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Wizyta ambasadora USA
Mieszkańcy chcą spowalniaczy 
na osiedlach
Rozpoczął się nowy okres zasił-
kowy w MOPS-ie
Miejskie inwestycje na półmetku
III Spotkania ze Średniowieczem, 
100-lecie Domu Kultury w Cie-
chanowie 
Czy pod Farską Górą stanie po-
mnik Jana Pawła II?
50  lat MKS „Jurand”
Sąsiedzki konflikt, czyli znacze-
nie planów zagospodarowania 
przestrzennego
Młodzież wzięła udział w kolej-
nym „Rajdzie Pamięci Narodo-
wej”
Służba zdrowia problemem sa-
morządów?
Uwaga na wyjazd z ul. Warszaw-
skiej!

–

Prezydent miasta zaprasza  
do wspólnego biegania

Ciechanów przystąpił do ogólnopolskiej akcji „Polska Bie-
ga”, zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą”, „Radio Zet” oraz 
TVP Sport. Wielkie bieganie rozpocznie się 29 września o godz. 
11.00 w Lesie Śmiecińskim. We wspólnej zabawie udział może 
wziąć każdy. Start na ul. Monte Cassino, meta na boisku przy ul. 
Hubala. Organizatorami są: Urząd Miasta Ciechanów, MOSIR  
i Klub Biegacza przy Miejskim Ognisku TKKF „Promyk”. 

Nowa 
Zagumienna
Dobiegła końca 2-letnia in-

westycja, która odmieniła Zagu-
mienną. Po latach czekania ta ulica  
w centrum miasta nareszcie ma ka-
nalizację deszczową, brakujący od-
cinek kanalizacji sanitarnej, chod-
nik i asfaltową jezdnię. Miasto pod-
czas przeglądu przed końcowym 
odbiorem technicznym zażądało od 
wykonawcy, firmy Delta PRID, po-
prawienia usterek. Zastrzeżenia do 
wykonania tej inwestycji mają też 
mieszkańcy ul. Zagumiennej.

E.B.
Szerzej na str. 5

Tam, gdzie ludzie się rozumieją

Prezydent W. Wardziński przecina symboliczną wstęgę

Polak pierwszy  
w Ciechanowie
Łukasz Bodnar zdobył lotną premię  

w Ciechanowie, gdzie 10 września prze-
jechali kolarze biorący udział w prowa-
dzącym z Płońska do Olsztyna II etapie  
64. wyścigu „Tour de Pologne”. Mistrz Pol-
ski w indywidualnej jeździe na czas zaraz 
po starcie odłączył się od peletonu i wypra-
cował znaczną przewagę. W Ciechanowie 
wynosiła ona 9 minut i 50 sekund, w Mła-
wie – 14 minut i 20 sekund. Niestety to nie 
zagwarantowało zwycięstwa. Ostatecznie 
wygrał Australijczyk Graeme Brown.

K.D.
Więcej str. 11

Otwarcie drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopo-
mocy przy ul. Niechodzkiej został 
oficjalnie otwarty 29 sierpnia, ale 
podopieczni wcześniej korzystali  
z gościnności tej placówki. Już  
w połowie stycznia odbyło się 
pierwsze spotkanie zapoznawcze 
osób chętnych do spędzania tu cza-
su. Uruchomienie Domu było moż-
liwe dzięki współpracy miasta i Ma-
zowieckiego Urzędu Wojewódzkie-
go. Władze miasta przekazały bu-
dynek wraz z działką, a wojewoda 
ok. 300 tys. zł na remont, adaptację  
i wyposażenie. Działalność pla-
cówki znajdującej się w struktu-
rach Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej finansuje wojewoda.  
W Domu zatrudnionych jest 8 osób 
na 5 i ½ etatach.                        A.G.

Więcej na str. 4
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Nowy chodnik i nawierzchnia ul. Za-
gumiennejŁ. Bodnar na finiszu w Ciechanowie

Miasto przekaże szpitalowi 300 tys. zł
Na XI sesji radni zdecydowali, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  

w Ciechanowie otrzyma od miasta pomoc finansową w wysokości  
300 tys. zł. Radni jak zwykle byli w tej sprawie jednomyślni. Pieniądze zostaną  
przeznaczone na modernizację Oddziału Anestezjolgii i Intensywnej Terapii  
oraz szpitalnych sanitariatów.                                                                       red.

21 października wybory do parlamentu 
Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 6.00 do 20.00. Spis ulic wcho-

dzących w skład 24 obwodów w naszym mieście zamieszczamy na str. 8. 
Czytelnicy znajdą tam też adresy swoich lokali wyborczych. 

Kupujemy sztuczne lodowisko
Za 700 tys. zł miasto jeszcze w tym roku kupi sztuczne lodowisko. Na XI 

sesji Rady Miasta prezydent Waldemar Wardziński zaproponował taką zmia-
nę w budżecie miasta, a radni jednomyślnie ją przyjęli. Uchwalę poprzedziła 
żywa dyskusja.                                                                                            E.B.

Relacja na str. 3
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–
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Panu
Tadeuszowi Krzesińskiemu

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci
Ojca

składają
dyrektor i pracownicy

Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie

Zmiany w kursowaniu autobusów ZKM
Zakład Komunikacji Miejskiej informuje, że od 1 września autobusy kursują 

według rozkładu obowiązującego przed wakacjami. Na prośbę mieszkańców w dni 
robocze zmieni się też funkcjonowanie linii „11”. Kurs z Pętli „Aleksandrówka”  
z godz. 6.33 został przesunięty na godz. 6.36. Korekty dotyczą także linii „1”, „6” 
i „10”. Linia „1”: kurs z przystanku Pułtuska 8/10 z godz.7.17 zostaje zmienio-
ny na godz.7.07, kurs z Niestumia z godz.7.30 zostaje zmieniony na godz.7.20, 
kurs z Pętli Szpital z godz.7.45 zostaje zmieniony na godz.7.34. Linia „6”: kur-
sy z Pętli Szpital z godz.15.30 i godz.16.40 zostają zmienione na godz.15.36  
i godz.16.44, kurs z Rutek Bork z godz.16.07 zostaje zmieniony na godz.16.13, 
kurs z Leśnej Pętli z godz.17.05 zostaje zmieniony na godz.17.06. Linia ,,10’’:
kursy z Pętli Szpital z godz.15.30, 16.20, 17.06 zostają zmienione na godz.15.36, 
16.24, 17.10, kursy z Pętli Kolbe z godz.15.55,16.45 zostają zmienione na godz. 
16.01,16.49.

Przekazanie sztandaru
30 sierpnia cie-

chanowscy harcerze 
przekazali Muzeum 
Szlachty Mazowiec-
kiej pierwszy sztan-
dar Hufca Związku 
Harcerstwa Polskie-
go z 1916 roku. Uro-
czystość była okazją 
do przypomnienia 
dziejów ciechanow-
skiego harcerstwa. 
W czasie prezen-
tacji multimedial-
nej zaprezentowano 
przedwojenne i po-

wojenne fotografie. Wyeksponowano też wycinki prasowe oraz inne dokumenty. 
Wcześniej tego samego dnia prezydent spotkał się w swoim gabinecie z człon-
kami rodziny Gołębiowskich: Elżbietą Pomiecińską, Agnieszką Wolanowską  
i Jakubem Sobótko. Rodzina Gołębiowskich przechowała hufcowy symbol przez 
lata okupacji.

Koncert światowej sławy pianistki
Muzeum Szlachty Mazowieckiej 22 września zorganizowało koncert „Cho-

pin w barwach jesieni”. W Dworku A. Bąkowskiej w Gołotczyźnie wystąpiła 
światowej sławy pianistka Banu Sozuar. Artystka urodziła się w Istambule, gdzie 
ukończyła Państwowe Konserwatorium. Dalsze nauki pobierała u profesorów 
Bruno Seidhofera oraz Hansa Petermandla w Wyższej Szkole Sztuki Muzycznej 
i Aktorskiej w Wiedniu. Uzyskała stopień pianisty koncertowego w klasie Alek-
sandra Jennera. Debiutowała Koncertem Fortepianowym Es-dur Liszta w wieku 
15 lat wraz z „Istambulską Radiową Orkiestrą Symfoniczną”, zaczynając mię-
dzynarodową karierę obejmującą orkiestralne i recitalowe występy w Europie, 
na Środkowym Wschodzie, w Azji, Afryce, Australii i Południowej Ameryce. 

„Koncert w anielskiej aurze” 
Anna Faber 6 września była gościem 150. Ciechanowskiego Spotkania Muze-

alnego. Znanej harfistce i śpiewaczce towarzyszył zespół w składzie: Luiza Figiel 
(flet), Monika Szulińska (instrumenty perkusyjne), Piotr Sawicki (skrzypce i instru-
menty klawiszowe) oraz Marek Matwiejczyk (gitara basowa). Koncert z udziałem 
znakomitych muzyków odbył się w Dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyź-
nie. – Przygotowaliśmy specjalny program z okazji jubileuszowego Spotkania – wy-
znała artystka, która już 5. raz wystąpiła przed ciechanowską publicznością. W re-
pertuarze znalazła się muzyka polska oraz celtycka w nowoczesnych aranżacjach. 

68. rocznica wybuchu II wojny światowej
1 września na cmentarzu komunalnym przy kwaterze poległych żołnierzy 

odbyły się uroczystości związane z 68. rocznicą wybuchu II wojny światowej. 
Po mszy św. polowej złożono kwiaty na mogiłach żołnierzy września 1939 r. W 
obchodach udział wzięli kombatanci, władze miasta i powiatu, poczty sztandaro-
we, młodzież ciechanowskich szkół oraz mieszkańcy Ciechanowa. 

Dobra forma młodzików z „Promyka” 
Na obiektach warszawskiej AWF w dniach 7-9 września odbyły się  

X Międzynarodowe Mistrzostwa Warszawy w Taekwondo Olimpijskim,  
gdzie wystartowało 67 drużyn z 18 państw. Turniej rozegrany zo-
stał w trzech kategoriach wiekowych: młodzik, junior i senior. Ciecha-
nów reprezentowany był przez zawodników TKKF „Promyk”. Naj-
lepiej zaprezentowali się w nim młodzicy, którzy wywalczyli 5  
medali i 3 miejsca punktowane. W konkurencjach sprawnościowych Wik-
tor Komorowski zdobył złoty medal (12 lat), Miłosz Trojanowski – srebr-
ny (10 lat), a Marcin Jarzębski – brązowy (13 lat). W konkurencji układów 
brązowe medale zdobyli Szymon Tański i Damian Pazyrski (12 lat). Miej-
sca punktowane wywalczyli jeszcze Adam Cekała, Damian Wasiak i Ad-
rian Matuszewski. Sekcja taekwondo olimpijskiego prowadzi nabory, dzie-
ci i młodzieży w wieku od 7 lat do grup początkujących. Zajęcia dla no-
wych grup odbywają się: wtorek i czwartek od godz. 17.30 w sali sportowej  
SP Nr 3 przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

68. rocznica napaści Rosji na Polskę
68 lat temu, 17 września Związek Radziecki bez wypowiedzenia wojny na-

padł na Polskę zmagającą się z niemieckim okupantem. Pamiętając o tych dra-
matycznych chwilach Związek Sybiraków i Światowy Związek Żołnierzy Armii 
Krajowej zaprosiły mieszkańców na uroczystą mszę świętą. Nabożeństwo od-
było się 16 września w kościele św. Piotra Apostoła w Ciechanowie. Pod sym-
bolicznym pomnikiem – grobem zamordowanych na Wschodzie w latach 1939-
1956 na cmentarzu komunalnym złożone zostały kwiaty.

Ważne dla przedsiębiorców!
18 września 2007 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 maja 2007 r.  

o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych.  
Obiektem takim w myśl przepisów tej ustawy jest obiekt handlowy o po-
wierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2, w którym prowadzona jest 
jakakolwiek działalność handlowa. Przedsiębiorca, który po tej dacie bę-
dzie chciał wybudować sklep o takiej powierzchni będzie zobowiązany 
do uzyskania zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta, opinii Rady 
Miasta dotyczącej lokalizacji obiektu i jego oddziaływania na rynek pra-
cy, infrastrukturę i środowisko. Ustawa dotyczy także obiektów już działa-
jących. Przedsiębiorcy, którzy są właścicielami, zarządcami czy użytkow-
nikami sklepów są zobowiązani do 17 października zgłosić prezydentowi 
miasta fakt prowadzenia sklepów o powierzchni sprzedaży ponad 400 m2. 
Na tej podstawie  prezydent wydaje stosowne zezwolenie na prowadzenie 
obiektu handlowego. Brak zezwolenia jest zagrożony wysokimi grzywna-
mi od 10 tys. zł nawet do 1 miliona zł. Bliższych informacji udziela Wy-
dział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta, ul. Wodna 1, pok. 303 i 308  
(tel. 674 92 53 i 674 92 50).

50-lecie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego 

Zastępca prezydenta Cezary Chodkowski oraz przewodniczący Rady Miasta 
Tomasz Grembowicz 15 września wzięli udział w obchodach 50-lecia Polskiego 
Towarzystwa Pielęgniarskiego w Warszawie. Uroczystościom towarzyszyły pre-
lekcje i wystawy.

