. Z pozyska-
nego frezoasfaltu wykonywany jest odcinek ul. Kmicica 
(od ul. Parkowej do Zagłoby – ok. 60 m). Ponadto planu-
je się utwardzić ul. Opinogórską (na odcinku ogródków 
działkowych SONA), ul. Partyzantów i Gombrowicza (od 
Żeromskiego do Słonimskiego). – Dzięki dobrej współ-
pracy z Oddziałem Dróg Krajowych w Mławie pozyska-
liśmy materiał, który umożliwił na wykonanie prac długo 
oczekiwanych przez mieszkańców - nawierchni ulic grun-
towych nie planowanych w najbliższych latach do grun-
townej przebudowy– mówi E. Gładysz A.G.

Stopniowo poprawia się stan miejskich chodników. 
W ul. Batalionów Chłopskich położono 752 m2 kostki. 
Wartość prac to 79 tys. zł. Naprawa 60 m2 chodnika przy 
ul. Grodzkiej kosztowała 8,5 tys. zł. Wyremontowano 
także chodnik przy ul. Mickiewicza – 75 m2 od stro-
ny Grodzkiej (8,4 tys. zł). Położenie 84,25 m2 chodnika 
przy ul. Niechodzkiej kosztowało 8,9 tys., zł. 119 m2 

brakującego chodnika na Monte Cassino (od Patriotów 

do Hubala) oraz 403 m2 w ul. Zamkowej (strona pra-
wa na odcinku od ul. Księcia Janusza Mazowieckiego 
do ul. Wołodyjowskiego) udało się częściowo wykonać 
z materiału pozyskanego z przebudowy drogi krajowej 
nr 60. Pozostałą część zakupił Urząd Miasta. W drugiej 
połowie sierpnia rozpoczęły się remonty chodników  
w ul. Okrzei i Głowackiego.

A.G.

Separator za dzielnicą przemysłową

Kończy się budowa parkingów w okolicach  
ul. Ściegiennego

Rozładunek rur do budowy deszczówki  
w ul. Witosa
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Rozkład jazdy  
w telefonie

Zakład Komunikacji Miejskiej in-
formuje, że rozkład jazdy autobusów 
komunikacji miejskiej dostępny jest już 
w telefonie komórkowym pod adresem 
wap.rozkład.com. Zasady i szczegół ko- 
rzystania z tej formy informacji znaj-
dują się na stronie internetowej Spółki 
www.zkmciechanw.pl w zakładce „Roz-
kład jazdy”. Koszt połączenia zależy  
od wyboru operatora. 

Uchwały  
Rady Miasta Ciechanów  

podjęte na IX Sesji  
28 czerwca 2007 r.

Nr 72/IX/07  w sprawie ustanowienia 
użytku ekologicznego pod nazwą „Ba-
gry” w Ciechanowie.
Nr 73/IX/07  w sprawie ustalenia strefy 
płatnego parkowania, wysokości stawek 
opłat za parkowanie pojazdów samo-
chodowych w tej strefie oraz „Regula-
minu Strefy Płatnego Parkowania”.
Nr 74/IX/07  w sprawie powołania Ze-
społu opiniującego kandydatów na ław-
ników. 
Nr 75/IX/07  w sprawie niewyraże-
nia zgody na bonifikatę od ceny lokalu 
mieszkalnego.
Nr 76/IX/07  w sprawie przekazania 
nieruchomości komunalnej na rzecz To-
warzystwa Budownictwa Społecznego 
sp. z o.o. w Ciechanowie.
Nr 77/IX/07  w sprawie zmian w Statu-
cie Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 78/IX/07  w sprawie zamiany nieru-
chomości.
Nr 79/IX/07  w sprawie rozpatrzenia 
skargi Pani Haliny Makowskiej zam. 
przy ul. Wiosennej 8 w Ciechanowie.
Nr 80/IX/07  w sprawie nabycia nieru-
chomości na własność Gminy Miejskiej 
Ciechanów.

„Bagry” 
pod ochroną

„Bagry” to kompleks wodny poło-
żony w obrębie Krubina będący wła-
snością Gminy Miejskiej Ciechanów.  
W trosce o walory przyrodnicze obszaru, 
na IX sesji radni miejscy podjęli uchwa-
łę, która stanowi prawną ochronę jezio-
ra, otaczających go drzew oraz przeby-
wających w okolicy ptaków i zwierząt.  

IX sesja Rady Miasta

Płatne parkowanie
Wprowadzenie strefy płatnego parkowania od dawna postulują przedsiębiorcy (ostatnio podczas spotka-

nia prezydenta z członkami Mazowieckiej Izby Gospodarczej), część radnych, a także kierowcy. Ci ostatni 
skarżą się, że znalezienie wolnego miejsca w centrum graniczy z cudem. Słychać głosy, że miejsca już od rana 
blokują samochody pracowników położonych w centrum biur i sklepów. Już jesienią może się to zmienić.  
Na IX sesji Rada Miasta uchwaliła wprowadzenie w centrum Ciechanowa strefy płatnego parkowania.  
Za opłatami za parkowanie na Warszawskiej, Placu Jana Pawła II, części Ściegiennego i Kopernika opowie-
działo się 13 radnych, 8 było przeciw.

Przedwakacyjna sesja dłużyła 
się radnym. Oceniono pracę ZKM 
(właśnie mija 10 lat od chwili zareje-
strowania spółki) i funkcjonowanie 
Zakładu Obsługi Szkół i Przedszko-
li. Prezydent przedstawił planowa-
ne przez miasto inwestycje z udzia-
łem środków unijnych, ale zgodnie  
z przewidywaniami żywszą dysku-
sję wywołał dopiero projekt wpro-
wadzenia w centrum Ciechanowa 
strefy płatnego parkowania. Wszy-
scy radni widzą problem ciągle za-
jętych parkingów, ale nie wszyscy 
mają odwagę się z nim zmierzyć.

Tomasz Kałużyński wniosko-
wał o odrzucenie projektu uchwa-
ły. – Płatne parkowanie było już 
wprowadzone w 1992 roku, wtedy było 
niewypałem. To może nie spodobać się 
społeczeństwu. Waldemar Wardziński 
bronił projektu. – Nie chodzi o pozyska-
nie środków do budżetu, ale o rotację na 
miejscach parkingowych na najbardziej 
zatłoczonych ulicach miasta, przeniesie-
nie parkowania poza wyznaczoną strefę. 
Prezydent zaznaczył, że po rewitalizacji 
w centrum przybędzie 70-80 miejsc par-
kingowych.

– Doskonale rozumiem ideę tej 
uchwały, ale nie jestem do końca prze-
konany o wprowadzeniu jej w tym cza-
sie  – deklarował Stanisław Kęsik.  
– W planach jest przebudowa Placu 
Jana Pawła II i Warszawskiej. Może 
uchwalić płatne parkowanie po zakoń-
czeniu tych inwestycji. Teraz może to 

wprowadzić zamęt i podrażnić kierow-
ców – obawiał się radny. – Przebudo-
wa potrwa, a głosy, że trzeba udrożnić 
parkingi w centrum nasilają się od mie-
sięcy. Samorząd musi podjąć decyzję. Ja 
się jej nie boję i nie próbuję zrzucić na 
barki radnych, ale płatne parkowanie 
nie może być wprowadzone zarządze-
niem prezydenta. Może dla państwa to 
zbyt ciężka decyzja, nie do udźwignięcia 
–zastanawiał się prezydent.

Zdzisław Dąbrowski przypomniał, 
jak długo kierowcy muszą krążyć, by 
zaparkować, skoro przytłaczająca część 
miejsc, około 3/4, przez 8-10 godzin 
dziennie stale zajmują te same pojazdy. 
Ich właściciele mają parking nie tylko 
bezpłatny, ale i strzeżony, dzięki kame-
rom miejskiego monitoringu. 

– Miejsc brakuje. Parkometr to in-

strument, który racjonuje to dobro. 
Może to przerwie pat, bo narzekamy 
i nic nie robimy  – radny zdecydo-
wanie opowiedział się za uchwałą. 
Zenon Stańczak starał się, jak sam 
określił, wgryźć w problem. – Ob-
serwowałem na Komendzie obraz  
z monitoringu, przejeżdżałem kilka-
krotnie Warszawską. Niestety, par-
kują tam stale te same samochody. 
Póki co innego pomysłu niż płatne 
parkowanie na zmianę tego stanu 
rzeczy nie mamy.

 Wojciech Jagodziński uważa, że 
decyzja Rady nie zaskoczy miesz-
kańców. – Ta uchwała, jak każda  
o konsekwencjach ekonomicznych 
dla mieszkańców może być kon-

trowersyjna, ale wejdzie w życie po 60 
dniach od chwili opublikowania w Dzien-
niku Uchwał Województwa Mazowiec-
kiego. Będzie czas na poinformowanie  
o zasadach i przygotowania techniczne.