Honorowe Obywatelstwo dla Bibiany Mossakowskiej
Podczas uroczystej sesji Rady Miasta 11 października o godz. 12.00 profe-

sor Bibiana Mossakowska odbierze Honorowe Obywatelstwo Ciechanowa. To 
dowód szacunku i uznania za wieloletnie zasługi dla naszego miasta. Relacja  
z uroczystości w następnym numerze.
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Rozmowa w ciechanowskim ratu-
szu była dialogiem samorządowców 
(ambasador przez 16 lat, do 2003 r., 
był burmistrzem w rodzinnym Kno-
xville w stanie Tennessee). Waldemar 
Wardziński zauważył, że w pracy sa-
morządowej obaj panowie spotkali się 
z podobnymi problemami, z których 
znaczącym jest scedowanie przez rząd 

Wizyta ambasadora  
Stanów Zjednoczonych

28 sierpnia Ciechanów odwiedził ambasador Stanów Zjednoczo-
nych Victor Ashe. Ambasador spotkał się z prezydentem Waldema-
rem Wardzińskim oraz jego zastępcami. V. Ashe stara się odwiedzić 
jak najwięcej ciekawych historycznie miejsc, takich jak Zamek Ksią-
żąt Mazowieckich, poznać burmistrzów i prezydentów miast. Jak za-
znaczył, nie jest ambasadorem w Warszawie, ale w całej Polsce. 

W tej chwili 
spowalniacze (fa- 
chowa nazwa: pro- 
gi zwalniające  
U16) są już na dro-
gach wewnętrz- 
nych na osiedlach: 
Powstańców Wiel- 
kopolskich  oraz 
Bat. Chłopskich, 
na drodze osiedlo-
wej od ul. Wy-
zwolenia (w okoli-
cy bloku 3a), dro-
gach osiedlowych 
przy ul. Sikorskie-
go 46, na ul. Poli Gojawiczyńskiej  
i na drodze osiedlowej od ul. Smo-
rawińskiego do Armii Krajowej. Do 
niedawna progi były też na odcinku 
od ul. Sikorskiego do ul. Pułtuskiej. 
Zniknęły, kiedy wiosną Urząd Mia-
sta gruntownie wyremontował tę uli-
cę. – Spowalniacze zdemontowano 

tylko dlatego, że były w tej sprawie 
wnioski mieszkańców. Kilka rodzin 
zwróciło się do nas, żeby spowalnia-
czy powtórnie nie układać, bo zwal-
niające samochody są źródłem hałasu  
i spalin – informuje zastępca prezy-
denta Ewa Gładysz. Po sierpniowym 
wypadku drogowym na ul. Smora-

wińskiego, kiedy samochód potrą-
cił dziewczynkę, część mieszkań-
ców upomniała się o ponowne zain-
stalowanie tam spowalniaczy ruchu. 
Sprawę podczas XI sesji Rady Miasta 
przedstawił radny Zenon Stańczak.  
Z kolei Mariusz Stawicki upomniał 
się o progi na wyjazdach z parkin-
gów przed basenem oraz przed BGŻ. 
– Kierowcy najwyraźniej zapominają, 
że na ul. 17 Stycznia są ścieżki rowe-
rowe i dochodzi tam do potrąceń ro-
werzystów. To niebezpieczne miejsce.

Na jednym z trzech wyjazdów jest 
już położony spowalniacz, chodzi więc 
o dwa pozostałe. – MOSiR jako admi-
nistrator parkingu nigdy nie sygnali-
zował tego problemu. Jeżeli okaże się, 
że są takie następstwa braku spowal-
niaczy, to postaramy się, żeby one się 

Mieszkańcy chcą spowalniaczy
Każdy kierowca zna znak „strefa zamieszkania”. Na tak oznako-

wanych ulicach obowiązuje pierwszeństwo pieszego nad pojazdem, 
parkować można tylko w wyznaczonych zatoczkach, a prędkość jest 
ograniczona do 20 km na godzinę. Niestety, te przepisy najczęściej 
są przez kierowców lekceważone. Samochody mkną po osiedlach, 
choć tuż obok na podwórkach bawią się dzieci. Trudno więc dzi-
wić się mieszkańcom, że chcieliby zainstalowania spowalniaczy pra-
wie na każdej uliczce. Czy progi zmuszą kierowców do zdjęcia nogi  
z gazu?

– Nie jestem przekonana do tego, 
żebym podniosła dzisiaj rękę za wy-
daniem 700 tys. zł na zakup lodowi-
ska. Dlaczego? Ponieważ wiem jak 
wygląda klasa szkolna i widzę wielkie 
potrzeby szkolnictwa podstawowego 
– stwierdziła Agnieszka Bukowska. 
– Nasze szkoły są dobrze prowadzone, 
mamy kreatywnego zaradnego dyrek-
tora ZOSiP i prezydenta resortowego, 
który jest branżystą. Uważam, że za-
kup lodowiska jest w pełni uzasadnio-
ny – replikował Zdzisław Dąbrowski.

Koleżanki i koledzy chętnie zabra-
li się do przekonywania radnej. – Ruch 
fizyczny to najlepsza profilaktyka wad 
postawy. Poza tym odciąga młodzież od 
siedzenia przed komputerem, od tego, 
żeby ćpała, nudziła się, albo napada-
ła na kogoś. A lodowisko się młodzieży 
podoba – zachwalał przewodniczący 
Rady Tomasz Grembowicz. Poparli go 
radni Andrzej Rolbiecki i Mariusz Sta-
wicki. − Biednych nie stać na kupowa-
nie tanich rzeczy. Ciechanowa nie stać 
na wypożyczanie, skoro można kupić  
i za 3 lata inwestycja się zwróci – 
twierdzili zgodnie. – Nakłady są wy-

sokie, ale być może czas ich zwrotu 
będzie znacznie krótszy i bardziej eko-
nomiczny, niż płacenie wysokich kosz-
tów za wypożyczanie co rok sztuczne-
go lodowiska – argumentowała Ewa 
Kaczyńska. Zenon Stańczak, przypo-
mniał, że kryta pływalnia była i jest 
bardzo kosztowna, ale dzięki niej cie-
chanowianie nauczyli się pływać i nie 
zdarzyło się ileś tragicznych wypad-
ków. – Czy znamy sposób, żeby zabro-
nić dzieciom ślizgania się na dzikich 
lodowiskach, na jakiś gliniankach 
i czy doceniamy niebezpieczeństwo  
z tym związane – pytał radny.

   – My się o dzieci z naszych szkół 
naprawdę troszczymy. W czasie fe-
rii, kiedy dzieciaki miały więcej cza-
su, były określone godziny, kiedy na 
lodowisko był wstęp wolny dla dzieci  
z naszych szkół. Będziemy tak robić też  
w latach następnych – zapewnił Wal-
demar Wardziński. 

Argumenty widać podziałały, bo 
za zmianami w budżecie, w tym zaku-
pem lodowiska, zagłosowali wszyscy 
radni.

Ewa Blankiewicz

XI sesja Rady Miasta

Miasto kupi sztuczne lodowisko

pojawiły – zapewnia E. Gładysz. Do-
daje, że sprawa ul. Smorawińskiego 
jest już ponownie rozpatrywana, zo-
stała przekazana do zarządzającego 
ruchem. Jeżeli jego opinia będzie po-
zytywna spowalniacze pojawią się na 
dawnym miejscu. Progi zwalniające to 
element organizacji ruchu. Decyduje o 
niej specjalna komisja przy Starostwie 
Powiatowym. W skład komisji wcho-
dzą przedstawiciele Policji, WORD-u, 
Powiatowego Zarządu Dróg oraz za-
rządcy drogi.

Wypadek przy Smorawińskiego 
czy potrącenia rowerzystów to sygnał 
dla Policji, że warto karać za prze-
kroczenia prędkości, bo spowodował 
je nie tyle brak spowalniaczy, ile lek-
ceważenie przepisów i brak kultury 
użytkowników dróg.

Ewa Blankiewicz

Próg zwalniający przy wjeździe na parking przy krytej pływalni
Minionej zimy ciechanowianie po raz pierwszy jeździli na łyż-

wach na wypożyczonym sztucznym lodowisku. Mieszkańcy upew-
niali się, czy zagości u nas na stałe, bo młodych i starszych miło-
śników tego sportu nie brakowało. Prezydent Waldemar Wardziński 
zaproponował więc zakup sztucznego lodowiska. Propozycja znala-
zła się wśród zmian w tegorocznym budżecie. Mogło się wydawać, że 
zakup jest bezdyskusyjny, tymczasem jedną radną trzeba było długo 
przekonywać, że warto ...

V. Ashe (z lewej) w towarzystwie władz 
miasta zwiedził ciechanowski zamek

wielu zadań publicznych na samo- 
rządy. 

Podczas krótkiej konferencji pra-
sowej dziennikarze pytali o tarczę an-
tyrakietową, wizy dla Polaków i o wra-
żenia ambasadora z naszego miasta. 
Zdaniem Victora Ashe Polska wkrót-
ce będzie członkiem programu bez 
wiz. Stanie się to w chwili osiągnię-
cia kompromisu między prezydentem 
USA i wahającym się Kongresem, 
który rozpoczął już odpowiedni pro-
ces legislacyjny. Tarczę antyrakietową  
V. Ashe postrzega jako ważny element 
ochrony Polski i innych krajów NATO 
przed zagrożeniem terrorystycznym. 
Jako jego groźny przykład przywołał 
tragedię WTC, londyńskiego metra  
i pociągu w Madrycie.

W oczach ambasadora Polacy to 
wyjątkowo gościnni i przyjaźni lu-
dzie. Jemu, jego żonie i dwójce dzie-
ci bardzo podoba się pobyt w naszym 
kraju. Na zakończenie wizyty V. Ashe 
w towarzystwie władz miasta odwie-
dził ciechanowski zamek. Zaprosił też 
W. Wardzińskiego do Stanów Zjedno-
czonych.

E.B.
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Pod hasłem „Oszczędzaj. Wyłą-
czaj. Odzyskuj. Świeć przykładem” 
w dniach 14-16 września odbyła się 
14. akcja „Sprzątanie świata – Pol-

ska 2007”. początek wieloletniej, roz-
poczętej przez Fundację Nasza Ziemia 
kampanii edukacyjnej związanej z prze-
ciwdziałaniem zmianom klimatycznym, 

mądrym gospodarowaniem energią 
i zasobami naturalnymi, a także se-
lektywną zbiórką odpadów i uży-
waniem produktów z recyklingu. 
Tak jak w latach ubiegłych koordy-
natorem akcji na terenie Ciechano-
wa był Wydział Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska Urzędu Mia-
sta przy współpracy Przedsiębior-
stwa Usług Komunalnych. Urząd 
Miasta zakupił i dostarczył 3000 
worków za kwotę ok. 1000 zł. Od-
biorem zebranych śmieci nieodpłat-
nie zajął się PUK. w akcji wzięli 
udział uczniowie z ciechanowskich 
szkół, dla których doroczne porząd-
kowanie otoczenia to cenna lekcja 
ekologii. A.G.

Sprzątanie świata  
pod hasłem oszczędności

Otwarty 29 sierpnia Środowisko-
wy Dom Samopomocy przeznaczony 
jest dla 20 osób z problemami psy-
chicznymi. W każdy powszedni dzień 

tygodnia w godz. 8.00-16.00 pod-
opieczni znajdują tu opiekę psycholo-
giczną, pielęgniarską oraz uczestniczą 
w ciekawych zaję-
ciach terapeutycz-
nych. Osoby wyma-
gające dowozu mogą 
korzystać z transpor-
tu udostępnionego 
nieodpłatnie przez 
Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej. 
Do tego celu prze-
znaczony został no-
woczesny mikrobus, 
sfinansowany w zna-
cznej części przez 
Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych 
i Wojewodę Mazowieckiego. 

– Po zakończeniu leczenia w szpi-
talu chorzy nie będą skazani na izola-
cję w czterech ścianach swojego domu.  
Na zamknięcie sam na sam z trudnym 

wspomnieniem choroby, ze strachem 
przed obcowaniem z ludźmi, przed 
powrotem do codziennego życia. Tu,  
w wyjątkowym miejscu, miejscu tylko 

dla nich, staną 
się domownika-
mi. Chorzy i ich 
terapeuci stworzą 
tu wspierającą 
się grupę. Stwo-
rzą rodzinę, któ-
ra pomoże każde-
mu z jej członków 
stawić czoło kło-
potom  – powie-
dział prezydent 
W. Wardziński 
przed przecię-
ciem wstęgi. Po 
symbolicznym 
otwarciu domu 

goście zostali zaproszeni do zwie-
dzania. W tym przytulnym miejscu 
jest szatnia, łazienka, kuchnia, pokój 

do muzykoterapii, sala telewizyjna, 
pokój wyciszenia. Otwarte podwoje 
poświęcił ksiądz dziekan Eugeniusz 
Graczyk.

A.G.

Otwarcie drugiego Środowiskowego Domu Samopomocy

Tam, gdzie ludzie się 
rozumieją

Wniosek o ustalenie prawa do za-
siłku rodzinnego z dodatkami należy 
pobrać w Punkcie Obsługi Interesan-
ta, mieszczącym się na I piętrze, nato-
miast wniosek o zaliczkę alimentacyj-
ną w pokoju 45, również na I piętrze. 