 Prezydent przypomniał, że te 2 mie-
siące mają służyć wprowadzeniu projek-
tu w życie. Pierwszy ruch to wyłonienie 
partnera. – Chcemy, żeby zbudowanie 
systemu nie obciążało miejskiego budże-
tu – stwierdził Waldemar Wardziński. 
Dlatego wyłoniona w drodze przetargu 
firma na własny koszt zakupi parkometry 
i umieści je na ulicach. Do kasy miasta 
będzie trafiać określony procent od wpły-
wów z parkomatów.

Radni podjęli decyzję. 13 głosowało 
za wprowadzeniem strefy, 8 było prze-
ciw. 

Ewa Blankiewicz

Opłata będzie pobierana przez sa-
moobsługowy system parkometrów  
i  parkomatów wydających bilety par-
kingowe. Oprócz tego będzie można 
wykupywać karty abonamentowe na 
nieograniczony czas postoju o ważności 
1, 2, 3 tygodni lub 1 miesiąc. Dla osób 
zameldowanych na terenie SPP przewi-
dziano możliwość wykupienia identyfi-
katorów na nieograniczony czas parko-
wania o rocznym okresie ważności. 
Przedsiębiorcy posiadający lokal na te-
renie SPP mogą uzyskać bonifikatę  
w wysokości 50% na karty abonamento-
we dla pojazdów należących do właści-
ciela przedsiębiorstwa (maksymalnie 3, 
zależnie od liczby pracowników). 

Z opłaty za parkowanie w SPP zwol-
nieni są kierujący pojazdami jednoślado-
wymi, pojazdami publicznej komunika-
cji zbiorowej (zatrzymujący się na przy-
stankach), oznakowanymi pojazdami 

służb miejskich (podczas wykonywania 
obowiązków służbowych) oraz niepeł-
nosprawni o obniżonej sprawności ru-
chowej, posiadający uprawnienia do 
kierowania wózkiem inwalidzkim lub 
pojazdem samochodowym (wyłącznie 
na miejscach oznaczonych jako miejsca 
postoju dla osób niepełnosprawnych). 

Kontrolę postoju pojazdów prowa-
dzić będą wyłącznie kontrolerzy Biura 
SPP, zgodnie z regulaminem Strefy. Nie 
będą oni pobierać żadnych opłat ani pro-
wadzić sprzedaży kart postoju. Szczegó-
łowe zasady funkcjonowania SPP moż-
na znaleźć w regulaminie SPP na stro-
nie internetowej Urzędu Miasta www.
um.ciechanow.pl.

O dniu, w którym zacznie funkcjo-
nować Strefa Płatnego Parkowania bę-
dziemy dodatkowo informować miesz-
kańców. red.

Jak będziemy parkować w płatnej strefie? 
W centrum miasta ustanowiono Strefę Płatnego Parkowania. We wszystkie dni powszednie w godzinach 

8.00 -18.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00 parkowanie będzie wymagało opłat. Strefa zostanie oznaczona zna-
kami o płatnym parkingu. 

Dyskusja o organizacji ruchu przeniosła się także na przerwę. 
Od lewej: W. Dziliński – prezes ZKM i Jerzy Kalbarczyk – 
komendant policji

Cennik opłat za parkowanie
Za pierwszą godzinę parkowa-

nia zapłacimy 1,50 zł, druga koszto-
wać będzie 1,80 zł, trzecia 2,10 zł,  
a każda następna 1,50 zł. Abona-
ment tygodniowy można wykupić za 
45 zł, 2-tygodniowy za 65 zł, a 3-ty-
godniowy za 125 zł. Za możliwość 
parkowania przez miesiąc trzeba bę-
dzie zapłacić 165 zł. Roczny abona-
ment (identyfikator) dla mieszkańca 
zameldowanego na pobyt stały lub 
czasowy i zamieszkującego w gra-
nicach Strefy Płatnego Parkowania 
kosztował będzie 60 zł. Za zastrze-
żone stanowisko postojowe – „ko-
perta” w okresie miesięcznym za-
płacimy 250 zł. Opłata dodatkowa 
za przekroczony czas parkowania  
– 15 zł. Opłata dodatkowa za nie-
opłacenie parkowania – 50 zł.

Pochwal się 
pięknym ogrodem

Przypominamy o trwającym kon-
kursie na najładniejszą posesję, odby-
wającym się pod patronatem prezyden-
ta Ciechanowa. Do konkursu mogą być 
zgłaszane budynki mieszkalne, obiekty 
użyteczności publicznej, a także balko-
ny. Zgłoszenia do konkursu przyjmu-
jemy do 30 września w Sekretariacie 
Urzędu Miasta Ciechanów przy ul Wod-
nej 1 oraz w Wydziale Inżynierii Miej-
skiej i Ochrony Środowiska, Plac Jana 
Pawła II 6. Nagrody czekają!
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 – Konieczność przygotowania oferty 
przetargowej, niebezpieczeństwo przegra-
nia przetargu z ewentualnymi konkurenta-
mi i możliwość utraty rynku usług, stano-
wiły poważne wyzwania dla prezesa i pra-
cowników Spółki – stwierdziła E. Gładysz. 
Za godny podkreślenia uznała fakt, że  
w roku 2006 do Ratusza nie docierały żad-
ne złe sygnały od mieszkańców, dotyczą-
ce jakości obsługi pasażerów przez ZKM. 
Życząc Spółce, obchodzącej w tym roku 
swoje dziesięciolecie, utrzymania co naj-
mniej dotychczasowego poziomu usług 
E. Gładysz podziękowała za szybkie i ela-
styczne reagowanie na potrzeby miesz-
kańców.

– Działalność spółki w najbliższym 
czasie jest niezagrożona. Wskaźniki, które 
świadczą o jej kondycji pokazują nam nie-
wielki, ale dodatni poziom zyskowności. 
One świadczą o tym, że kontrola przepływu 
finansów jest prawidłowa, a ceny biletów 
są realnie wyszacowane. Drugi pozytywny 
aspekt działań spółki  to myślenie zarządu 
w kategoriach ekologicznych. Nie pozosta-
je nic innego jak pogratulować prezesowi 
oraz pracownikom ZKM wyniku i prosić  
o utrzymanie poziomu – podsumował 
Zdzisław Dąbrowski. 

Agnieszka Bukowska narzekała na re-
klamy, które w niektórych autobusach czę-
ściowo zasłaniają widoczność. – Każda 
działalność jaka przyniesie jakiekolwiek 
pieniądze również i ta reklamowa, która 
przynosi 55 tys. zł  jest nie bez znaczenia. 
Nie tędy droga, że autobus miejski ma wo-
zić pasażerów i nic poza tym. Przychody 
z działalności pozapodstawowej też się 
bardzo liczą – ripostował Zenon Stańczak.  
– W tej spółce bardzo dobrze się dzie-

ZKM ma poważne plany
Na IX sesji Rady Miasta ocenie poddano pracę Zakładu Komunika-

cji Miejskiej. Wprowadzenia do dyskusji o tej miejskiej Spółce doko-
nała zastępca prezydenta Ewa Gładysz, na co dzień nadzorująca pra-
cę spółek komunalnych. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że obecnie 
ZKM świadczy usługę w zakresie lokalnego transportu zbiorowego  
w nowych warunkach, w wyniku wygranego przetargu publicznego. 

je – radny chwalił gospodarskie myśle-
nie. – Doceńmy, że dopłata z budżetu 
specjalnie się nie zwiększa,  że nie było 
wzrostu cen biletów i wskaźnik procen-
towy amortyzacji jest już na znośnym 
poziomie. Można odtwarzać tabor, moż-
na inwestować, można spokojnie działać. 
– Najbliższe lata przyniosą nam duży wy-
siłek inwestycyjny – oświadczył Wojciech 
Dziliński, prezes ZKM. – Najpierw jed-
nak musimy powalczyć o pieniądze.  Na 
jesieni zakończymy przygotowywanie 
wieloletniego planu inwestycyjnego. Za-
mierzamy ubiegać się o unijne pieniądze  
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego. Jeszcze w tym roku zakończy-
my gruntowną modernizację stacji pa-
liw. W przyszłym roku planujemy zakup 
dwóch, a w 2010 r. czterech średniopo-
jemnych autobusów. Chcemy definitywnie 
wyłączyć z użytkowania stare autobusy  
i zastąpić je nowymi – wygodniejszymi dla 
pasażerów i przyjaznymi środowisku. Przy 
wymianie taboru od lat współpracujemy  
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Śro-
dowiska. W 2009 r. zajmiemy się rozbudo-
wą stacji diagnostycznej. Wzbogacimy ją 
o stanowisko do obsługi układów elektro-
nicznych – poinformował W. Dziliński.

Podczas IX sesji Rady Miasta Jadwi-
dze Żuradzkiej wręczono Medal za Za-
sługi dla Ciechanowa.  – Z wielką przy-
jemnością i satysfakcją chcę powiedzieć, 
że tak wielu ciepłych słów i tak miłych 
rekomendacji dla wręczenia tego meda-
lu nie było dotąd słychać na posiedzeniu 
jego Kapituły – przyznał przewodniczą-
cy Rady Tomasz Grembowicz. Jadwiga 
Żuradzka to wieloletnia nauczycielka  
i dyrektorka ciechanowskich szkół, nie-
strudzona działaczka społeczna Towa-
rzystwa Przyjaciół Dzieci i Związku 
Nauczycielstwa Polskiego. red.

Jadwiga Żuradzka uhonorowana medalem

Mieszkańcy dziękują za plac zabaw
Do naszej redakcji dotarł niedawno list od mieszkańców bloków przy ulicy 

Powstańców Wielkopolskich. Chcieli za pośrednictwem Gazety Samorządu Mia-
sta podziękować Zarządowi Osiedla nr 1 za wyremontowanie placu zabaw dla 
dzieci. Z funduszy otrzymanych z corocznej dotacji Urzędu Miasta sfinansowa-
no prace porządkowe, odnowiono i rozbudowano wyposażenie placu, uporząd-
kowano okoliczną zieleń. Zasadzono tam kilka drzew i zamontowano ławeczkę, 
umożliwiającą rodzicom relaks i równocześnie doglądanie pociech. Mieszkańcy 
podkreślali także dobrą współpracę z władzami miasta przy rozwiązywaniu pro-
blemów osiedla.

Interpelacje radnych
Agnieszka Bukowska zapytała wykonawców remontu ul. Pułtuskiej (droga krajo-
wa) dlaczego zdemontowano płotki zapewniające bezpieczeństwo wokół skrzyżo-
wania z ul. Powstańców Wlkp. i wykarczowano tam żywopłot. Zgłosiła też uwagi 
do porządków na placu budowy. Zapytała o odpowiedź Sanepidu w sprawie an-
teny telefonii komórkowej na bloku przy ul. Gwardii Ludowej. Radna postuluje 
utwardzenie ulic Klonowskiego i Hubala oraz zmianę przeznaczenia drogi od łuku 
ul. Batalionów Chłopskich do ul. Lazurowej z ciągu pieszego na pieszo – jezdny. 
Poprosiła też o informację na temat przyczyny śnięcia ryb w Łydyni (poza Ciecha-
nowem).
Krzysztof Leszczyński również poruszył sprawę drogi dojazdowej do ul. Lazu-
rowej i nawiązał do interpelacji z poprzedniej sesji dotyczącej złagodzenia zjaz-
dów z ul. Pułtuskiej do ul. Powstańców Wielkopolskich, Batalionów Chłopskich 
i parkingu między budynkami: ul. Pułtuska 62 i 66. Dwa zjazdy zostały zrobione, 
trzeci jeszcze nie. Radny zapytał też o wjazd do Przedszkola  nr 10 na Batalionów 
Chłopskich, który miał być wykonany przy okazji remontu ul. Batalionów Chłop-
skich. Radny przekazał podziękowania mieszkańców Aleksandrówki za wykonanie 
na tym osiedlu asfaltowego chodnika. 
Józef Borkowski przypomniał, że od 12 czerwca br. administracja publiczna może 
wysyłać pisma do petentów w formie elektronicznej. W związku z tym radny za-
pytał, czy Urząd Miasta jest przygotowany do takiej formy komunikowania się  
z interesantami, czy ma przygotowane wzory dokumentów oraz jakie jest zaintere-
sowanie mieszkańców tą formą załatwiania spraw. Chciał się też dowiedzieć, czy 
Urząd planuje wydanie wakacyjnego informatora o imprezach, przygotowanych 
przez działające w naszym mieście placówki kultury, sportu i rekreacji.
Grażyna Derbin zasygnalizowała, że pogarsza się stan nawierzchni ul. Orylskiej. 
Ma to związek z nasileniem ruchu na ulicach, których kierowcy objeżdżają remon-
towaną drogę nr 60, czyli ul. Płocką, Tatarską, 17 Stycznia i Pułtuską. W imie-
niu kierowców radna zaapelowała o uwzględnienie w zadaniach remontowych  
w pierwszej kolejności ul. Orylskiej.
Mariusz Stawicki poruszył kwestię planowanej rewitalizacji Zamku Książąt Ma-
zowieckich. Radny chciał się dowiedzieć, czy negatywna opinia głównej komisji 
konserwatorskiej ma wiążący charakter, jakie są jej prawne konsekwencje i czy 
nasz Zamek skazany jest na to, żeby pozostać trwałą ruiną. 
Wojciech Gesek interpelował w sprawie modernizacji ul. Rycerskiej, ponieważ 
dotychczasowy remont (utwardzono nawierzchnię kruszywem żwirowym i tłucz-
niem betonowym) okazał się niewystarczający. 
Tomasz Grembowicz poinformował, że przy wyjeździe z ul. Krubińskiej po pra-
wej stronie na ul. Sońskiej znajdują się dwa bardzo grube drzewa, które zasła-
niają widoczność po lewej stronie. Mieszkańcy ul. Krubińskiej proponują, żeby 
wyciąć przynajmniej pierwsze drzewo, co zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo 
osób wyjeżdżających z tego skrzyżowania. Radny stwierdził, że miasto widziane 
od strony torów kolejowych, z okien pociągów wygląda szaro i brudno. Radny 
skierował prośbę do Straży Miejskiej, żeby sprawdziła, które miejsca wyglądają 
najgorzej i wyegzekwowała sprzątanie od użytkowników posesji. Interpelował tak-
że w sprawie nieprzejezdnej ul. Smorawińskiego. Kary nakładane na kierowców 
parkujących na tej wewnątrzosiedlowej ulicy nie odnoszą skutku, radny postuluje 
więc zmianę statusu tej ulicy na gminą i ustawienie znaku zakazu postoju.
Andrzej Rolbiecki przypomniał prezesom spółdzielni, że w ich zasobach miesz-
kają żywi ludzie, również młodzież i dzieci. Na Aleksandrówce przybywa garaży  
i zakazów: gry w piłkę, wypuszczania psów. Radny zaznaczył, że wie, iż miasto nie 
ma na to wpływu, ale jego zdaniem stan spółdzielczych placów zabaw jest zły, choć 
podobno nadzór budowlany przeprowadził wizytację tych obiektów. 
Stanisław Kęsik zastanawiał się, czy można próbować ustalić z wyprzedzeniem, 
kiedy pojawia się odór z Oczyszczalni Ścieków, stworzyć swoisty „kalendarz”. 
Przypomniał, że za parę tygodni wejdzie w życie ustawa t.zw. odorowa. Radny 
chwaląc wygląd miasta, którym zachwycają się goście z różnych stron świata, po-
stulował uporządkowanie dworku szczurzyńskiego. Radny sugeruje, aby zapytać 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dlaczego po ponad 2 miesiącach nie ma 
odpowiedzi na pismo TBS, co dalej robić z dworkiem.
Zenon Stańczak przekazał sygnał od mieszkańców, że po burzliwych opadach 
deszczu zalewa ul. Cukrowniczą. Przyznając, że kanalizacja deszczowa w tej ulicy 
czasami nie wytrzymuje obciążenia radny zauważył, że w wodzie jest bardzo dużo 
piór. Dworek szczurzyński radny proponuje ogrodzić, asygnując pieniądze z wy-
datków bieżących miasta.
Tomasz Kałużyński zwrócił uwagę na problem podjazdów dla wózków na przej-
ściach dla pieszych na remontowanej właśnie ul. Pułtuskiej. Zdaniem radnego zjaz-
dy w niedostatecznym stopniu zabezpieczają potrzeby osób niepełnosprawnych. 
Radny prosi o interwencję władz miasta w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad. 
Ewa Kaczyńska poprosiła służby miejskie o oznaczenie przejścia na ul. Głowac-
kiego od strony ul. Tatarskiej w miejscu, gdzie ul. Głowackiego jest przedłużeniem 
uliczki równoległej do Tatarskiej. Od niedawna jest tam duży ruch, młodzież prze-
chodzi tamtędy w drodze do Gimnazjum Nr 3.

oprac. E.B.