Od 1 września do MOPS wpłynę-
ło już 88 wniosków o zaliczkę alimen-
tacyjną. W całym ubiegłym okresie 
zaliczkowym było ich 315. Ze świad-
czeń rodzinnych w roku ubiegłym 
skorzystało 3151 rodzin. Do chwi-

li obecnej wydano 2200 wniosków o 
ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego 
i jednorazową zapomogę z tytułu uro-
dzenia dziecka (tzw. becikowe). Przy-
gotowano do wydania 1500 decyzji.

MOPS przyznaje również za-
siłki pielęgnacyjne. Świadczenie to 
przysługuje osobie niepełnosprawnej  
z orzeczeniem o niepełnosprawności 
przez cały okres ważności orzeczenia.

Małgorzata Faderewska,
MOPS

Tłoczno w MOPS-ie

Realizatorem projektu jest Gabi-
net Komendanta Głównego Policji. 5 
października o godz. 11.30 w Centrum 
Kultury i Sztuki oraz o godz. 17.00 w 
Miejskim Zespole Szkół Nr 1 przy ul. 
Powstańców Wielkopolskich aktorzy 
środowiska policyjnego Scena 07 za-
prezentują dwa spektakle: „Blackaut” 
(CKiSz) dla młodzieży i „Dzwone-
k”(MZS Nr 1) dla rodziców.

Prezentacja programu PaT będzie 
podsumowaniem miejskiej kampanii 
profilaktycznej „Dlaczego warto nie 

brać?”, która rozpocznie się 28 wrze-
śnia. Od 1 października kampania pro-
wadzona będzie w szkołach gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych na terenie 
miasta. W programie zaplanowano 
szkolenie dla policjantów, kuratorów 
sądowych, pedagogów szkolnych na 
temat prawidłowego przeprowadzania 
badań testowych na obecność narko-
tyków w organizmie. Wnioski posłużą 
do opracowania Miejskiego Progra-
mu Przeciwdziałania Narkomanii na 
2008 r. red.

Teatr przeciwko narkotykom
Na zaproszenie prezydenta Ciechanowa i Komendanta Powiato-

wego Policji w naszym mieście zagości „Przystanek PaT”. To pro-
gram dla młodzieży i rodziców w niecodzienny sposób inspirujący do 
pogłębiania wiedzy na temat profilaktyki narkotykowej.

Dostrzeżo-
no ogromny do-
robek spółki w 
zakresie stoso-
wania najlep-
szych dostęp-
nych technologii 
podczas moder-
nizacji systemu 
ciepłownicze-
go, stałą troskę 
o środowisko 
przejawiającą 
się zmniejsze-
niem emisji ga-
zów i pyłu do powietrza. Doceniono 
zarządzanie środowiskowe oparte na 
strategii czystszej produkcji, wdrożo-
ny i doskonalony zintegrowany system 
zarządzania wg norm ISO 9001 oraz 
ISO 14001, korzystanie ze wsparcia fi-
nansowego z funduszy strukturalnych 
Unii Europejskiej jako źródeł współfi-
nansowania inwestycji. Spółka została 
wyróżniona także dzięki dobrym opi-
niom zadowolonych klientów i ubie-
głorocznym wyróżnieniom.

Wiadomość z ostatniej chwili…
Podczas XI Forum Ciepłowni-

ków Polskich obradującego w Mię-
dzyzdrojach w dniach 17-19 września. 
Kapituła IGCP przyznała Przedsię-
biorstwu Energetyki Cieplnej nagro-
dę „Laur Ciepłownictwa” w kategorii 
wiodące przedsiębiorstwo ciepłow-
nicze o sprzedaży ciepła od 200 000 
do 1 000 000 GJ zgodnie z maksymą 
„Primus inter pares”. Więcej infor-
macji w następnym wydaniu Gazety 
Samorządu Miasta. red.

PEC otrzymał Godło Europejski Standard 2007
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie zostało wy-

różnione prestiżowym godłem „EUROPEJSKI STANDARD 2007”. 
Przyznała je Grupa Media Partner, wydawca Przeglądu Gospodar-
czego Plus – dodatku promocyjno-informacyjnego do Gazety Praw-
nej. 

Sala do ćwiczeń fizycznych

Podopieczni mogą korzystać z przytulnej kuchni

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ciechanowie trwa 
okres wytężonej pracy, a wszystko za sprawą nowego okresu za-
liczkowego i zasiłkowego. Osoby zainteresowane uzyskaniem tych 
świadczeń, czyli zaliczek alimentacyjnych i zasiłków rodzinnych,  
a także wszelkich niezbędnych informacji na temat zasad ich przy-
znawania proszone są o zgłaszanie się do siedziby MOPS przy ul. 
Sienkiewicza 32d codziennie od 8.00 do 16.00.

Siedziba PEC
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sportową wyznaczono 2 miejsca dla osób niepeł-
nosprawnych. Wózkowicze mają ułatwiony wjazd  
do hali, dzięki obniżonemu krawężnikowi.

Co słychać na miejskich ulicach…
Na Starowiejskiej wykonawca musi sfrezować 

i położyć nową warstwę nawierzchni asfaltowej na 
odcinku od ul. Leśnej do Konwaliowej. Ma na to 
czas do końca września. Wtedy nastąpi końcowy od-
biór inwestycji.

Na Pęchcińskiej dobiega końca przebudowa mo-
stu. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa opra-
cowana została w ubiegłym roku. Roboty wykona-
ła firma „PROMOST” z Płońska, zakończenie prac 
– koniec września.

Na Nowokolejowej i Ostatni Grosz planowane 
jest rozpoczęcie II etapu inwestycji – budowy bra-
kującego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej i desz-
czowej. Trwają procedury przetargowe. 

Na Witosa kończy się budowa kanalizacji desz-
czowej i rozpoczynają prace drogowe. Zakończenie 
budowy ulicy planowane jest na listopad.

Inwestycje na Kargoszynie
Na ul. Fredry miasto zakończyło budowę ka-

nalizacji deszczowej, nawierzchni ulicy i chodni-
ka. Inwestycja kosztowała ok. 320 tys. zł. Na Gajce-
go rozpoczyna się II etap budowy tej ulicy. W roku 
2006 opracowano dokumentację projektowo-koszto-
rysową. Zadanie podzielono na II etapy realizacyjne.  
W ubiegłym roku  wybudowano odcinek od ul. Goja-
wiczyńskiej. W  tym roku powstanie część do ul. Ba-
czyńskiego. Zakończenie inwestycji planowane jest na 
listopad. Roboty drogowe rozpoczną się po wykonaniu 
sieci wodociągowej na tym odcinku  przez ZWiK.       
                                                                            A.G.       

Średniowieczny trakt wizytówką miasta
Rewitalizacja traktu, ciągnącego się od Zamku 

Książąt Mazowieckich po Farską Górę to dla Cie-
chanowa duże wyzwanie, zarówno organizacyjne, jak 
i finansowe. Miasto stara się o środki finansowe na 
modernizację traktu z funduszy unijnych. W tę dużą 
przebudowę centrum wpisuje się remont zabytkowe-
go ratusza oraz nadanie nowego wizerunku ul. War-
szawskiej i Pl. Jana Pawła II. Zanim jednak rozpocz-
ną się te najbardziej spektakularne prace poprzedzić 
je musi szereg mniej wdzięcznych i pracochłonnych 
robót przygotowawczych: opracowanie dokumentacji 
projektowych oraz budowa i przebudowa infrastruk-
tury podziemnej. Projekt na remont zabytkowej czę-
ści ratusza jest już na ukończeniu. Ma być gotowy do 
końca października. Podczas remontu drogi krajowej 
nr 60 wykonany został odcinek sieci kanalizacji desz-
czowej oraz przyłącze energetyczne oświetlenia ulicz-
nego ul. Warszawskiej. Zmieniła się tu organizacja 
ruchu na odcinku od ul. Mikołajczyka do Pułtuskiej. 
Miasto uzyskało już pozwolenie na budowę „nowej” 
Warszawskiej.

Odciążenie zatłoczonego centrum
Bezpośrednie połączenie komunikacyjne mię-

dzy oddalonymi dzielnicami Ciechanowa jest spra-
wą skomplikowaną. Wymaga opracowania wielu ra-
portów i projektów oraz uzyskania szeregu decyzji  
i pozwoleń. Z raportu oddziaływania na środowisko 
dla planowanej przebudowy ul. Armii Krajowej oraz 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody 
na realizację przedsięwzięcia wynika, że konieczne 
będzie zamontowanie ekranów dźwiękochłonnych 
w miejscach przekroczenia norm hałasu. Jeszcze w 
tym roku miasto planuje opracować pełną koncepcję 
przebiegu wewnętrznej pętli miejskiej oraz uzyskać 
pozwolenie na przebudowę ul. Armii Krajowej.

Coś dla ciała  
– ścieżki rowerowe i baza rekreacyjna

Budowa sieci ścieżek rowerowych na terenie Cie-
chanowa jest powiązana z realizacją Projektu Siecio-
wego „Zielony Szlak Rowerowy Mazowsza” Marka 
Zamany, który zabiega o dofinansowanie tej kosztow-
nej inwestycji ze środków Unii Europejskiej. Jeszcze 
na ten rok planowane jest opracowanie studium wyko-
nalności projektu dla całego województwa mazowiec-
kiego, a także koncepcji przebiegu tras rowerowych.

Rozbudowa i modernizacja obiektów rekreacyj-
nych w Ciechanowie to zadanie objęte wieloletni-
mi programami inwestycyjnymi do realizacji w la-
tach 2007-2010. Planuje się na nie przeznaczyć nie-
bagatelną kwotę 9 mln. zł. Trwają przygotowania 
do opracowania studium wykonalności rozbudowy  
i modernizacji naszej bazy sportowej. Tymczasem 
miasto buduje parkingi w otoczeniu istniejących 
obiektów. Odebranych zostało właśnie 10 kolejnych 
miejsc parkingowych przy ul. 17 Stycznia. Na wy-
budowanym wcześniej dużym parkingu przed halą 

Miejskie inwestycje

Uwaga na wyjazd z ul. Warszawskiej!
Po przebudowie drogi krajowej nr 60 urucho-

miona została sygnalizacja świetlna. Przestrzega-
my kierowców przed jazdą na pamięć i bagateli-
zowaniem znaków drogowych. Wyjazd z ul. War-
szawskiej w Pułtuską regulują oznakowania pio-
nowe – „ustąp pierwszeństwa przejazdu” i „na-
kaz skrętu w prawo” ustawione za sygnalizatorami 
świetlnymi. Oznacza to, że kierowcy wjeżdżają-
cy z Warszawskiej na skrzyżowanie zawsze mu-
szą ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym 
się po drodze krajowej. Światła przy wyjeździe  
z ul. Warszawskiej dotyczą wyłącznie przejścia  
dla pieszych i nie są zsynchronizowane z sygnaliza-
cją na ul. Pułtuskiej.

Z prac Wydziału
Inżynierii Miejskiej

Remonty miejskich chodników
Mieszkańcy ul. Okrzei mogą już korzystać  

z wyremontowanego chodnika. Miasto sfinansowa-
ło nową nawierzchnię chodnika na odcinku od ul. 
Spółdzielczej do ul. Świętochowskiego. Wartość 
wykonanych prac to niemal 111 tys. zł. sama firma 
wyremontowała nawierzchnię chodnika w ul. Gło-
wackiego. Miasto zapłaciło za tę naprawę ponad  
74 tys. zł. 11 września firma  Mirosława Olbrysia 
przystąpiła do naprawy chodnika w ul. Kilińskiego 
na odcinku od ul. Sierakowskiego do 17 Stycznia. 
Umowa z tym wykonawcą obejmuje również re-
mont nawierzchni chodnika w ul. Letniej na odcinku  
od ul. 17 Stycznia do ul. Fredry oraz fragmentu  
ul. Smorawińskiego w pobliżu Domu Złotej Jesieni. 

Naprawy nawierzchni dróg gruntowych
Firma ZUH „KOPTRANS” Witolda Piętki wy-

konała remont gruntowej nawierzchni fragmentu 
ulicy Monte Cassino. Naprawę wykonano na wnio-
sek mieszkańca tej ulicy i przy jego finansowym 
udziale. Do utwardzenia użyto asfaltowego destruk-
tu. Na wierzch naniesiona zostanie jeszcze emulsja 
asfaltowa. Destrukt utwardzi także nawierzchnię od-
cinka ul. Patriotów. Podobną technologię zastoso-
wano przy poprawianiu stanu nawierzchni ul. Skraj-
nej. Użyto tam destruktu pochodzącego z ul. Staro-
wiejskiej. Wykonawcą tych robót była firma DELTA 
PRID z Ciechanowa.                                          A.G.

Już po półmetku wykonania miejskich inwestycji. Reszta roku i najbliższe lata przedsta-
wiają się nie mniej intensywnie. W najbliższych planach Urzędu Miasta – wstęp do rewitali-
zacji traktu średniowiecznego, budowy wewnętrznej pętli komunikacyjnej i rozbudowy bazy 
sportowej oraz wiele innych zadań.