E.B
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mu, określenie zakresu 
niezbędnych prac doty-
czących modernizacji 
dróg wykorzystanych 
bezpośrednio do jego 
obsługi oraz przeanali-
zowanie i uregulowanie 
spraw własnościowych. 
W spotkaniu wzięli 
udział: prezydent Wal-
demar Wardziński, jego 
zastępca Ewa Gładysz, 
burmistrzowie Pułtuska 
i Makowa, wójt Gminy 
Wiejskiej Ciechanów 
oraz przedstawiciele 

Starostwa Powiatowego w Ciechanowie 
i Urzędu Marszałkowskiego. Prezydent 
wyznaczył kolejne spotkanie w tej spra-
wie na przełom sierpnia i września. Jeśli 
wszystko dobrze pójdzie, całość zadania 
zakończy się w 2012 roku. Wartość prac 
to 88 mln zł, z czego Unia może wyło-
żyć nawet 85%, czyli 75 mln zł.

red.

Projekt współfinansowany ze środków  
Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu  

Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

e-Urząd za unijne pieniądze
Z początkiem sierpnia ruszyły prace nad budową i wdrożeniem in-

teraktywnego systemu usług administracji samorządowej e-Urząd. Wykonawcą 
prac jest firma ComArch S.A. z Krakowa. Nowoczesność i sprawna ob-
sługa kosztują. Wartość kontraktu opiewa na sumę niemal 1,8 mln zł. 
Prace potrwają 6 miesięcy.

Lato z Tigerem
Prezydent miasta i Fundacja „Równe szanse” Dariusza Michalczew-

skiego 28 lipca zorganizowali imprezę „Lato z Tigerem”. W hali Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na uczestników czekało dużo wrażeń 
sportowych i muzycznych. 

Jarek sam wierszy nie pisze, zapo-
życza teksty od Asnyka, Tuwima, Gro-
chowiaka, Lorki, Achmatowej, Miciń-
skiego, Karaska. Śpiewa również utwo-
ry swojego przyjaciela poety Krzysztofa 
Buszmana. Do większości z tych utwo-
rów sam komponuje muzykę. Jego kon-
certy to nie jest tylko śpiewanie. Dzięki 
niepowtarzalnej interpretacji elektryzuje 
tekstami i muzyką, śpiewa wiersze „pi-
sane piosenką”, porywa w przedziwny 
świat słów i dźwięków. Jarosław Choj-
nacki koncertował już kilkakrotnie  
w Ciechanowie. Przed laty wziął udział 
w festiwalu „Trema”, Wielkiej Orkie-
strze Świątecznej Pomocy oraz w jubile-

uszu ciechanowskiego oddziału PTTK. 
Świętojański wieczór rozpoczę-

ło spotkanie autorskie z poetami Tere-
są Nowak-Chęcińską z Nowego Dwo-
ru Mazowieckiego, Krzysztofem Bień-
kowskim (prezesem płockiego oddzia-
łu  Stowarzyszenia Autorów Polskich) 
oraz Witoldem Mierzyńskim (aktorem 
z Płocka).

Maraton poetycki ruszył po kon-
cercie. Wiersze prezentowali goście  
z Płocka, Nowego Dworu Mazowiec-
kiego i Bydgoszczy oraz twórcy ciecha-
nowscy. Rozstrzygnięty został również 
konkurs „Jednego wiersza” oraz „Na 
fraszkę o piwie”. Nagrody ufundował 
Prezydent Miasta Ciechanów, a otrzy-
mali je: Marianna Olkowska za frasz-
kę: „Łyk Ciechana, wigor z rana” oraz 
Zofia Humięcka za wiersz „Banalnie”. 
Spotkanie zakończył spacer poetów pod 
mury ciechanowskiego Zamku Ksią-
żąt Mazowieckich, gdzie uczestnicy 
poetyckiej eskapady wysłuchali zam-
kowych opowieści przewodnika Ewy 
Stangrodzkiej. Tu również zabrzmiała 
zamkowa poezja.

Organizatorami spotkania był cie-
chanowski oddział Stowarzyszenia Au-
torów Polskich oraz Centrum Kultury  
i Sztuki.   

ES

W atmosferze browarnych piwnic
– Czy zbrodnią największą jest zabić marzenia? – pytał poetycko 

Jarosław Chojnacki koncertując podczas Świętojańskiej Nocy Poetów  
w nastrojowych piwnicach ciechanowskiego browaru. Zaprezentował 
poetom utwory z płyty „Zabijanie czasu”. Siła i wyjątkowość jego głosu 
oraz ekspresja wykonania sprawiła, że recital i jego wykonawca na dłu-
go zapadł słuchaczom w pamięci.

Mistrzowi świata, który po raz drugi 
odwiedził Ciechanów, towarzyszył inny 
słynny pięściarz Krzysztof „Diablo” 
Włodarczyk. W programie znalazł się 
turniej młodych bokserów, koncert ze-
społu PtakY, gry i zabawy dla najmłod-
szych. Imprezę urozmaiciły pokazy 
sztuk walki oraz brake dance. Fundacja 

D. Michalczewskiego promuje sporto-
we pasje wśród młodzieży ze środowisk 
zagrożonych patologiami społecznymi 
i zapobiega w ten sposób przestępczo-
ści. Tworzy też sieć szkółek bokserskich 
działających pod patronatem Fumdacji. 
W Ciechanowie działa już klub wspiera-
ny przez znanego boksera.                                                                            red..

D. Michalczewski już po raz drugi odwiedził Ciechanów
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Budowa e-Urzędu to zadanie, na 
które miasto zdobyło środki Unii Eu-
ropejskiej. Na początku września ubie-
głego roku podpisana została umowa 
pomiędzy Wojewodą Mazowieckim  
i Prezydentem Miasta Ciechanów  
w sprawie dofinansowania projektu 
środkami Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Zintegro-
wanego Programu Operacyjnego Roz-
woju Regionalnego. Całkowita wartość 
projektu to ponad 2,4 mln zł,  dofinanso-

wanie w kwocie 1,176 mln zł (pokrywa 
50% kosztów).

20 lipca prezydent Waldemar War-
dziński podpisał umowę na dostawę 
sprzętu komputerowego i oprogramo-
wania oraz świadczenie usług w ramach 
projektu „Budowa i wdrożenie publicz-
nego, interaktywnego systemu usług ad-
ministracji samorządowej e-Urząd (etap 
I). Firma ComArch S.A. z Krakowa, re-
alizować będzie umowę w ciągu najbliż-
szych 6 miesięcy.

Rejestracja Związku Gmin o krok

Samorządowcy wystąpią teraz do 
ministra spraw wewnętrznych i admini-
stracji z wnioskiem o rejestrację Związ-
ku Gmin. Jedyny brakujący dokument to 
protokół z sesji gminy wiejskiej Ciecha-
nów, który radni mają przyjąć 6 wrze-
śnia. Najpilniejsze zadania na najbliższe 
miesiące to przygotowanie koncepcji 
technologicznej „serca” całego syste-

Celowy Komunalny Związek Gmin i wspólna gospodarka od-
padami były tematem spotkania, które odbyło się 18 lipca w sie-
dzibie władz miasta. Rejestracja Związku 27. gmin powiatów: cie-
chanowskiego, przasnyskiego, pułtuskiego i makowskiego, nad któ-
rą samorządowcy pracują już 3 lata stała się realna, kiedy po dłu-
giej zwłoce przystąpienie do niego zadeklarowała w uchwale gmi-
na wiejska Ciechanów. To na jej terenie jest zlokalizowane główne 
składowisko odpadów, które okazało się kartą przetargową gminy  
w staraniach o modernizację dróg. 

red.

100-lecie Domu Kultury 
W dniach 20-23 września będziemy obchodzić jubileusz „100-le-

cia Domu Kultury w Ciechanowie”. Na tę okoliczność Centrum Kultu-
ry i Sztuki przygotowało szereg imprez. 20 września o godz. 17.00 w holu 
CKiSz zostanie odsłonięte popiersie M. Konopnickiej. Otwarcie retrospek-
tywnej wystawy w Galerii „C” poprzedzą wykłady A. Kociszewskiego  
i J. Łączkowskiego. Główne uroczystości odbędą się 21 września  
o godz. 18.00 w sali widowiskowej. 22 września o godz. 17.00 w Ka-
wiarni Artystycznej będzie miała miejsce promocja książki H. Mo-
rawskiej-Tybuchowskiej „Otwieram Dom, Krolewski Dom…”.  
23 września od godz. 15.00 na placu przed CKiSz zaplanowano festyn. Około 
godz. 19.00 wystąpi Tercet Egzotyczny. 