Nowa Zagumienna
Mieszkańcy Zagumiennej mają uwagi do wyso-

kości krawężników i wjazdów na posesję. – Domy 
są posadowione na różnych wysokościach.  Ulice w 
takim od wielu lat zamieszkiwanym terenie są bardzo 
trudne do wykonania – mówi zastępca prezydenta 
Ewa Gładysz. – Mieliśmy takie historie na wielu 
innych drogach miejskich, m. in. na ul. Szymanow-
skiego. Dostosowanie się do wszystkich oczekiwań 
mieszkańców niestety powoduje takie następstwa, że 
ulica zaczyna przypominać fale Dunaju. Wiele przy-
krych głosów również z ul. Zagumiennej do mnie do-
cierało i czasami  mam takie odczucia, że nie warto 
zadawać sobie trudu, bo może wszystkim podobało 
się to, co było. Przebudowa zwykle jest kontestowa-
na, jeśli nie przez  jedną osobę, to przez kilka. Tego 
typu doświadczenia towarzyszą każdej inwestycji  
i remontom. Trudno zaspokoić sprzeczne ze sobą, 
oczekiwania mieszkańców. Jeszcze trudniej pogo-
dzić się ze słowną agresją, jaka czasami towarzyszy 
niełatwym przecież rozmowom.                   

                                                                      E.B. Chodnik na ul. Głowackiego

Nowy  parking przy ul. 17 Stycznia

Most w ul. Pęchcińskiej

Kierowca samochodu stojącego przy skrzyżowaniu zacho-
wał się prawidłowo. Wjechał na przejście dla pieszych na 
zielonym świetle, ale zatrzymał się przy skrzyżowaniu, żeby 
ustąpić pierwszeństwa pojazdom poruszającym się ul. Puł-
tuską
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Uchwały Rady Miasta  
Ciechanów podjęte na XI sesji   

30 sierpnia 2007 r.:
Nr 83/XI/07  – w sprawie wyrażenia opi-
nii na temat lokalizacji salonu gier na auto-
matach w lokalu przy ul. Warszawskiej 60 
w Ciechanowie.
Nr 84/XI/07  – w sprawie przyjęcia daro-
wizny.
Nr 85/XI/07  – w sprawie nabycia nieru-
chomości na własność Gminy Miejskiej 
Ciechanów za zobowiązania podatkowe.
Nr 86/XI/07  – w sprawie nabycia nieru-
chomości na własność Gminy Miejskiej 
Ciechanów.
Nr 87/X//07 – w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej „Batalionów Chłopskich”.
Nr 88/XI/07 – w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie przez Prezydenta Miasta Cie-
chanów umowy użyczenia nieruchomości.
Nr 89/XI/07 – w sprawie zmian w budże-
cie miasta na 2007 r.
Nr 90/XI/07 – w sprawie zaciągnięcia kre-
dytu długoterminowego w roku budżeto-
wym 2007.
Nr 91/XI/07  – w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Województwu Mazo-
wieckiemu z przeznaczeniem dla Spe-
cjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego  
w Ciechanowie.

Uchwały Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XII nadzwyczajnej sesji 

13 września 2007 r.:
Nr 92/XII/2007  w sprawie uaktualnienia 
wykazu ulic w obwodach głosowania na 
terenie miasta Ciechanów  – druk nr 1.
Nr 93/XII/2007  w sprawie utworzenia na 
terenie miasta Ciechanów odrębnych ob-
wodów głosowania dla przeprowadzenia 
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej i do Senatu RP–  druk nr 2.

Nie zwlekaj!  
Wymień stary dowód na nowy

 Wymiana starych dowodów osobi-
stych (zielone książeczki) na nowe (pla-
stikowe) trwa od 2001 r. Realizację tak 
dużego przedsięwzięcia rozłożono na 7 
lat, stąd rok 2007 jest ostatnim przewi-
dzianym ustawowo terminem. W Cie-
chanowie jeszcze 6 500 osób nie wy-
mieniło dowodów. Wymiana trwa tyl-
ko do 31 grudnia 2007 r. i termin ten 
nie zostanie przedłużony. Do 31 marca 
2008 r. wydłużono jedynie czas legity-
mowania się starymi dowodami. Urząd 
Miasta apeluje, żeby nie czekać z wy-
mianą dowodu osobistego na ostatnią 
chwilę, lecz zrobić to już teraz. Wnio-
ski należy składać osobiście w Biurze 
Obsługi Interesanta UM (ul. Wodna 1)  
od pon. do pt. w godz. 8.00–15.30 (we 
wtorki 9.00–16.30). Osoby wymienia-
jące dokument tożsamości mogą przy 
wypełnianiu wniosków skorzystać na 
miejscu z pomocy urzędnika. Osoby 
starsze i chore mogą telefonicznie po-
prosić o przyjazd urzędnika do domu. 
Przypominamy, że do wniosku należy 
dołączyć 2 zdjęcia, odpis aktu urodze-
nia lub małżeństwa (dotyczy tylko osób 
urodzonych lub zawierających związek 
małżeński poza Ciechanowem) oraz 
potwierdzenie opłaty w kwocie 30 zł.

Sprawa od kilku miesięcy 
pojawiała się w interpelacjach, a 
urzędowa korespondencja ledwie 
mieści się w grubej teczce. Kon-
flikt rozpoczął się, kiedy właści-
ciel budynku na rogu Batalionów 
Chłopskich zażądał na piśmie 
wyegzekwowania, że ulica jest 
wyłącznie ciągiem pieszym, bo 
takie warunki miał w decyzji lo-
kalizacyjnej. Jednym słowem za-
żądał przestrzegania prawa miej-
scowego. Wygląda na to, że do-
piero w następstwie działań swo-
jego sąsiada mieszkańcy odkryli, 
że plan zagospodarowania przestrzennego 
„Batalionów Chłopskich”, obowiązujący 
od czerwca 1998r., w tej konkretnie części 
jest dla nich niekorzystny.

Sąsiedzki konflikt
 O sporze zaczęło być głośno na se-

sjach Rady Miasta. – Ten pan uzurpuje 
sobie prawo zawładnięcia drogą. Chce, 
żeby była przejezdna tylko do jego posesji, 
natomiast na pozostałym odcinku nikt nie 
ma prawa jeździć. Jeżeli ktoś spróbował 
na rowerze, samochodem, czy ciągnikiem 
z materiałami budowlanymi poruszać się 
tą drogą momentalnie były telefony do dy-
żurnego Policji  – informowała Agnieszka 
Bukowska. Z prośbą o interwencję zwra-
cał się również Krzysztof Leszczyński. – 
Wiedząc, że spotka się to ze złym odbiorem 
mieszkańców prosiłam w indywidualnej 
rozmowie z zainteresowanym, żeby odstą-
pił od roszczeń, przynajmniej na etapie bu-
dowy osiedla. Czasami prośby, pertrakta-
cje powodują, że na jakiś czas konflikt uda 
się zażegnać. Tutaj konflikt narastał – rela-
cjonowała zastępca prezydenta Ewa Gła-
dysz. – Wielokrotnie spotykaliśmy się ze 
stronami sporu. Była dość burzliwa dysku-
sja w Wydziale Inżynierii Miejskiej. Wyda-

je mi się, że mieszkańcy zrozumieli, że nie 
jest to zła wola Urzędu, że jesteśmy bez-
radni. Okoliczni mieszkańcy mieli oczy-
wiście inny dojazd do swoich działek, ale 
dłuższy, przez to mniej wygodny. 

Ktoś ten plan uchwalił
– Znak zakazu wjazdu nie pojawił się 

tam dlatego, że w firmie drogowej zbędne 
znaki były. Bądźmy obiektywni i poważ-
ni. Ten miejscowy plan był tu na tej sali 
uchwalany. Ileś rąk do góry zostało pod-
niesionych i on został przyjęty. Pamiętam 
również, że część z nas była wtedy rad-
nymi – zauważył na ostatniej sesji Zenon 
Stańczak. – Nie obciążam mieszkańców, że 
się nie interesowali planem, bo być może 
wtedy nie wiedzieli, że będą tam budować 
swoje nieruchomości – zaznaczyła Ewa 
Gładysz. – Ale ani ja, ani prezydent War-
dziński, ani większość radnych tej kadencji 
nie brała udziału w uchwalaniu tego pla-
nu. Tylko trzeba być konsekwentnym, jeżeli 
się taką rzecz zrobiło, to teraz nie można 
ubolewać nad tym, że są takie następstwa, 
że część mieszkańców jest niezadowolona. 
Obecni na sali odczytali to jako aluzję do 
A. Bukowskiej, która w czerwcu 1998r. 

głosowała za przyjęciem obo-
wiązującego dzisiaj planu.

Teraz pomoże  
tylko zmiana planu
 W świetle obowiązujących 

przepisów jedynym wyjściem 
jest zmiana planu i przeznacze-
nia drogi. Zapis „ciąg pieszy” 
ma być zamieniony na „ciąg pie-
szo-jezdny”. Ta sprawa to po-
ważna nauczka dla kupujących 
nieruchomości. – Sprawdzenie 
planu to podstawowa rzecz, je-
żeli się kupuje działkę i myśli  

o lokalizacji domu na ileś lat – przestrze-
gała Ewa Gładysz.

Co można zrobić, żeby zwiększyć za-
interesowanie mieszkańców uchwalaniem 
miejscowych planów zagospodarowania? 
Urząd Miasta szeroko informuje o wyło-
żeniu planu do konsultacji. Ogłoszenia  
w prasie, radiu, za pośrednictwem plaka-
tów, publiczne dyskusje. Zainteresowanie 
jest niewielkie. – Czasami przez cały okres 
wyłożenia planami nie interesuje się nikt. 
Dopiero potem wychodzą różne niespo-
dzianki i plan miejscowy musimy popra-
wiać – ubolewał Zenon Stańczak. 

Uchwała przeszła jednogłośnie, przy  
aplauzie zgromadzonych na sali miesz-
kańców osiedla. Może się jednak okazać, 
że oczekiwana przez mieszkańców zmiana  
w planie zagospodarowania nie kończy 
jeszcze sprawy. Na każdym etapie prac 
nad zmianą zainteresowany może zaskar-
żać i utrudniać jej wprowadzenie. Ewa 
Gładysz jest optymistką. – Sądzę, że w tej 
kadencji uda się tę zmianę uchwalić. Zaraz 
po uprawomocnieniu się uchwały wystąpi-
my w drodze zlecenia do Biura Projektów 
o sporządzenie zmiany tego planu. 

Ewa Blankiewicz

XI sesja Rady Miasta

Sąsiedzki konflikt, czyli znaczenie  
planów zagospodarowania

Mieszkający na odcinku drogi od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Błękitnej swobodnie jeździli tą 
drogą, aż w grudniu 2006r. pojawił się na niej zakaz wjazdu. Właściciel narożnej działki wyegzekwował 
zapis w obowiązującym od lipca 1998r. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Batalio-
nów Chłopskich”, gdzie droga ta jest wyraźnie oznaczona jako ciąg pieszy. Nie pomogły wielokrotne ne-
gocjacje władz miasta. Konflikt narastał. Mieszkańcy odpowiedzialnością obarczali nie tylko sąsiada, ale 
również samorząd. Jedynym zgodnym z prawem wyjściem była zmiana planu zagospodarowania. Prezy-
dent wystąpił z takim wnioskiem, a radni na XI sesji uchwalili przystąpienie do sporządzenia zmiany. 

Mieszkańcy osiedla w rozmowie z Ewą Gładysz

Po ponad 3. miesiącach strajku dyrek-
cja i zrzeszeni w Ogólnopolskim Związku 
Zawodowym lekarze Wojewódzkiego 
Szpitala Specjalistycznego doszli do po- 
rozumienia. Pacjenci odetchnęli z ulgą: 
specjaliści zostają, szpitalne przychodnie 
znów przyjmują. Wcześniej jednak 
były długie i trudne negocjacje. Miejski 
samorząd, chociaż nie był stroną w tym 
sporze, żywo interesował się problemem, 
dotyczącym przecież mieszkańców 
Ciechanowa. 

W szpitalu zatrudnionych jest ponad 
1300 osób, w tym 170 lekarzy, z czego 83 
(w tym 14 ordynatorów) w wyniku straj-
ku złożyło wypowiedzenia. Ich termin mi-
jał 30 września. Na szczęście 31 sierpnia 
zakończyła się akcja protestacyjna, któ-
ra trwała od 21 maja. Pensje lekarzy od  

1 stycznia wzrosną średnio o 2 tys. zł. Jesz-
cze przed podpisaniem ugody przewodni-
czący Rady Tomasz Grembowicz zaprosił 
na sierpniową sesję dyrektora Zbigniewa 
Trzeciaka, który przedstawił radnym sytu-
ację w szpitalu. 

Odbyło się kilka spotkań samorzą-
dowców z Komitetem Protestacyjnym,  
z lekarzami spotykał się prezydent War-
dziński. – Głęboką troską Rady, wszyst-
kich samorządowców i mieszkańców jest 
to, żeby ten konflikt został zażegnany. Po-
stulaty komitetu protestującego nie są ła-
twe do spełnienia – stwierdził przewodni-
czący Rady.

Samorządy nie rozwiążą problemów 
służby zdrowia. – Trzeba powiedzieć ja-
sno, że sytuacja w ciechanowskim szpitalu 
nie jest odosobniona, ponieważ wszystko 

Służba zdrowia problemem samorządów?
rozpoczęło się od strajku w całym kraju. 
Postulaty lekarzy dotyczące wynagrodzeń 
są postulatami Ogólnopolskiego Komi-
tetu Strajkowego. Nie da się ich zrealizo-
wać lokalnie, bez rozwiązań systemowych 
na szczeblu rządowym, na szczeblu parla-
mentu – podkreślał prezydent Waldemar 
Wardziński. Dodał, że nie ma dziś żadnych 
rozmów między Ministerstwem Zdrowia  
a strajkującymi. Konflikt został zepchnię-
ty na szczebel niższy, gdzie lekarze kieru-
ją swoje postulaty do dyrektorów i do za-
łożycielskich organów szpitali, głównie 
samorządów. A na ten bardzo trudny do 
rozwiązania problem trzeba patrzeć w ska-
li makro, bo najlepsza wola samorządów 
nie rozwiąże sprawy. Konieczne są dodat-
kowe środki i reforma systemu ochrony 
zdrowia.  Ewa Blankiewicz
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Interpelacje radnych
Agnieszka Bukowska zapytała, czy miasto mogłoby interweniować w Starostwie  
i spowodować budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Mazowieckiej  
z ul. Niechodzką. Rozważała też, czy przedstawiciele samorządu Ciechanowa nie po-
winni spotkać się ze strajkującymi lekarzami, żeby wesprzeć Zarząd Specjalistyczne-
go Szpitala Wojewódzkiego i przyczynić się do rozwiązania konfliktu płacowego. 
Józef Borkowski w odpowiedzi na interpelację radnej Bukowskiej poinformował, 
że prace przy budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Mazowiecka – Nie-
chodzka oraz części chodnika do ul. Płockiej trwają od miesiąca i zostaną zakończo-
ne we wrześniu.
Krzysztof Łyziński zwrócił się z prośbą o uzupełnienie tablic z nazwami ulic na 
skrzyżowaniach na osiedlu Widna (Zachód), np. na ul. Skrajnej. Radny podkreślił,  
że to spory problem zwłaszcza dla nieznających tej części miasta. 
Zenon Stańczak nawiązał do sierpniowego wypadku drogowego na ul. Smorawiń-
skiego. Część mieszkańców upomina się o ponowne zainstalowanie tam spowalnia-
czy ruchu. Radny postuluje, żeby decydująca o organizacji ruchu komisja przy Staro-
stwie jeszcze raz rozważyła tę sprawę. W jego ocenie kierowcy zbyt szybko pokonują 
ten odcinek ul. Smorawińskiego od ul. Sikorskiego do ul. Pułtuskiej, choć jest on 
oznaczony jako strefa zamieszkania.
Mariusz Stawicki zwrócił uwagę, że wyjazdy z parkingu przed basenem oraz przed 
BGŻ to niebezpieczne miejsce dla rowerzystów. Kierowcy najwyraźniej zapominają, 
że na ul. 17 Stycznia są ścieżki rowerowe. Tylko na jednym z trzech wyjazdów jest 
położony spowalniacz. Przy dwóch pozostałych dochodzi do potrąceń rowerzystów. 
Radny proponuje zainstalowanie w tych miejscach spowalniaczy ruchu.
Krzysztof Leszczyński interesował się planami miasta co do budynku na ul. Cha-
browej oraz stanem chodnika na ul. Sikorskiego i Mikołajczyka, gdzie niedawno 
ułożono nową kostkę. Radny wnosi, żeby miejskie służby zrobiły przegląd miejsc, 
gdzie pojawiły się nierówności i ewentualnie egzekwowały naprawę od wykonaw-
cy. Radny postuluje, żeby przyjrzeć się organizacji ruchu w miejscu, gdzie w czasie 
remontu ul. Pułtuskiej została zmieniona lokalizacja wjazdu na parking prowadzący 
do PKO (między Klubem Zamek, PKO i Stodołą). Zwrócił też uwagę, że przy starym 
wjeździe pozostał znak – zakaz wjazdu samochodów ciężarowych, który należałoby 
przestawić.
Tomasz Kałużyński poprosił, żeby zasady przydziału środków na działalność or-
ganizacji pozarządowych były znane jesienią, jeszcze przed uchwaleniem budżetu. 
Radny podziękował za informację, że problemy lokalowe organizacji pozarządo-
wych mogą być rozwiązane dzięki bazie MOSiR-u i budynkowi na ul. Sienkiewi-
cza. Poinformował, że Komisja Spraw Społecznych i Obywatelskich ustosunkowała 
się pozytywnie do prośby dyrekcji MOPS o zaplanowanie w przyszłym budżecie 
podwyżki dla pracowników. Radny podziękował MOPS, A. Rolbieckiemu i T. Le-
wandowskiemu za realizację inwestycji z Centrum Aktywności Lokalnej, a władzom 
miasta za nowe parkingi przy ul. Powst. Wlkp. i remont ul. Rycerskiej. 
Tadeusz Lewandowski przekazał zastrzeżenia mieszkańców do wysokości krawęż-
ników i wjazdów na posesje przy ul. Zagumiennej, której budowa dobiega właśnie 
końca. 
Tomasz Grembowicz uzupełnił interpelację radnego Leszczyńskiego odnośnie 
wjazdu z ul. Pułtuskiej. Zdaniem radnego ten wjazd jest za wąski, a jezdnia w tym 
miejscu również jest przewężona. Długi samochód wykonując skręt w prawo na par-
king może uderzyć w samochód wyjeżdżający z parkingu. T. Grembowicz proponuje 
poszerzenie wjazdu o 1m., co rozwiązałoby problem. 
Paweł Rabczewski poruszył sprawę ogrodników, szczególnie z okolic ul. Gostkow-
skiej, którzy ponieśli straty finansowe związane z wiosennym przymrozkiem. Dziś 
plon, który pozostał tych drzewach zjadają ptaki, które gnieżdżą się na terenie Jed-
nostki Wojskowej. Ptaki są też uciążliwe dla okolicznych mieszkańców. Radny zgło-
sił uwagi mieszkańców dzielnicy Bloki, że brakuje tam placów zabaw dla małych 
dzieci. 
Andrzej Rolbiecki zwrócił uwagę na trudności, jakie mają niepełnosprawni  
z poruszaniem się po Urzędzie Miasta. Radny poprosił o zamontowanie windy oraz 
wystąpienie w tej samej sprawie do prezesa Sądu.
Stanisław Kęsik chciał się dowiedzieć, czy trwają prace nad wydzieleniem  
z zasobów TBS mieszkaniowych zasobów komunalnych miasta, czy może samorząd 
rezygnuje z tego pomysłu.

oprac. E.B.

Informacja  
dla niepełnosprawnych wyborców

21 października odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Na terenie Ciechanowa znajdują się lokale dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych: Dom Pomocy Społecznej „Kombatant”, ul. Bat. Chłopskich 
12 (obwód nr 6), Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Czarnieckiego 40 (obwód nr 14  
i obwód nr 15), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sienkiewicza 32D 
(obwód nr 18). Osoba posiadająca zaświadczenie o stopniu niepełnosprawno-
ści wraz z opiekunem może skorzystać z transportu zorganizowanego przez 
Urząd Miasta Ciechanów. Zgłoszenia będą przyjmowane w dniu głosowania tj.  
21 października 2007 roku (niedziela) w godz. 8.00- 19.00 pod numerami tele-
fonów 672 24 64 oraz 673 54 64.

„Nie” dla salonu gier

Wszelkie działania, jakie podej-
mie Rada oraz władze miasta w spra-
wie budowy pomnika, muszą być 
zgodne z prawem.  – Upoważniliśmy 
prezydenta do nawiązania kontaktów 
z Kurią. po to, żeby Rada Miasta mo-
gła legalnie poczynić kolejne działa-
nia – przewodniczący Rady Tomasz 
Grembowicz przypomniał o spotkaniu 
radnych z prezydentem sprzed kilku 
miesięcy.

Rozmowy z Kurią
Prezydent Waldemar 

Wardziński odbył kilka 
spotkań z księdzem pro-
boszczem Parafii Św. Jó-
zefa oraz w Kurii w Płoc-
ku, z biskupem Marcin-
kowskim, który wówczas 
pełnił funkcję biskupa 
diecezjalnego. – Negocjo-
waliśmy umowę dotyczą-
cą użyczenia części nieru-
chomości o obszarze około 
1200m2, będącej własno-
ścią Parafii Św. Józefa w Ciechanowie. 
Uzgadnialiśmy z Parafią ewentualne 
działania, które mają na celu postawie-
nie pomnika Jana Pawła II i urządze-
nie placu do zgromadzeń publicznych  
o charakterze państwowo – patrio-
tyczno – religijnym – stwierdził Wal-
demar Wardziński.

Radni głosują „za”
Na XI sesji „za” podpisaniem 

umowy głosowali wszyscy radni  
z wyjątkiem Andrzeja Rolbieckie-
go, który uważa, że miejsce pomnika 
Ojca Świętego jest na placu imienia 
Jana Pawła II. Radny dopytywał się, 
na jaki okres parafia użyczy miastu 
grunt i jakie koszty są z tym związa-
ne. – Umowa użyczenia byłaby zawar-
ta na lat 10. W związku z samą umo-
wą miasto nie ponosi żadnych kosztów 
– odpowiedział prezydent Waldemar 
Wardziński. – Wyrażamy wolę miesz-
kańców proponując właśnie to miej-
sce. Ciechanów nie jest jedyny. Po-

dobne porozumienie zostało zawarte 
w Gminie Kościerzyna, tam jednogło-
śnie taką uchwałę podjęto – oświad-
czył Stanisław Kęsik. – Czasem mówi 
się, żeby wybrać mniejsze zło. W tym 
przypadku mamy tylko większe dobro. 
Decyzja o włączeniu się miasta w bu-
dowę pomnika jest w moim przekona-
niu właśnie takim wyborem – powie-
dział Mariusz Stawicki.

Źle poinformowani plotkarze
 Tomasz Kałużyński poinformo-

wał, że w niektórych środowiskach 
pojawiła się teza, iż budowa pomni-
ka Jana Pawła II koliduje z usytuowa-
nym w pobliżu Krzyżem Katyńskim.  
– Chciałbym, żeby pan prezydent jed-
noznacznie te kwestie wyjaśnił. Czy 
rzeczywiście są takie zamierzenia, aże-
by Krzyż stamtąd usunąć i przenieść 
w inne miejsce? Prezydent stanowczo 
zdementował plotki. – Obszar, którego 
dotyczy umowa nie obejmuje miejsca, 
gdzie stoi Krzyż Katyński. W projekcie 
umowy użyczenia nie ma ani jednego 
zdania dotyczącego Krzyża Katyńskie-
go. 

Od przyszłych decyzji Rady Mia-
sta zależy, czy zostaną podjęte na-
stępne kroki: postawienie pomnika 
Jana Pawła II i urządzenie placu zgro-
madzeń publicznych. Musiałoby się 
to wiązać z odpowiednimi zapisami  
w przyszłorocznym budżecie miasta. 

Ewa Blankiewicz

XI sesja Rady Miasta

Pomnik Jana Pawła II pod Farą?
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II zebrał ok. 

80 tys. zł. To wystarczyło na odlanie pomnika projektu Marka Za-
lewskiego w brązie. Otwarta pozostała kwestia lokalizacji, sfinanso-
wania postumentu i uporządkowania jego otoczenia. Większość rad-
nych i mieszkańców opowiada się za usytuowaniem pomnika w miej-
scu polowego ołtarza przy kościele farnym. Ten teren jest własno-
ścią parafii Św. Józefa. Żeby postawić tam pomnik, Gmina Miejska 
Ciechanów musi podpisać z parafią umowę użyczenia części działek 
przy ul. Ściegiennego. Projekt uchwały w tej sprawie trafił pod ob-
rady Rady Miasta.

Radni negatywnie zaopiniowali 
lokalizację salonu gier na automatach 
w budynku przy ul. Warszawskiej 60. 
Przeciwko wnioskowi w tej sprawie 
zaprotestowali okoliczni mieszkań-
cy. – Ludzie obawiają się, że bywal-
cy salonu będą zakłócać ciszę nocną. 
Wraz z pojawieniem się miejsca ha-
zardu spadnie też poziom bezpieczeń-
stwa – argumentował radny Krzysztof 

Leszczyński. Opinia Zarządu Osie-
dla Śródmieście była pozytywna, ale 
większość radnych się do niej nie 
przychyliła. Przypomnijmy, że zgoda 
Rady Miasta w takich przypadkach 
nie jest obowiązkowa, wszystko zale-
ży od decyzji Ministerstwa Finansów. 
Opinia Rady jest tylko jednym z za-
łączników.

E.B.