Samorządowcy dyskutowali o wspólnej gospodarce odpadami
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tańca towarzyskiego, uczyły się pływać 
na krytej pływalni. W trakcie zajęć oglą-
dały filmy, uczestniczyły w zabawach 
ruchowych, dyskotekach, konkursach 
oraz spotkaniach edukacyjnych. Za-
proszeni policjanci opowiedzieli o nie-
bezpieczeństwach, na jakie narażeni są 
młodzi ludzie. Pracownik Sanepidu wy-
tłumaczył, jak uniknąć zatruć pokarmo-
wych oraz zwrócił uwagę na ostrożność, 
jaką trzeba zachować kąpiąc się w base-
nie, jeziorze czy w morzu. Atrakcją było 
też wyjście do Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej i obejrzenie wystaw „War-
szawa XIX wieku” oraz „Dzieje i blask 
bursztynu”. Dla uczestników przewi-
dziany był jeden posiłek w postaci słod-

kiej bułki i napoju.
PCK w siedzibie przy ul. 

Rzeczkowskiej 11 przeprowa-
dził zajęcia plastyczne, aktor-
skie i informatyczne. Dzieci 
odwiedziły Jednostkę Wojsko-
wą oraz Państwową Straż Po-
żarną. Chodziły na basen, gdzie 
doskonaliły się w pływaniu  
i zabawach wodnych. Grały  
w piłkę nożną, siatkówkę, ko-
szykówkę, ringo i kometkę. 
Miały możliwość korzystania 

ze sprzętu komputerowego, ob-
sługi skanera i drukarki. Uczyły się aser-
tywności, radzenia sobie ze stresem oraz 
nawiązywania kontaktów z rówieśnika-
mi. Uczestniczyły w ogniskach integra-
cyjnych, turniejach, dyskotekach oraz 
w zajęciach z zakresu przeciwdziałania 
uzależnieniom. Odbyły też szkolenia na 
temat profilaktyki AIDS, higieny osobi-
stej, pierwszej pomocy. Koloniści mieli 
zagwarantowane 2 posiłki (śniadanie i 
obiad) oraz ciastka, owoce i napoje.   

A.G., K.D.

Szkoła dobrej zabawy
Dla 80. mniejszych i większych 

(od 6 do 16 lat) podopiecznych MOPS 
i świetlic socjoterapeutycznych Urząd 
Miasta zorganizował 2 turnusy letnich 
półkolonii. Dzieci korzystały z nich od 
16 lipca do 10 sierpnia.

Na czas półkolonii Miejski Zespół 
Szkół Nr 1 zamienił się w przystań dla 
dzieci, które nie wyjechały na letni od-
poczynek. Atrakcyjnie zorganizowany 
czas wypełniły zabawy, konkursy pla-
styczne i muzyczno-taneczne, wybo-
ry Miss i Mistera turnusu, dyskoteki, 
konkurencje sportowe, zajęcia na kry-
tej pływalni, wspólne grillowanie oraz 
wycieczki zorganizowane przez PTTK. 
Dzieci zwiedziły Toruń, Płock i Olsztyn. 
Uczestnicy półkolonii mieli zapewnione 
dzienne wyżywienie. Dzieci ze sma-
kiem zjadały śniadania, obiady i pod-
wieczorki. 

Program półkolonii wzbogacony był 
o zajęcia o charakterze edukacyjnym, 
rozwojowym, socjoterapeutycznym 
oraz profilaktycznym. Na zakończenie 
każdego turnusu półkolonii dzieci przy-
gotowywały programy artystyczne, od-

bywało się uroczyste rozdanie nagród 
oraz dyplomów za zwycięstwa w kon-
kursach i konkurencjach sportowych.

Organizator – Miejskie Biuro ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych serdecznie dziękuje za pomoc w 
zorganizowaniu półkolonii Zakładowi 
Komunikacji Miejskiej za umożliwienie 
nieodpłatnego korzystania z przejazdów 
uczestnikom wypoczynku, Miejskiemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za nie-
odpłatne korzystanie z krytej pływalni, 
opiekę ratowniczą i lekcje pływania, Ro-
bertowi Grabowskiemu – za nieodpłatne 
udostępnienie kaset video.

Półkolonie w TPD  
i PCK

TPD w siedzibie Klubu 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Zamek” przy ul. Pułtuskiej 
zapewnił swoim podopiecz-
nym zajęcia plastyczne, wo-
kalne, taneczne i sportowe. 
Pod opieką instruktorów dzie-
ci rozwijały zdolności manu-
alne, wymyślały melodie do 
wierszy, poznały podstawy 

Wakacje w mieście
Miejskie Biuro ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, To-

warzystwo Przyjaciół Dzieci oraz Polski Czerwony Krzyż były orga-
nizatorami tegorocznych półkolonii, sfinansowanych przez prezydenta  
w kwocie 48 tys. zł. Z tej skorzystało 260 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. 

Nowi przewodniczący Zarządów Osiedli
Prezentujemy sylwetki przewodniczących Zarządów Osiedli, wybra-

nych przez mieszkańców Ciechanowa na kadencję 2007-2011.

Zbigniew Grochowski – przewodniczący 
Zarządu Osiedla Nr 6 „Słoneczne”. Urodził się 
w 1959 roku. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Pra-
cuje w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej. 
Jest współzałożycielem i wiceprezesem Klu-
bu Pływackiego „Orka”. Uczy pływania dzieci  
w wieku 11-12 lat. Jest też instruktorem ra-
townictwa wodnego. Jego hobby to: pływa-
nie, windsurfing, chodzenie po górach. Kon-
takt: ul. Wędkarska 6, 06-400 Ciechanów, kom. 
604 510 625.

Stanisław Maliszewski – przewodniący Zarzą-
du Osiedla Nr 7 „Przemysłowe”. Rodowity ciecha-
nowianin. Ma 69 lat. Wykształcenie wyższe, żona-
ty. Od 1990 roku przewodniczy Zarządowi Osiedla 
Nr 7. Był członkiem Społecznego Komitetu Budowy 
Szkoły Nr 7, ławnikiem Sądu Rodzinnego. Wyróż-
niony odznaką za zasługi dla Województwa Ciecha-
nowskiego, srebrnym medalem za zasługi dla pożar-
nictwa. Interesuje się wędkarstwem, turystyką krajo-
wą i zagraniczną. Kontakt: ul. Młynarska 13, 06-400 
Ciechanów, tel. (023) 673 68 47.

Z inicjatywy Marii Gromek-Iskry 
zorganizowana została zbiórka pienię-
dzy. Przedsięwzięcie odbywało się pod 
patronatem Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci. Zgodę na przeprowadzenie akcji 
wydał prezydent Waldemar Wardziński. 
Pomocą wykazały się też placówki han-
dlowe: „Panorama”, „Champion”, „Przy 
Farze”, „Carrefour”, „Twój Sklep”, 
„Farbex”, gdzie młodzież pakowała to-
wary kupione przez klientów. Więk-
szość ludzi odniosła się do uczniów  
z sympatią i chętnie wrzucali datki do 
puszek stojących przy kasach. W ten 
sposób uzbierano 9 155 zł. 

Ostatecznie na „Zieloną szkołę” wy-
jechało 89 uczniów. 59 z nich skorzysta-
ło z całkowitego lub częściowego dofi-

nansowania do wyjazdu. Część środków 
przekazano dla TPD. Krzysztof Tarkow-
ski z „Farbexu” dodatkowo obdarował 
uczniów nagrodami rzeczowymi. Wy-
prawa na „Zieloną Szkołę” była bardzo 
udana. Wśród atrakcji były: jazda kon-
na, pływanie na kajakach, jazda rowe-
rami safari w Parku Dzikich Zwierząt, 
lekcja regionalna, ognisko, dyskoteka, 
zajęcia sportowe i zwiedzanie okolicy. 
Uczestnicy udali się do Świętej Lipki, 
gdzie zwiedzali sanktuarium i wysłu-
chali koncertu organowego. W Gierło-
ży zobaczyli kwaterę Hitlera – Wilczy 
Szaniec. Była to wspaniała lekcja histo-
rii o II wojnie światowej. Organizatorzy  
i uczestnicy wszystkim serdecznie dzię-
kują za wsparcie. red.

Ciechanowianie mają dobre serca
Dzięki ludziom dobrej woli uczniowie Gimnazjum Nr 1 pojechali 

na „Zieloną szkołę” do przepięknej miejscowości Bęsia, na Mazurach. 
Wyjazd młodzieży z rodzin, których rodziców nie stać na sfinansowanie 
tej formy wypoczynku nie byłby możliwy, gdyby nie dobre serca wielu 
mieszkańców naszego miasta. 

Konkursy i zabawy wypełniły dzieciom czas 
wolny

Pogoda sprzyjała harcom na świeżym powietrzu

Zajęcia w pracowni komputerowej

Lekcja przyrody w mazurskim lesie



KONCERTY

● 1.IX godz. 17.00 – koncert „Fry-
deryk Chopin – Homo Artifex” /dworek 
A. Bąkowskiej w Gołotczyźnie/

● 8.IX godz. 18.00 – Letni Koncert 
Muzyki Dawnej – zespół Open Folk 
/sala gotycka Zamku Książąt Mazo-
wieckich/

● 22.IX. godz. 20.00 – Piknik „Po-
żegnanie Lata” – koncert De Mono /hala 
sportowa przy ul. 17 Stycznia/ Szczegó-
ły str. 1.