U podnóża Farskiej Góry miałby stanąć pomnik  
Jana Pawła II



� gazeta
ciechanówSamorządu Miasta

www.um.ciechanow.pl

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA CIECHANÓW

z dnia 14 września 2007 roku
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 

46, poz. 499 z późniejszymi zmianami) w związku z uchwałą Nr 461/XLII/2006 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zmian w podziale miasta Ciecha-
nów na obwody głosowania (Dziennik Urzędowy Województwa  Mazowieckiego nr 161, poz. 6327), uchwałą Nr 92/XII/2007 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 września 2007r. 
w sprawie uaktualnienia wykazu ulic w obwodach głosowania na terenie miasta Ciechanów oraz uchwałą Nr 93/XII/2007 Rady Miasta Ciechanów z dnia 13 września 2007r. w 
sprawie utworzenia na terenie miasta Ciechanów odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia 
głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku: 

Nr ob-
wodu Granice obwodu Siedziba obwodowej komisji  

wyborczej

1 ulice: Opinogórska, Powstańców Wielkopolskich, Pułtuska do nr 60, Pułtuska nr 62a i 62b Miejski Zespół Szkół Nr 1,
ul. Powstańców Wielkopolskich 1

2 ulice: Błękitna, Bursztynowa, Gwardii Ludowej, Kamińskiego, Lazurowa, Piękna, Pogodna, Pułtuska nr 62 i od nr 63 , Szma-
ragdowa

Przedszkole Nr 5, ul. Gwardii Ludowej 12

3 ulice: Armii Krajowej do nr 24 parzyste i do nr 7 nieparzyste, Sikorskiego od nr 10 Przedszkole Nr 10, ul. Batalionów Chłopskich 4

4 ulice: Smorawińskiego, Sikorskiego do nr 9, Witosa do nr 10 Dom Złotej Jesieni, ul. Sikorskiego 7

5 ulice: Bukietowa, Dolna, Gruduska, Kącka, Nadrzeczna, Plac Jana Pawła II , Polskiej Organizacji Wojskowej, Przasnyska, Ślą-
ska, Ukośna, Wazonowa, Widokowa, Willowa, Wodna, Wojska Polskiego, Zagumienna, Zielna

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa,
ul. Wojska Polskiego 51

6 ulice: Batalionów Chłopskich, św. Anny, św. Franciszka, św. Marka, 
św. Stanisława Kostki

Dom Pomocy Społecznej KOMBATANT,  
ul. Batalionów Chłopskich 12 (lokal przystoso-
wany do potrzeb osób niepełnosprawnych)

7 ulice: Mikołajczyka, Nadfosna, Osiedle Świerczewskiego, 11 Pułku Ułanów Legionowych, Witosa od nr 11 do nr 19a Przedszkole Nr 1, ul. Nadfosna 12

8 ulice: Kilińskiego, Kopernika, Księdza Ściegiennego, 11 Listopada, Małgorzacka, Pijanowskiego, Przelotna, Sierakowskiego, 
Strażacka, 17 Stycznia do nr 13 nieparzyste i do nr 28a parzyste, Warszawska, Zielona Ścieżka

Centrum Kultury i Sztuki im. M. Konopnickiej,  
ul. Strażacka 5

9 ulice: Augustiańska do nr 26, Grodzka, 3-go Maja, Mickiewicza, Nowozagumienna, Orylska, Plac Kościuszki, Płońska do nr 3 
nieparzyste i do nr 8 parzyste, Polna do nr 11 nieparzyste, Rzeczkowska do nr 15 nieparzyste, Witosa od nr 20 do 64 parzyste i 
od nr 21 do nr 39 nieparzyste

Gimnazjum Nr 1, ul. Orylska 3

10 ulice: Andersa, Armii Krajowej od nr 26  parzyste i od nr 9 nieparzyste, Księcia Konrada II, Mościckiego, Płońska od nr 5 do 
75 nieparzyste i od nr 10 do nr 74 parzyste, Polna od nr 2 parzyste i od nr 13 nieparzyste, Ranieckiej, Rozy Roboty, Rzeczkow-
ska od nr 2 parzyste i od nr 17 nieparzyste, Słońskiego, Witosa od nr 66 parzyste i od nr 41 nieparzyste

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy
ul. Rzeczkowska 11

11 ulice: Płońska od nr 76, Reutta, Sezamkowa, Szwanke Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. Płońska 143

12 ulice: Bielińska, Ceramiczna, Chabrowa, Curie-Skłodowskiej, Długa, Dobra, Jaśminowa, Kasprzaka, Kolonijna, Krubińska, 
Krucza, Ludowa, Łąkowa, Łukasiewicza, Malinowa, Nizinna, Okopowa, Piwna, Podleśna, Ptasia, Sońska, Sosnowa, Spacero-
wa, Wędkarska, Wrzosowa, Zagrodowa, Żurawia, Żytnia

Budmat Auto 2 Sp. z o. o.ul. Sońska 2

13 ulice: Bojanowskiego, Cicha, Fabryczna, Górna, Jasna, Kolberga, Krasickiego, Lelewela, Młynarska, Nowokolejowa, Obozo-
wa, Ogrodowa, Partyzantów, Perłowa, Przytorowa, Równa, Sempołowskiej, Spokojna, Szumna, Szymanowskiego, Traugutta, 
Ułańska, Widna, Wierzbowa, Żórawskiego

Przedszkole Nr 8, ul. Graniczna 41

14 ulice: Aleja Niepodległości, Augustiańska od nr 28, Baranowskiego, Cukrownicza, Dziedzica, Dywizjonu 305, Kolonia Nie-
chodzka, Mazowiecka, Mleczarska, Niechodzka, Nużewska, Osada Fabryczna, Pęchcińska, Płocka, Robotnicza, Szczurzynek, 
Tysiąclecia

Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Czarnieckiego 40
(lokal przystosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych)

15 ulice: Aleja Zwycięstwa, Bąkowskiej, Biegasa, Bogusławskiego, Bohaterów Westerplatte, Bohaterów Września, Chełmońskie-
go, Chopina, Czarnieckiego, Dziubińskiej, Graniczna, Grzelakowej, Gwiazdowicza, Hubala, Jaracza, Jelińskiej, Jureckiego, 
Klonowskiego, M. M. Kolbe, Krotowskiej, Kuny, Kurpińskiego, Matejki, Modrzejewskiej, Monte Cassino, Nodzykowskiego, 
Ogińskiego, Osterwy, Paderewskiego, Patriotów, Piechowskiego, Plater, Przyleśna, Pułaskiego, Rajkowskiego, Różyckiego, 
Składowa, Skrajna, Solskiego, Stwosza, Węgrzyna, Wieniawskiego, Wolskiego, Zelwerowicza

Miejski Zespół Szkół Nr 2, ul. Czarnieckiego 40
(lokal przystosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych)

16 ulice: Astrowa, Dębowa, Działkowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Lawendowa, Leśna, Różana, Rumiankowa, Siewna, Słoneczna, 
Starowiejska, Śmiecińska, Towarowa, Wesoła, Wiśniowa

Zakład „Młoda Para’’,
ul. Śmiecińska 14

17 ulice: Baczyńskiego, Boczna, Gajcego, Gąsecka, Gojawiczyńskiej, Gombrowicza, Grota-Roweckiego, Hłaski, Jastruna, 
Kaczeńców, Krzywa, Lechonia, Mała, Mławska, Olchowa, Ostatni Grosz, Przybosia, Sienkiewicza, Słonimskiego, Staffa, 
Tatarska, Wąska, Wierzyńskiego, Wiklinowa, Wiosenna

Przedszkole Nr 3,
ul. Sienkiewicza 26a

18 ulice: Głowackiego, Narutowicza, Powstańców Warszawskich, Świętochowskiego, Wyzwolenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Sien-
kiewicza 32d (lokal przystosowany do potrzeb 
osób niepełnosprawnych)

19 ulice: Hallera, Moniuszki, Okrzei, Plac Piłsudskiego, Spółdzielcza Zespół Szkół Nr 3, ul. Okrzei 6

20 ulice: Reja, 17-go Stycznia od nr 15 nieparzyste i od nr 30 parzyste, Tuwima Gimnazjum Nr 3, ul. 17-go Stycznia 17

21 ulice: Akacjowa, Andersena, Bema, Bony, Brzozowa, Dąbrowskiego, Dąbrowskiej, Fredry, Gostkowska,  Husarska, Jesionowa, 
Juranda, Kargoszyńska, Kasztanowa, Klonowa, Kmicica, Komunalna, Konwerskiego, Kosynierów, Kraszewskiego, Krótka, 
Księcia Janusza Mazowieckiego, Leśmiana, Letnia, Lipowa, Młynarskiego, Reymonta, Rybna, Rycerska, Skrzetuskiego, 
Świerkowa, Tomaszewskiego, Topolowa, Waryńskiego, Wiejska, Wołodyjowskiego, Zacisze, Zagłoby, Zamkowa, Zapolskiej, 
Zbyszka i Danusi, Zielona, Żeromskiego

Hala Sportowo-Widowiskowa,
ul. Kraszewskiego 8

22 ulice: Asnyka, Bartołda, Broniewskiego, Dygasińskiego, Gałczyńskiego, Kasprowicza, Kicińskiego, Konopnickiej, 
Krasińskiego, Morawskiej, Nałkowskiej, Niemcewicza, Norwida, Orzeszkowej, Parkowa, Prusa, Słowackiego, Sygietyńskiego, 
Wyspiańskiego

Szkoła Podstawowa Nr 5,
ul. Broniewskiego 1

23 Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej, ul. Krucza 32

24
 

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Wojewódzki, 
ul. Powstańców Wielkopolskich 2

Lokale obwodowych komisji wyborczych będą otwarte w dniu głosowania od godz. 600 do godz. 2000.

                                                                   

 Z up. Prezydenta Miasta
(-)  EWA GŁADYSZ

   Zastępca Prezydenta
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Festiwal rozpoczął się wernisażem 
wystawy Anny Goszczyńskiej „Spo-
wiedniczki” z udziałem aktorów cie-
chanowskiego Teatru Exodus oraz za-
proszonych do współpracy grafików. 
W Galerii „C” raz jeszcze spotkaliśmy 
się z kobietami utrwalonymi na foto-
grafiach. Tradycyjnie ulicami miasta 
przeszedł korowód poprowadzony 
przez Klinikę Lalek i Teatr Makata. 
Przypadkowych przechodniów swo-
imi działaniami zaskakiwał i zabawiał 
też Teatr Mimo. W Galerii Niepokorni 
reżyser teatralny i filmowy Grzegorz 
Skurski promował zbiór swoich felie-
tonów. Każdy z dwóch dni festiwalo-
wego święta kończył się koncertem. 
Wystąpił Maciej Maleńczuk i zespół 
Pogodno. Najważniejsze były jednak 
przedstawienia. 

Zagadać niepewność
W sali widowiskowej CKiSz 

legendarny już Teatr Cinema po-
kazał przedstawienie przewrot-
nie zatytułowane „Nie mówię tu  
o miłości”. Bohaterami spektaklu byli 
czterej grabarze powtarzający w kół-
ko i niezależnie od siebie absurdalne 
czynności. W to wszystko wplecio-
ne były wariacje z tekstem. Powra-
cające jak refren wyliczanki śmie-
szyły i niepokoiły jednocześnie. Te-
mat główny – śmierć – pozostawał  
w ukryciu.

Projekcja marzeń
W scenerii farskiego wzgórza Te-

atr Makata, wspólnie z Kliniką Lalek, 
zaprezentował widowisko „Syrena-
da”. Była to metaforyczna opowieść 
o ludzkich marzeniach, inspirowana 
legendami o syrenach i trytonach. W 
realizacji wykorzystane zostały monu-
mentalne machiny animowane przez 
aktorów. 

Dialog schizofreników
Teatr Exodus po raz czwarty wy-

stawił swoje najnowsze przedstawie-

nie „Kurka Wodna” na podstawie 
dramatu Witkacego. Zespół wystąpił 
bez jednego ze swoich aktorów. Nie-
obecnego z powodu choroby Cezare-
go Kaźmierskiego zastąpił Kamil Dą-
browski, który oprócz zagrania Loka-
ja II podłożył glos Edgara Wałpora. 
Edgar był obecny w świadomości 
postaci dramatu, ale niewidoczny dla 
publiczności. W ten sposób stworzył 
się swoisty dialog schizofreników. 

7 grzechów głównych
Kolejny plenerowy spektakl za-

prezentowała znana dionizyjskiej pu-
bliczności Klinika Lalek. „Seligia”  
z użyciem wielkich ku-
kieł oraz dziwacznych in-
stalacji wkomponowała się  
w wieczorną atmosferę dziedzińca 
Szkoły Muzycznej. Sferę dźwiękową 
stanowiła grana na żywo muzyka Wło-
dzimierza Kiniorskiego (Kiniora). Ty-
tułową „Seligią” okazał się przyrząd  
do pomiaru grzechów.  

Burzyć święty spokój
Pierwszy raz w historii DIONI-

ZJI wystąpił Teatr Novogo Fronta z 
Pragi. Zwycięzca Międzynarodowe-
go Festiwalu Teatralnego w Edyn-
burgu pokazał „Phantomysterię” bę-
dącą katastroficzną wizją ludzkości. 
Spektakl balansujący na pograniczu 
śmieszności i brutalności epatował 
strachem i goryczą. 

Katarzyna Dąbrowska

XV Festiwal Teatralny DIOINIZJE’2007

Poruszyć apatycznego widza
Wernisaż wystawy, parada uliczna, spotkanie autorskie, pięć 

przedstawień oraz dwa koncerty – to bilans XV Festiwalu Teatral-
nego DIOINIZJE’2007, który w dniach 14-15 września odbył się  
w Ciechanowie. Z przyczyn organizacyjnych nie wystąpił zapowia-
dany na plakatach Teatr Delikates z Warszawy. 

8 wrze-
śnia na zamko-
wych błoniach 
demonstrowa-
ne były pokazy 
dawnych tań-
ców oraz walk 
rycerskich. Nie 
brakowało za-
baw plebejskich 
i koncertów. 
Przybyłych za-
bawiały zespo-
ły Abalienatus  
i Open Folk 
oraz Teatr Og-
nia Maskara-
da. Podczas 
imprezy pre-
zentowane były dawne techniki ręko-
dzieła i rzemiosła. W stylizowanych 
chatach można było skosztować przy-
smaków, którymi żywiono się 1000 lat 
temu. Dużo emocji wzbudziły turnieje 
oraz bitwy. W jednym z inscenizowa-
nych starć nawiązano do buntu z XI wie-
ku, który wzbudził na Mazowszu książę 
Miecław przeciwko władzy króla Bo-
lesława Chrobrego. Jak można się było 
domyślić, zamieszki zostały „krwawo” 
stłumione. 

Atrakcją dla dzieci były warsztaty 
połączone z konkursami i nagrodami. 

Na okoliczność Spotkań ciechanow-
skie Muzeum udostępniło miesz-
kańcom bezpłatne zwiedzanie baszt 
Zamku Książąt Mazowieckich. Dla 
wszystkich, którzy skorzystali z tak 
bogatej oferty, była to cenna lekcja 
historii. – Każde kolejne Spotkanie 
jest lepsze. Nabieramy coraz więk-
szego doświadczenia w organizowa-
niu tego rodzaju imprez. Myślę, że 
była to nie tylko uczta dla ducha, ale 
też dla ciała – podsumowuje Barba-
ra Gąsiorowska z Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej. K.D.

III Spotkania ze Średniowieczem 

Przeszłość widziana  
oczami teraźniejszości

W ramach programu „Europejskie Dni Dziedzictwa 2007” Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej po raz trzeci zorganizowało „Spotkania  
ze Średniowieczem”. Uczestniczyli w nich rzemieślnicy z całej Polski 
oraz wojowie z Poznania, Braniewa, Chełma, Płocka, Zduńskiej Woli  
i Ciechanowa. Prezydent miasta wsparł Spotkania kwotą 10 tys. zł.

W skład zespołu budynków wcho-
dzą: budynek dydaktyczno-admi-
nistracyjny „A” (mieści pracownie 
komputerowe i pomieszczenia biuro-
we), budynek dydaktyczny „B” (pra-
cownie: biologiczna i chemiczna, la-
boratoriami Instytutu Inżynierii, sale 
dydaktyczne) i budynek dydaktyczny 
„C” (pracownie oraz 11 sal wykłado-
wo-ćwiczeniowych). Nowe obiekty 

powstały przy wykorzystaniu środ-
ków z Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego. To I etap inwe-
stycji. W przyszłości mają powstać 
kolejne budynki: „D”, który pomieści 
bibliotekę i  czytelnię, magazyn ksią-
żek, sale dydaktyczne i pomieszczenia 
biurowe oraz „E” z aulą i niezbędnym 
zapleczem technicznym.

red.

PWSZ rozbudowuje 
bazę dydaktyczną

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa kończy dużą inwestycję. W Cie-
chanowie przy ul. Głowackiego powstała siedziba Instytutów: Inżynierii i 
Ekonomii. Wybudowany od podstaw kompleks budynków o całkowitej po-
wierzchni niemal 6,5 tys. m2 pomieści ok. 1500 studentów. 

Sławomir Mańkowski – przewod-
niczący Zarządu Osiedla Nr 9 „Bloki”. 
Ma 38 lat. Od 20 lat mieszka w Cie-
chanowie. Jest żonaty, ma dwoje dzie-
ci. Prowadzi rodzinny biznes. Interesuje 
się historią Polski i numizmatyką. Lubi 
wycieczki plenerowe. Z pasją uprawia 
działkę. Udziela się społecznie pomaga-
jąc w organizowaniu imprez dla dzieci. 
Kontakt: ul. Okrzei 13, 06-400 Ciecha-
nów, kom. 695 547 356.

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

branych przez mieszkańców Ciechanowa na kadencję 2007-2011.

Przemysław Zadrożny – prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Nr 8 
„Kwiatowe”. 28 lat, żonaty, absolwent 
Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikoła-
ja Kopernika w Toruniu i studiów po-
dyplomowych ze specjalizacji: Orga-
nizacja Pomocy Społecznej. Pracow-
nik Urzędu Celnego w Ciechanowie.  
W latach 2003-2006 członek Społecz-
nej Komisji Mieszkaniowej oraz Za-
rządu Osiedla Nr 3 „Aleksandrówka”. 
Kontakt: ul. Dębowa 20, 06-400 Cie-
chanów, kom. 504 012 211. 

Pokaz walki rycerskiej

Fotoreportaż na str. 12

Organizatorzy: Stowarzy-
szenie Artystyczne Makata, Ma-
zowieckie Centrum Kultury  
i Sztuki w Warszawie przy współ-
pracy z Centrum Kultury i Sztuki 
w Ciechanowie oraz Prezydenta 
Ciechanowa, który dofinansował 
festiwal kwotą 15 tys. zł. 
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● 6.X. godz. 19.00 – S’thrash’ydełko 
/Kawiarnia Artystyczna CKiSz/
● 26. X. godz. 19.00 – Marek Raduli 
Squad /Kawiarnia Artystyczna CKiSz/ 
● 27.X.. godz. 19.00 – markowy kon-
cert /Kawiarnia Artystyczna CKiSz/

Ekspozycje czasowe
● do 7.X – wystawa Anny Goszczyń-
skiej „Spowiedniczki” /Galeria „C” 
CKiSz/
● do 31.X – wystawa związana ze 
100-leciem Domu Kultury /Galeria 
„Na Pięterku” CKiSz/
● do 15.X – wystawa „Ze zbiorów  
i prac Janusza Wałkuskiego” /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/
● do 30.XI – „Warszawa. Lalki Bole-
sława Prusa” /Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej/
Ekspozycje stałe
● „Dawne rzemiosło wsi mazowiec-
kiej w miniaturze” – prace Kazimie-
rza Bobińskiego /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/

● 3.X. godz. 17.00 – spotkanie po-
święcone Zygmuntowi Krasińskiemu. 
Prelekcja prof. dr fab. Zbigniewa Su-
dolskiego /Czytelnia Naukowa PBP 
przy. ul. Sikorskiego 7/
● 5.X. godz. 17.30 – spotkanie z akto-
rem filmu „Katyń” /CKiSz/
● 10.X godz. 20.00 – XII Ciechanow-
ska Jesień Poezji – Noc poetów /Ka-
wiarnia Artystyczna CKiSz/
● 11.X godz. 16.30 – spotkanie Klubu 
Miłośników Poezji – sylwetka twór-
cza H. Poświatowskiej (1935-1967)  
w 40. rocznicę śmierci poetki /Miej-
ska Biblioteka Publiczna – Filia Nr 1 
przy ul. Kicińskiego 21/23/
● 21.X godz. 12.00 – Biesiada Poetyc-
ka /Kawiarnia Artystyczna CKiSz/

● 6.X – Ogólnopolski Konkurs Po-
etycki „O Złoty Klucz Ciechanow-
skiego Ratusza”
● 11.X. godz.11.00 – rozstrzygnięcie 
XIX Ogólnopolskiego Konkursu Po-
etyckiego „O Laur Opina” /Muzeum 
Romantyzmu w Opinogórze/

● W październiku na ekran kina „Ły-
dynia” wchodzą następujące filmy: 
„Katyń”, „I ty możesz zostać bohate-
rem”, „Twarda sztuka”, „U pana Boga 
w ogródku”, „7 krasnoludków – Las 
to za mało”. oprac. K.D.

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

Z życia szkół  
i przedszkoli

Nowy rok szkolny
Prawie 4 400 uczniów w szkołach 

ponadgimnazjalnych, 1922 – w gim-
nazjach, 3258 – w podstawówkach  
i 825 – w przedszkolach powitało 
nowy rok szkolny w Ciechanowie.  

Gimnazjum Nr 3 w web’skiej 
szkole pod żaglami 

W dniach 31 sierpnia – 9 września 
nauczycielka Gimnazjum Nr 3 Beata 
Woźniak wraz z uczniami (obecnie 
absolwentami szkoły): Magdą Dubiel, 
Bartoszem Śpiewakiem i Damianem 
Kołakowskim wzięli udział w I rejsie 
wzdłuż wybrzeży Chorwacji sponso-
rowanym przez  Grupę TP S.A. Była 
to nagroda za zwycięstwo w konkur-
sie Nauczycielskiej Akademii Inter-
netowej. Rejs odbył się na trasie od 
Sukosan do Splitu. Ciechanowianie 
odwiedzili wyspy Zut, Spikera i Skra-
din oraz wodospady Krka, Rogozni-
cę i Split. Wieczorami uczestniczyli 
w zajęciach integracyjnych wszyst-
kich załóg. Młodzież uczyła się sta-
wiania żagli, buchtowania i wiązania 
węzłów. Poznała też podstawowe po-
jęcia żeglarskie. Na zakończenie mię-
dzy jachtami rozegrane zostały regaty. 
Wygrała załoga Jaguara. 

Nowy dyrektor  
Zespołu Szkół Nr 2

Polonista Tomasz Gumulak został 
nowym dyrektorem Zespołu Szkół Nr 
2 przy ul. Orylskiej. Jego poprzed-
niczka Alina Żmijewska piastująca to 
stanowisko przez 30 lat przeszła na 
emeryturę. 

PCK rozdał uczniom plecaki
W ramach ogólnopolskiej akcji 

„Wyprawka dla żaka” ciechanowski 
oddział Polskiego Czerwonego Krzy-
ża podarował 360 plecaków dzieciom, 
pochodzącym z rodzin znajdujących 
się w ciężkiej sytuacji materialnej. Do 
każdego plecaka dołączony był zestaw 
przyborów szkolnych. 

KONCERTY

WYSTAWY

SPOTKANIA

KONKURSY

FILM
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Zapowiedzi kulturalne
– październik

W tym roku, podobnie jak w latach 
ubiegłych przygotowano wiele atrak-
cyjnych nagród dla placówek oświa-
towych oraz najlepszych zbieraczy 
wśród uczniów. Nowością jest spe-
cjalna oferta promocyjna: jeśli szkoła 
od 1 września do 30 listopada zgłosi  
i przekaże do REBA lub jej partnerów 
(w Ciechanowie jest nim Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych) co naj-

mniej 75 kg zebranych baterii otrzy-
ma premię w wysokości 25 punktów, 
które będzie można wykorzystać na 
nagrody dla uczniów. O zebranych 
bateriach należy poinformować PUK. 
Przedsiębiorstwo odbierze je w cią-
gu 3 dni od telefonicznego zgłoszenia 
(tel. 023 672 22 42), następnie zewi-
dencjonuje i wykaz przekaże Organi-
zacji Odzysku REBA.

A.G.

Warto zbierać zużyte baterie
Od 5 lat Organizacja Odzysku REBA prowadzi znany już szko-

łom program zbierania zużytych baterii „Z REBĄ zbieramy baterie 
– modernizujemy naszą szkołę”. Zasada jest prosta 1kg zebranych 
zużytych baterii to 1 punkt. Zgromadzone punkty można zamienić 
na pomoce naukowe, plecaki, wyposażenie tornistra...

Po raz pierwszy obowiązki dyrekto-
rów będą pełnić Renata Kowalik (MP Nr 
1), Bożena Wernik (MP Nr 10) i Jolanta 
Kraszewska (MP Nr 8 ). Barbara Derbin 
(MP Nr 6) oraz Ewa Krejpowicz (MP Nr 
3) objęły tę funkcję na kolejną 5-letnią 
kadencję. Prezydent życzył wszystkim 
paniom sukcesów, nowatorskich pomy-
słów i cierpliwości, 
niezbędnej w pra-
cy z najmłodszymi. 
Tego dnia w siedzi-
bie Urzędu Miasta 
prezydent W. War-
dziński, jego za-
stępcy: Ewa Gła-
dysz i Cezary Chod-
kowski oraz dyrek-
tor ZOSiP Adam 
Krzemiński poże-
gnali również Jo-
lantę Niesłuchow-
ską (MP Nr 8), któ-

ra nie przystąpiła do konkursu oraz od-
chodzące na emeryturę Irenę Liciago  
i Grażynę Szymaniak. Irena Liciago 
kierowała Miejskim Przedszkolem  
Nr 10 przez 18 lat, a Grażyna Szy-
maniak była dyrektorką Miejskiego 
Przedszkola Nr 1 od 1987 roku.

E.B.

Nowe kadencje dyrektorek przedszkoli
29 sierpnia prezydent Waldemar Wardziński uroczyście wręczył 

nominacje dyrektorkom ciechanowskich przedszkoli, które po wy-
granych konkursach właśnie obejmują swoje funkcje.

– ŚZŻAK po raz pierwszy zorga-
nizował rajd 9 lat temu. Od tej pory 
razem z młodzieżą odwiedziliśmy już 
wszystkie miejsca na terenie ziemi 
ciechanowskiej związane z walkami 
powstańczymi, wojną z bolszewika-
mi w 1920 roku, kampanią wrześnio-
wą 1939 roku oraz męczeńską śmier-
cią żołnierzy Armii Krajowej – mówi 

Zygmunt Blankiewicz, prezes ciecha-
nowskiego obwodu ŚZŻAK.   

Tegoroczny rajd na trasie Ciecha-
nów – Szulmierz – Łysakowo – Gru-
dusk – Ciechanów rozpoczął się na 
błoniach Zamku Książąt Mazowiec-
kich. Jak co roku kombatanci wygła-
szali prelekcje, a na zakończenie wy-

prawy odbył się kon-
kurs wiedzy krajo-
znawczej i historycz-
nej o walkach pod 
Łysakowem, Grudu-
skiem we wrześniu 
1939 roku oraz o hi-
storii Armii Krajowej  
i Podziemnego Pań-
stwa Polskiego. Na-
grody dla najlepszych 
ufundował Prezydent 
Miasta Ciechanów.

red.