● 7.IX godz. 18.00 – wernisaż wy-
stawy Ani Goszczyńskiej „Spowied-
niczki” /Galeria „C” CKiSz/

● do 30.IX – wystawa z okazji 
10-lecia ciechanowskiego oddziału 
Związku Literatów Polskich /Galeria 
„Artystyczna” CKiSz/

● do 30.IX – wystawa związana ze 
100-leciem Domu Kultury /Galeria „Na 
Pięterku” CKiSz/

● do 30.IX „Warszawa. Lalki Bole-
sława Prusa” /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/

● 7.IX godz. 17.00 – 10-lecie 
Związku Literatów Polskich Oddział 
w Ciechanowie /Kawiarnia Artystyczna 
CKiSz/

● 8.IX godz. 13.00-20.00 – III Spo-
tkania ze Średniowieczem /Zamek Ksią-
żąt Mazowieckich/

● 9.IX godz. 10.00-13.00 – giełda 
kolekcjonerska /parter CKiSz/

●13.IX godz. 16.30 – spotkanie Klu-
bu Miłośników Poezji – sylwetka twór-
cza W. Bełzy (1847-1913) w 160. rocz-
nicę urodzin poety i publicysty /Miejska 
Biblioteka Publiczna – Filia Nr 1 przy 
ul. Kicińskiego 21/23/

●16.IX godz. 12.00 – Biesiada Po-
etycka /Kawiarnia Artystyczna CKiSz/

● 29.IX godz. 10.00-20.00 – II Za-
jazd Szlachecki /Dworek A. Bakowskiej 
w Gołotczyźnie/

● 15-16.IX – XV Festiwal Teatralny 
DIONIZJE ‘2007. Szczegóły str. 1

● We wrześniu na ekran kina „Ły-
dynia” wchodzą następujące fi lmy: „Zo-
diak”, „Simsonowie”, „Gang dzikich 
wieprzy”, „Grindhause 1”, „Franklin 
i skarb nad jeziorem”, „Słaby punkt”, 
„Przeczucie”, „W świecie kobiet”, „Mr. 
Brookes”, „George Michael: Inna histo-
ria”.

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych
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● 7.IX godz. 18.00 – wernisaż wy-

sława Prusa” /Muzeum Szlachty Mazo-
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Spotkanie „Przyjaciół Zippiego”

Program kształtuje umiejętności 
psychospołeczne dziecka i doskonali 
jego relacje z innymi ludźmi. Nie kon-
centruje się tylko na problemach, ale 
także na pozytywnych emocjach oraz 
mocnych stronach i zdolnościach dziec-
ka. Podstawowe założenie, jakie przy-
świeca programowi jest bardzo proste 
– jeśli małe dzieci nauczą się, jak radzić 
sobie z trudnościami, to w dalszym ży-
ciu poradzą sobie z kryzysami.

27 czerwca w ciechanowskiej sie-
dzibie Akademii Humanistycznej im. A. 
Gieysztora zorganizowana została kon-
ferencja „Zdrowie emocjonalne małego 
dziecka”. Uczestniczyli w niej dyrekto-
rzy oraz nauczyciele wychowania przed-
szkolnego i kształcenia zintegrowanego, 

przedstawiciele lokalnych władz, kura-
torium, poradni. przerwie konferencji 
z programem artystycznym wystąpiły 
dzieci z Miejskiego Przedszkola Nr 6, 
pod opieką Jolanty Giżyńskiej. Podczas 
konferencji ogłoszono wyniki konkur-
sów dla dzieci: „Mój przyjaciel Zippi” 
i „Śpiewaj razem z Zippim”. W kulu-
arach zorganizowana została „Galeria 
Zippiego”, gdzie prezentowano prace 
konkursowe, a takżefachową literaturę. 
Uroczystym akcentem kończącym kon-
ferencję było wręczenie certyfi katów re-
alizatorom edycji programu „Przyjacie-
le Zippiego”.

Honorowy patronat nad konferencją 
objął Prezydent Miasta Ciechanów.

Dorota Kamińska

Za serce dla Polski…
21 czerwca w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie odbyło się 

podsumowanie ogólnopolskiego konkursu zorganizowanego przez Mi-
nisterstwo Edukacji Narodowej: „W Polsce bije serce świata”. 

W gronie laureatów znalazła się Lu-
iza Sosnowska – uczennica Gimnazjum 
Nr 1, która pod kierunkiem nauczycie-
la języka polskiego Dariusza Bralskiego 
napisała pracę „Soplicowo… na Mazow-
szu”, gdzie opisała I Zajazd Szlachecki 
w Gołotczyźnie nawiązując do naszej 
narodowej epopei. Luiza dodatkowo 
dołączyła scenariusz przedstawienia te-
atralnego opartego na motywach „Pana 
Tadeusza” Adama Mickiewicza oraz 
reportaż zdjęciowy ze spektaklu. ,,Ma-
lowniczo położony dworek szlachecki 
w Gołotczyźnie należy do najpiękniej-
szych w regionie. Utrzymany w naro-
dowych barwach i usytuowany w zabyt-

kowym parku żywo przypomina Mic-
kiewiczowskie Soplicowo” – czytamy 
w pracy uczennicy, która namalowała 
słowem jedno z najbardziej urokliwych 
miejsc naszej Małej Ojczyzny. – Kon-
kurs miał ogromne walory edukacyjne. 
Sprawił, że wzrosło zainteresowanie 
dziedzictwem kulturowym i wartościami 
narodowo-patriotycznymi – podsumo-
wał Sekretarz Stanu w MEN Sławomir 
Kłosowski. Zaproszona na uroczystość 
pisarka Barbara Wachowicz pytała mło-
dzież parafrazując słowa K.K. Baczyń-
skiego: ,,Kto cię będzie kochał Polsko 
moja? Kto cię będzie kochał, jak nie bę-
dzie takich Polaków jak Wy?”. red.

 

Z życia szkół 
i przedszkoli
Spotkanie z poetą 

A. Zaniewskim
12 czerwca w szkolnej bibliotece 

Gimnazjum Nr 3 odbyło się spotkanie 
ze znanym poetą i prozaikiem Zaniew-
skim. Gość zaprezentował młodzie-
ży swoje wiersze, ciekawie opowiadał 
o własnych inspiracjach twórczych i ży-
ciowych sukcesach. Wystąpił też w roli 
krytyka literackiego, gdy dwie uczenni-
ce klas III: Malwina Moderacka i Mag-
da Molenda zaprezentowały swoje wier-
sze. A. Zaniewski był mile zaskoczony 
poziomem utworów obu uczennic i go-
rąco zachęcał je do rozwijania talentu, 
chwaląc jednocześnie za odwagę w wy-
rażaniu emocji i dojrzałość twórczą.

Uczniowie Gimnazjum Nr 3 
wśród laureatów NAI

12 czerwca w siedzibie Zarządu 
Telekomunikacji Polskiej SA w War-
szawie odbyło się spotkanie podsumo-
wujące kurs Nauczycielskiej Akademii 
Internetowej dla zwycięzców konkursu 
o nagrodę Fundacji Grupy TP. W progra-
mie uczestniczyli nauczyciele i ucznio-
wie. Wśród laureatów konkursu NAI 
znalazła się nauczycielka historii i wie-
dzy o społeczeństwie z Gimnazjum Nr 3 
– Beata Barbara Woźniak, która w kla-
sach 3a i 3e zrealizowała projekt „Ka-
lendarz polskiej drogi do wolności po 
II wojnie światowej”. Grupę uczniow-
ską reprezentowali: Magda Dubiel, Bar-
tosz Śpiewak i Damian Kołakowski. 
W nagrodę ciechanowianie wezmą udział 
w rejsie u wybrzeży Chorwacji, któ-
ry odbędzie się na początku września. 
Sponsorem wyprawy będzie Telekomu-
nikacja Polska SA i operator sieci ko-
mórkowej Orange.

Nowa lista lektur 
Po licznych kontrowersjach 7 sierp-

nia ustalony został ostateczny kształt ka-
nonu lektur szkolnych, zaproponowany 
przez byłego Ministra Edukacji Narodo-
wej Romana Giertycha. Aktualna lista 
lektur zawiera m.in. dzieła pisarzy emi-
gracyjnych – Józefa Mackiewicza i An-
drzeja Bobkowskiego oraz wiersze Jana 
Lechonia i Kazimierza Wierzyńskiego. 
„Nie-Boska Komedia” i „Kordian” będą 
czytane przez wszystkich uczniów. Po 
wielu sporach na indeks udało się przy-
wrócić takich pisarzy jak: J. Goethe, 
J. Conrad, F. Dostojewski, F. Kafka, 
Witkacy, G. Herling-Grudziński. Po-
wróciła też proza Witolda Gombrowi-
cza i Brunona Schulza – niestety tylko 
we fragmentach. 

red.
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Zapowiedzi kulturalne
– wrzesień

„Przyjaciele Zippiego” to program angielskiej organizacji charyta-
tywnej Partnership for Children, biorący pod lupę emocjonalne zdro-
wie małego dziecka. Adresatami programu są dzieci w wieku 5-7 lat, 
uczniowie klas I szkół podstawowych oraz ich rodzice. W styczniu dzię-
ki współpracy Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Peda-
gogicznej z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli oraz Kolegium Nauczycielskim w Ciechanowie, program trafi ł 
do 674 dzieci i 52 nauczycieli z 21 placówek z terenu Ciechanowa i oko-
licznych miejscowości.

Nowy sezon w Teatrze Exodus
Po wakacyjnym odpoczynku Teatr Exodus wraca do pracy. Spotkanie zespo-

łu odbędzie się 4 września o godz. 17.00 w sali prób Centrum Kultury i Sztu-
ki (I piętro). Rozpoczynający 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 teatru. 



www.um.ciechanow.pl
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Niebieska słodycz
Ciechanowska Kawiarnia Artystyczna po raz kolejny gościła zna-

komitych muzyków – 6 lipca amerykański wokalista Sugar Blue wraz   
z zespołem rozpalił publiczność do czerwoności.

 Tym razem miłośnicy harmonijko-
wych brzmień z pewnością byli usatys-
fakcjonowani. A to za sprawą ciekawych 
wyczynów na tym instrumencie Sugara 
Blue. W solowych partiach harmonij-
kowo-wokalnych brzmiał tak samo do-
brze, jak w nieco bardziej żywiołowych 
zespołowych utworach. Nie gorzej na 
gitarze basowej zagrała Ilaria Lantieri. 
Kobieta, grająca na takim instrumencie 
to raczej rzadki widok – ale zdecydowa-
nie przypadł panom go gustu. Na kla-
wiszach niezwykle energicznie zagrał 
Alberto Gurrisi, a na perkusji jedyny 
Polak w składzie Krzysztof Zawadzki.  
Z przyczyn niezależnych zabrakło nie-
stety Marka Napiórkowskiego, znako-
mitego gitarzysty. W koncertowy nastrój 
doskonale wprowadził nas ciechanow-
ski zespół Demobil Blues.

Dobrej muzyce towarzyszyło cieka-
we oświetlenie, harmonizujące z wystro-

50 lat wspólnej drogi przez życie…
11 sierpnia w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślubu 

świętowały trzy pary z Ciechanowa. 

Państwo Teresa i Stanisław Włodkowscy zawarli związek małżeński 15 czerw-
ca 1957 roku. Pani Teresa urodziła się w 1937 r. we Władysławowie. Jej ostatnim 

miejscem pracy 
była Usługowa 
Spółdzielnia Pracy 
Krawieckiej. Pan 
Stanisław urodził 
się w 1932 r. w 
miejscowości Kał-
ki. Pracował m.in. 
w WSS „Społem” 
Ciechanów i Urzę-
dzie Gminy w 
Opinogórze. Mał-
żonkowie zostali 
obdarzeni 4. dzieci 
i 13. wnukami. 

Państwo Tere-
sa i Ryszard Wo-
dzyńscy pobrali 
się 4 stycznia 1957 
roku. Oboje są ro-
dowitymi ciecha-
nowianami. Pani 
Teresa urodziła 
się w 1936 r. Od 
1954 r. pracowała 
w Prezydium Pow. 
Rady Narodowej, 
potem w Gminnej 
Radzie Narodo-
wej, skąd w 1990 
r. przeszła na eme-
ryturę. Otrzyma-
ła tytuł Zasłużonego Pracownika Państwowego oraz Krzyż Kawalerski Or-
deru Odrodzenia Polski. Pan Ryszard urodził się w 1933 r. Swój zawodo-
wy staż rozpoczął w Przedsiębiorstwie Jajczarskim. Ostatnim jego miejscem 
pracy była Stacja Hodowli i Unasienniania. Jest posiadaczem złotej odzna-
ki „Za zasługi dla województwa warszawskiego”. Para wychowała 2. dzieci  
i doczekała się 4. wnucząt. 

Państwo Ma-
rianna i Roman 
Kucińscy zwią-
zali się ze sobą 5 
sierpnia 1957 roku. 
Pani Marianna uro-
dziła się w 1935 r.  
w miejscowości 
Zwady. 11 lat prze-
pracował w Fa-
bryce Obuwia, na-
stępne 14 lat – Za-
kładach Mięsnych  
w Mławie. Pan Ro-
man urodził się w 
1933 r. w Turzy Wielkiej. Jest wieloletnim pracownikiem Polskich Kolei Państwo-
wych. Para wychowała 3. dzieci i doczekała się 7 wnucząt. 

Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz listy gratu-
lacyjne. Szczęśliwym parom prezydent Waldemar Wardziński wręczył pamiątkowe 
płaskorzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. Uroczystości uatrakcyjniły lampki 
szampana, kwiaty i życzenia na kolejne wspólne lata.

red.

Piłkarskie emocje 
W Wakacyjnym Turnieju Piłkarskim Drużyn Osiedlowych, zorganizowa-

nym 24 lipca na boisku I LO w Ciechanowie udział wzięło sześć ekip. W Gru-
pie A do rozgrywek przystąpiły: Drużyna Królewska, Złote Orły Broniewskie-
go, Blokersi, w Grupie B: OKS Bloki, UKS Wieżowce i Czerwone Diabełki.

W rozgrywkach Grupy A zwycię-
żyła Drużyna Królewska, za nią upla-
sowały się Złote Orły, a trzecie miejsce 
na podium zajęli Blokersi. W grupie B 
kolejność była następująca: I – Czer-
wone Diabełki, II – UKS Wieżowce, III 
– OKS Bloki. Po emocjach towarzyszą-
cych rozgrywkom grupowym przyszedł 
czas na mecze finałowe i klasyfikację 

końcową. Niekwestionowanym królem 
turnieju okazała się Drużyna Królewska, 
tuż za nią na podium stanęły Czerwone 
Diabełki, trzecie miejsce wypracował 
sobie UKS Wieżowce, czwarte miejsce 
zajęły Złote Orły Broniewskiego, a piąte 
ex aequo Blokersi i OKS Bloki.

Najlepszym strzelcem Turnieju oka-
zał się: Grzegorz Wodeński red.

Duży Blues?
2 sierpnia, czwartek. Termin na pozór mało atrakcyjny na urządza-

nie koncertów. Kawiarnia Artystyczna jednak wypełniona skutecznie. 
Tego koncertu mogło nie być, gdyby nie zbiegi okoliczności, zrządzenia 
losu. Polska część trasy The Mofo Party Band po Europie zbiegła się 
w czasie z tragedią pod Grenoble i żałobą narodową. Terminy poszły 
w rozsypkę. Szybko powstał plan awaryjny włączający do akcji miasto 
Ciechanów. Udało się! Zagrał kolejny w pełni profesjonalny zespół z oj-
czyzny bluesa.

The Mofo PB – kalifornijska odmia-
na tego gatunku. Pełen ognia, dynamicz-
ny show z cyrkowymi wręcz popisami 
akrobatycznymi sympatycznych Ame-
rykanów napotkał na równie żywioło-
wą reakcję naszej publiczności. Typo-

wy rock’n’roll, rockabilly i takiż skład: 
gitara, harmonijka, kontrabas, bębny 
nad którymi czuwał wielce elokwentny 
i energetyczny wokalista Bill Clifton. 
Szaleńcze tempo jakby zatrzymało czas. 
Blues był wszechobecny. Ten smutny, 
snujący się po podłodze i ten szalony, 
unoszący się pod sufitem przy wykorzy-
staniu kontrabasu w charakterze drabi-
ny. Dwugodzinny popis Kalifornijczy-
ków zakończył się bisami, radosnymi 
rozmowami na temat, autografami.

W charakterze supportu bardzo do-
brze sprawdził się The Without: młody 
funkowo-rockowy zespół absolwentów 
ciechanowskiego „Krasiniaka”.