Rajd Pamięci Narodowej 
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Polskie Towarzy-

stwo Schronisk Młodzieżowych w Ciechanowie 18 września zorgani-
zowali rowerowy „Rajd Pamięci Narodowej” dla młodzieży gimna-
zjalnej i ponadgimnazjalnej. 

Pielgrzymka do Rostkowa 
22 września młodzież cie-

chanowskich szkół wzięła udział  
w 25. pielgrzymce do Rostkowa – 
miejsca, w którym urodził się św. Sta-
nisław Kostka. Jubileuszowej mszy 
przewodniczył biskup Piotr Libera. 
Mottem tegorocznych nabożeństw 
były słowa patrona młodzieży: „Do 
wyższych rzeczy zostałem stworzo-
ny”. To hasło jest aktualne dla wszyst-
kich, a zwłaszcza dla młodych.

red.
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ida Haddou (Francja) 
i został nowym lide-
rem. Najlepszy z pol-
skich kolarzy Błażej 
Janiaczyk finiszował 
na ósmym miejscu. 

Równolegle do 
emocji kolarskich na 
parkingu przed kry-
tą pływalnią, gdzie 
ustanowiona była lot-
na premia, odbywały 
się gry i zabawy spor-
towe dla dzieci oraz 
młodzieży. Sportowy 
festyn zorganizował 
Urząd Miasta, MOSiR  

i ZOSiP. W konkursie z zakresu bez-
pieczeństwa ruchu drogowego (przygo-
towanym przez WORD oraz Komendę 
Powiatową Policji) pierwsze miejsce  
w kategorii szkół podstawowych zdoby-
ła SP Nr 5. Wśród gimnazjalistów naj-
lepsza okazała się drużyna Gimnazjum 
Nr 4.                                                K.D.

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.

Wieczór rozpoczął się progra-
mem muzyczno-słownym w wykona-
niu śpiewających poetów: Antoniego 
Murackego i Adama Andryszczyka. 
Goście usłyszeli m.in. utwory Stani-
sława Grochowiaka, Tadeusza Nowa-
ka i Edwarda Stachury. Regionalista 
Alfred Borkowski przybliżył historię 
powstania oddziału. Aktualnie zrzesza 
on 16. członków rzeczywistych i 3. 
nadzwyczajnych. 
– Jesteśmy jedną 
z nielicznych tego 
typu organiza-
cji, która wydaje 
własne pismo. Są 
nim Ciechanow-
skie Zeszyty Lite-
rackie ukazujące 
się co roku – za-
uważyła Teresa 
Kaczorowska, od 
2001 roku prezes 
ZLP. Ciechanow-
skie Zeszyty Li-
terackie są finan-
sowane corocznie 
m.in. ze środków 

Urzędu Miasta. W programie uroczy-
stości znalazła się też prezentacja to-
miku Grażyny Gzary „Zielone łzy oca-
lenia” oraz promocja ksiązki Andrze-
ja Zaniewskiego „Pierwsza dekada 
– Ciechanów literacki”. We wnętrzach 
Kawiarni Artystycznej zorganizowana 
została wystawa jubileuszowa. 

red.

Literaci obchodzili swoje 10-lecie
7 września w Kawiarni Artystycznej Centrum Kultury i Sztuki 

10-lecie istnienia świętował ciechanowski oddział Związku Litera-
tów Polskich. Uroczystość zgromadziła grono poetów i prozaików 
zarówno z kraju, jak i zagranicy. W obchodach uczestniczyli też za-
stępcy prezydenta Ewa Gładysz i Cezary Chodkowski. Urząd Miasta 
od lat wspiera finansowo działalność ZLP.  

Pomysłodawcami nadania 
tej nazwy byli Bonifacy Rut-
kiewicz, zasłużony działacz, 
oraz Witold Rogalski, zawod-
nik piłki nożnej. Barwami klu-
bu stały się błękit, biel i czer-
wień, umieszczone pasami na 
tarczy rycerskiej.

W ciągu swego istnienia 
klub prowadził wiele sekcji 
zajmujących się różnymi dys-
cyplinami sportu, między in-
nymi piłką ręczną, koszykar-
stwem, kolarstwem. Właśnie te dys-
cypliny są obecnie rozwijane przez 
klub. Do jego wychowanków należy 
wielu wybitnych sportowców. Z sek-
cji piłki ręcznej między innymi Ma-
rek Stopczyński, reprezentant Polski 
seniorów oraz Roman Tulwim, repre-
zentant Polski juniorów. Z „Juranda” 
pochodzi też wielu lekkoatletów, np. 
złoci medaliści Ogólnopolskiej Olim-
piady Młodzieży, Renata Leleń i To-
masz Szostak. Starania klubu przyno-
szą mu corocznie wiele sukcesów, a 

jego sportowcy osiągają coraz wyższe 
wyniki. 

Dla klubu najważniejsza jest praca 
z dziećmi i młodzieżą w ramach za-
jęć pozalekcyjnych, oraz podnosze-
nie ich poziomu sportowego. Wszak 
wiadomo iż „w zdrowym ciele zdro-
wy duch”, a najlepsze wyniki osiąga-
ją sportowcy trenowani od najmłod-
szych lat. Klubowi pozostaje jedynie 
gratulować pięćdziesięciolecia, oraz 
życzyć owocnej pracy i dalszych suk-
cesów. Bartosz Brzeziński

Samotnie jadącego Ł. Bodnara – za-
wodnika z ekipy Action-Uniqa, peleton 
dogonił dopiero w Olsztynie tuż przed 
jedną z trzech finałowych rund. Po po-
konaniu 202-kilometrowego odcinka 
wygrał Australijczyk Graeme Brown, 
który na ostatnich metrach wyprzedził 
Woutera Weylandta (Belgia) oraz Sa-

50 lat Juranda
W tym roku klub sportowy „Jurand” świętuje swoje 50-lecie. Pół 

wieku temu narodziła się organizacja imienia bohatera Sienkiewi-
czowskich „Krzyżaków”, dbająca o ciechanowski sport i zapewnia-
jąca ludziom możliwość treningu w wybranych dyscyplinach. 

Dokończenie ze str. 1

Polak pierwszy w Ciechanowie
W 64. wyścigu „Tour de Pologne” prowadzącym z Płońska do 

Olsztyna wystartowało 176. zawodników z 29. krajów. W koszulce li-
dera pojechał Włoch Danilo Diuka. Rozpędzeni kolarze wjechali do 
naszego miasta od strony Ojrzenia. Dalsza trasa wiodła ul. Kasprza-
ka, Płońską, 11 Pułku Ułanów, Pułtuską, 17 Stycznia i dalej Mławską 
w kierunku Konopek. Współorganizatorem lotnej premii w Ciecha-
nowie był Urząd Miasta.

W holu CKiSz odsłonięto po-
piersie M. Konopnickiej. W Gale-
rii „C” otwarto retrospektywną wy-
stawę. Aleksander Kociszewski i Jan 
Łączkowski omówili początki i rolę 
domu kultury. W części artystycznej 
znalazła się inscenizacja uczniów z 
Gimnazjum Nr 3 oraz występ Klubu 
Dobrej Piosenki, Wojtka Gęsickiego  
i Chóru „Sine Nomine”. Przywoła-
ne zostały stare piosenki pochodzą-
ce z repertuaru legendarnego zespołu 
Kolumbowie. W Kawiarni Artystycz-

nej Hanna Morawska-Tybuchowska 
(dyrektorka Domu Kultury w latach 
1967-1976) promowała swoją książkę 
„Otwieram Dom, Królewski Dom…”. 
Obchody zakończyły się festynem 
z udziałem Tercetu Egzotycznego. 
W trakcie 4-dniowych uroczystości 
wyświetlany był film o działalności 
CKiSz. Najbardziej zasłużonym dla 
kultury wręczono 100 pamiątkowych 
medali, zaprojektowanych przez arty-
stę plastyka Marka Zalewskiego.  

K.D.

100-lecie Domu Kultury 
„Otwieram dom, królewski dom,/ Runiczną laską cudu,/ Niech 

wejdzie tutaj w promieniach zórz/ Mojego dusza ludu” – to frag-
ment wiersza, który Maria Konopnicka napisała na okoliczność 
otwarcia w Ciechanowie Domu Ludowego w 1907 roku. Wspomina-
jąc to wydarzenie sprzed 100 lat Centrum Kultury i Sztuki w dniach  
20-23 września przygotowało cykl jubileuszowych uroczystości. 

Na lotnej premii w Ciechanowie zastępcy prezydenta C. Chodkowski 
i E. Gładysz powitali organizatora wyścigu C. Langa

W inauguracyjnym meczu rozgrywek I ligi ,,Jurand’’ 
Ciechanów pokonał Grunwald Poznań 29:23

Podczas głównej uroczystości wystąpił m. in. Klub Dobrej Piosenki prowadzony przez  
W. Koperkiewicza

Od lewej: prezes ciechanowskiego oddziału ZLP T. Kaczorowska  
i  dyrektor Muzeum Secesji w Płocku Leonard Sobieraj
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Przybyłych zaba-
wiał Teatr Wagabunda 
z Krakowa. Na plene-
rowej scenie zapre-
zentowały się  zespo-
ły: The Without (roc-
kowa grupa z Ciecha-
nowa), The Mofo Par-
ty Band (kalifornijski 
kwartet bluesowy)  
i Gethsemane (ka-
pela z Warszawy na-
wiązująca do klimatu 
hard rocka z lat 70-
tych). Gwiazdą wie-
czoru był zespół De 
Mono. Grupa Andrzeja Krzywego za-
grała piosenki z najnowszego albumu 
„Siedem dni”. Usłyszeliśmy też stare 

przeboje m.in. „Kochać inaczej”, „Żyj 
tylko chwilą”, „Moje miasto nocą” 
„Zostańmy sami”, „Nasza jest cała ta 

noc”, „Statki na 
niebie”, „Znów 
jesteś ze mną”, 
entuzjastycznie 
p r z y j m o w a n e 
przez publicz-
ność. W reper-
tuarzr znalazła 
się też piosenka 
Boba Marley’a 
,,Iron lion zion’’. 
Nie obyło się bez 
bisów.    

K.D.

Pożegnaliśmy lato z De Mono
22 września prezydent miasta po raz kolejny zafundował miesz-

kańcom piknik rodzinny „Pożegnanie Lata”. Na miłośników tej for-
my rozrywki na placu przed halą sportową przy ul. 17 Stycznia cze-
kały stragany, wystawy twórców, kiermasze oraz stoiska gastrono-
miczne i handlowe. Nie brakowało też dobrej muzyki.  

Kiedy opada zasłona tworząca dru-
gi, środkowy krąg, widzimy wewnętrzny 
świat kobiet. To kobiecość triumfująca. 
Nimfetka, dekadencka intelektualistka, 
rozkwitająca pierwsza naiwna, chłodna 
piękność, wyrafinowana uwodzicielka. 
Są śliczne, pociągające... obojętne. Sie-
dzą przy niewielkim stoliku. Wokół nich 
krąży mężczyzna, ale go nie dostrzega-
ją. Nie jest im potrzebny. W milczeniu 
piją wódkę. Rozumieją się bez słów, na-
pawają swoją siłą. Rządzą żelazną dłonią  
w aksamitnej rękawiczce.

W sekretnym ukryciu są sobą. Nie 
uciekają przed światem  w ramiona męż-
czyzn, nie potrzebują oparcia, ani po-
twierdzenia własnej wartości w cu- 
dzych oczach. Panowie, przyjrzyjcie się 
dobrze, zanim prawda znów zniknie za za-
słoną pozorów...            

 Ewa Blankiewicz
Wystawę zawdzięczamy jej pomy-

słodawczyni Annie Goszczyńskiej (zara-
zem wykonawczyni pięknych kostiumów 
i biżuterii) oraz jej przyjaciołom, nie tylko  
z Teatru Exodus. Brawa za ogrom pracy  
i niebanalność!

T. Banaś (gitara) i A. Krzywy (wokal) z zespołu De Mono

Spowiedniczki i harpie
Wystawa „Spowiedniczki”, otwarta 7 września w Galerii „C” 

CKiSz zaskakuje widzów centralnie umieszczoną rotundą. Ciemne 
kotary skrywają ciąg fotoreportaży. Nieme, wymowne historie, ja-
kie znamy z życia. Kobiety czekające na mężczyznę, zatracające się  
w jego objęciach, zagubione bez niego, zrozpaczone po jego odejściu. 
ON jest dla nich punktem odniesienia. Jakże mylący obraz.

XV Festiwal Teatralny Dionizje ’2007 – fotoreportaż

Tytułowe Spowiedniczki... Od lewej: A. Żebrowska, M. Szczygielska, B. Zagórska-Arumińska,  
M. Wiśniewska, K. Kozłowska i A. Zakrzewska

Teatr Wagabunda zabawiał publiczność swoimi sztuczkami

XI sesja Rady Miasta. Jedna ze zmian 
w budżecie dotyczy przeznaczenia środ-
ków na zakup sztucznego lodowiska, co 
wywołuje żywą reakcję radnych. Prze-
wodniczący obradom Zenon Stańczak: 
– Nieśmiało chciałbym tylko przypo-
mnieć, że dyskutujemy o zmianach w bu-
dżecie, a przenieśliśmy się nie wiadomo 
kiedy na lodowisko.

Cytat miesiąca

Teatr Exodus 

Teatr Novogo Fronta

Teatr Makata

Klinika Lalek

Teatr Cinema