 Serce się raduje na myśl, że The Mofo 
Party Band zagrają już niebawem dla szer-
szej widowni 22 września na koncercie  
z okazji Pożegnania Lata organizowa-
nym przez Urząd Miasta Ciechanów. 
Blues z Wami.

stan

jem sceny. Było radośnie, ze smakiem  
i przyjacielsko. Chyba niejedno miasto 
mogłoby nam pozazdrościć takiej at-
mosfery koncertowej. Nic dziwnego, że 
nawet z tak daleka artyści chętnie do nas 
przyjeżdżają.

Bożena Zagórska-Arumińska

Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów
Adres: 06-400 Ciechanów, Pl. Jana Pawła II 6 - Ratusz

tel. (023) 673 58 02, fax (023) 672 29 63, e-mail: ewa.blankiewicz@wp.pl
Redagują: Ewa Blankiewicz (red. nacz.), Katarzyna Dąbrowska, Anna Goszczyńska

Skład, łamanie i druk: Laser-Graf, 09-400 Płock, Kostrogaj 1
tel./fax (024) 262 03 08, (024) 264 16 84

Redakcja nie odpowiada za treść materiałów nadesłanych do publikacji 
oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.



Tym razem wojska rozbiły się obo-
zem nad Łydynią, w pobliżu miejskie-
go stadionu. Do pierw-
szych potyczek doszło 
na ulicach miasta, który-
mi oddziały armii rosyj-
skiej pod dowództwem  
Andrzeja Ziółkowskie-
go wyruszyły kierując 
się na zamkowe błonia. 
Za nimi podążały woj-
ska napoleońskie pod 
komendą Andrzeja Sko-
lika. Po kilku starciach  
z udziałem przypad-
kowych przechodniów 
działania przeniosły się 
pod ciechanowską wa-
rownię, gdzie zaaranżowana była styli-
zowana na XIX wiek wioska. Pracujący 

wieśniacy zostali napadnięci przez koza-
ków.  Padły strzały, chaty stanęły w pło-
mieniach. Na kozaków uderzyły pułki 
carskie. Rozpętała się inscenizowana bi-
twa. Wszystko zgodnie z zamysłem za-
kończyło się tryumfem wojsk carskich. 
A byli wśród nich: Legia Nadwiślańska 
& Lansjerzy, II, IV i VII Pułk Piechoty 
XW, Legia Polsko-Włoska – Grenadie-

rzy i Pułk Pieszy im. Jana 
Henryka Dąbrowskiego 
z Nysy, 10 Pułk Ułanów 
Wileńskich, Stowarzy-
szenie Artylerii Dawnej 
Arsenał i I szwadron 
Szwoleżerów Gwar-
dii 11 Pułk Ułanów. Po 
stronie rosyjskiej wal-
czyli: Pruski Pułk Gre-
nadier-Jegrów von Seel, 
Miński Pułk Piechoty, 
Witebski Pułk Piechoty  
z Borysowa i XVIII 
Wileński Pułk Pie-
choty. Walczące stro-
ny do boju zagrze-

wała Miejska Orkiestra Dęta, ubrana  

w mundury nawiązujące do czasów 
Księstwa Warszawskiego. Rozgrywa-

jące się na oczach kilku-
tysięcznej publiczności 
wypadki komentowała 
Bożena Żywiecka z Urzę-
du Miasta, jedna z po-
mysłodawców imprezy. 
Po batalii nastąpił pokaz 
musztry kawaleryjskiej. 
Podczas przeglądu wojsk 
prezydent Waldemar War-
dziński dowódcom puł-
ków wręczył pamiątkowe 
patenty za waleczność na 
polu bitwy.

K.D.

www.um.ciechanow.pl

Tradycyjnie wszystko rozpoczę-
ło się paradą uliczną, która wyruszyła 
spod Centrum Kultury i Sztuki. Roztań-
czony i rozśpiewany korowód dotarł do 
ratusza, gdzie przedstawiciele zespołów 
spotkali się z władzami miasta. Potem 
artyści przenieśli się na plac przed nową 
halą sportową. Tam właśnie rozpoczął 
się koncert galowy. Występy zainaugu-

rowali gospodarze: „Mały 
Ciechanów” oraz Ludowy 
Zespół Artystyczny „Cie-
chanów”. Gdy na scenie 
pojawił się zespół „San-
ta Maria” z Grecji, roz-
padał się ulewny deszcz.  
W obliczu zagrożenia wy-
ładowaniami elektrycz-
nymi dyrektor CKiSz 
Stanisław Kęsik prze-
rwał koncert. W rezulta-
cie nie zobaczyliśmy ko-
lejnych zespołów. Wśród 
nich: Kulturno Umet-

nicko Dristvo „Jane Sandanski”  
z Macedonii, Folklorystycznego Ze-
społu Starej Kozackiej Pieśni „Stanica”  
z Rosji, Everest Nepal Cultural Group  
i LZA „Płońsk”. 

Organizatorem Spotkań było Cen-
trum Kultury i Sztuki. Współorganiza-
torem – Urząd Miasta, który przezna-
czył na imprezę 15 tys. zł.

K.D.

Kupalnocka ‘2007
Zespoły z Nepalu, Grecji, Rosji i Macedonii przyjechały do Ciecha-

nowa, by 30 czerwca wystąpić w XVI Międzynarodowych Spotkaniach 
Folklorystycznych „Kupalnocka”. Gwałtowne załamanie pogody spra-
wiło, że koncert został przerwany. 

Radio dla Ciechanowa

Piknik RdC
Koncerty, konkursy, nagrody. To tylko niektóre z licznych atrakcji, 

przygotowanych dla ciechanowian przez Urząd Miasta i Radio dla Cie-
bie na wielkim pikniku 15 lipca.

Przez kilka godzin na scenie nie-
ustannie coś się działo. Na początku 
przedstawienie i konkursy dla najmłod-
szych, następnie występ lokalnego ze-
społu „Trio w składzie...”, którego człon-
kami są studenci akademii muzycznych. 
Pozostałe występy poprzedził pokaz 
mody BUTIK. Rockandrollowy kli-
mat wprowadziła grupa Radio Po-
land, po czym publiczność żywioło-
wo bawiła się w takt największych 
przebojów zespołu ABBA.

Gwiazdą wieczoru był Ivan Ko-
marenko wraz z Zespołem Tanecz-
nym. Artysta kilkakrotnie bisował, 
bardzo chętnie nawiązywał kon-
takt z publicznością, motywując do 
wspólnej zabawy i śpiewu. Okazało 
się, że „Czarne oczy” czy piosenkę 

z konkursu Eurowizji „Czarna dziew-
czyna” znają prawie wszyscy. Po kon-
cercie piosenkarz rozdawał zdjęcia i au-
tografy. 

Uczestnicy imprezy mieli szansę nie 
tylko na nagrody czy zabawę, lecz rów-
nież mogli dowiedzieć się wielu szcze-
gółów dotyczących między innymi radia 
i audycji. Na wszelkie pytania związane 
z tą tematyką odpowiadali dziennikarze 
Radia dla Ciebie. 

W czasie, kiedy w Ciechanowie 
trwał piknik, RdC nadawało programy 
dotyczące miasta i regionu. Impreza 
była nie tylko promocją rozgłośni, ale 
także Ciechanowa i okolic. Ciężar fi-
nansowy pikniku pokrył w większości 
Urząd Miasta.

Mieszkańcy bardzo licznie biorą 
udział w koncertach i dlatego w naszym 
mieście organizowane są one coraz czę-
ściej. Występy znanych artystów do-
starczają rozrywki i sprawiają, że Cie-
chanów staje się bardziej atrakcyjny dla 
mieszkańców. 

Renata Jeziółkowska 

Cytat miesiąca
IX sesja Rady Miasta. Adam Stępkowski, jeden z lokalnych organizato-

rów ogólnopolskiej akcji przeciwdziałania alkoholizmowi „Zachowaj trzeźwy 
umysł” wręcza przewodniczącemu Rady Tomaszowi Grembowiczowi dyplom 
za aktywny udział w tej kampanii. – Pan przewodniczący nigdy nie odmawia 
– zachwala Adam Stępkowski, co wzbudza wśród radnych dużą wesołość.

VII Biwak Historyczny „Powrót Szwoleżerów Gwardii”

Inscenizacja  
napoleońskiej bitwy

Blisko 200 żołnierzy z Polski, Białorusi i Litwy 18 sierpnia wzięło 
udział w zorganizowanym przez Urząd Miasta VII Biwaku Historycz-
nym „Powrót Szwoleżerów Gwardii”. 

Na scenie zdążył zaprezentować się LZA ,,Ciechanów’’

Prezydent Ciechanowa  
serdecznie dziękuje partnerom  

oraz sponsorom
za okazaną pomoc oraz współpracę 

podczas realizacji
VII Biwaku Historycznego Powrót 

Szwoleżerów Gwardii.

I. Komarenko hipnotyzował tańcem


