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Ciepłownictwa
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Relacja z akcji „Polska Biega”

Organizacja ruchu  
w Święto Zmarłych

Od 30 października do 2 listopada zo-
stanie wprowadzona czasowa organizacja 
ruchu w okolicy cmentarza komunalnego. 
Na ul. Gostkowskiej, na odcinku od ronda 
do ogrodów działkowych „Nad Łydynią” 
obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania 
po dwóch stronach ulicy, dla obu kierun-
ków ruchu. W ul. Zamkowej wprowadza 
się ruch jednokierunkowy na odcinku od 
ul. Gostkowskiej do ul. Parkowej (przejazd  
w kierunku centrum), podobnie w ul. Par-
kowej na odcinku od ul. Gostkowskiej 
do ul. Zielonej w dniach 31 października  
– 1 listopada.  

                                 red.
Czytaj też na str. 8

–

–

–

Wielkomiejska  
arteria w centrum 

Ciechanowa
Zakończył się remont drogi krajowej  

nr 60, prowadzony przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad. Miasto długo 
starało się o tę inwestycję. W GDDKiA oraz  
u Marszałka Sejmu i Ministra Transportu 
interweniowali w tej sprawie także ciecha-
nowscy posłowie Mirosław Koźlakiewicz  
i Aleksander Sopliński. Roboty rozpoczęte 
jesienią 2006 r. nabrały dużego tempa od 
wiosny tego roku. Czas utrudnień szybko mi-
nął i doczekaliśmy się równych nawierzch-
ni, ładnych chodników, dobrych oznakowań  
i uporządkowanych pasów zieleni.      A.G.

Więcej na str. 3 i 5Obchody Święta 
Niepodległości

Jesienią 1918 roku, po 123. latach pod 
zaborami, Polska odzyskała wolność. Dla 
upamiętnienia tego wydarzenia 11 listopada 
w całym kraju obchodzone jest Święto Nie-
podległości. Tego dnia prezydent Ciechanowa 
zaprasza mieszkańców na Plac Piłsudskiego, 
gdzie o godz. 17.00 odbędzie się apel pole-
głych. Pod pomnikiem marszałka zostaną zło-
żone kwiaty. W kościele farnym o godz. 18.00 
odprawiona będzie msza święta za Ojczyznę. 
Po nabożeństwie wysłuchamy arii z oper Sta-
nisława Moniuszki w wykonaniu artystów Te-
atru Wielkiego w Warszawie. Wstęp wolny. 

–

–

–

–

–

–

1 listopada w zadumie pochylimy się 
nad grobami bliskich Tak wygląda teraz centrum miasta po wielu miesiącach robót drogowych

Ciechanowianka to brzmi dumnie
11 października na XIV nadzwyczajnej 

sesji Rady Miasta prof. Bibiana Mossakow-
ska odebrała z rąk prezydenta Waldemara 
Wardzińskiego i przewodniczącego Rady To-
masza Grembowicza specjalny medal oraz ty-
tuł Honorowej Obywatelki Ciechanowa. Pani 
profesor nauk medycznych, znana z osiągnięć 
naukowych i działań społecznych, członek 
wielu towarzystw krajowych i zagranicz-
nych, współtworzyła Wydział Pielęgniarstwa 
ciechanowskiej PWSZ i przez 3 lata była pro-
rektorem tej uczelni. Wykształciła wielu chi-
rurgów dziecięcych, m.in. pracujących w na-
szym szpitalu. O wielu jej zasługach mówili 
liczni goście sesji, wśród których nie zabra-
kło znanego aktora Ignacego Gogolewskiego 
oraz dziennikarki Zofii Czernickiej. Na cześć 
prof. Mossakowskiej zaśpiewał chór PWSZ.

E.B.
Prezydent W. Wardziński wręczył Bibianie Mossakowskiej medal oraz tytuł 
Honorowej Obywatelki Ciechanowa

Starania o Euro 2012
15 października, w wymaganym terminie, do Wojewody Mazo-

wieckiego trafił podpisany przez prezydenta Waldemara Wardzińskie-
go „Projekt centrum pobytowego na Mazowszu dla drużyn narodo-
wych biorących udział w Mistrzostwach Europy w piłce nożnej Euro 
2012”. Prezydent przedstawia w nim ofertę t.zw. bazy pobytowej i tre-
ningowej dla jednej z ekip podczas Mistrzostw. Wszystkie obiekty mu-
szą spełniać kryteria określone przez UEFA.                                 

 E.B.
Więcej na str. 3

Tak głosowaliśmy
21 października głosowaliśmy na kandydatów do Sejmu i Senatu RP. 

Wybory w kraju wygrała PO przed PiS, LiD i PSL. Frekwencja w na-
szym mieście wyniosła 54,27%. W Ciechanowie największe poparcie 
uzyskała Platforma Obywatelska – 35,38%. Na Prawo i Sprawiedliwość 
głosowało 31,037%, LiD – 15,81%, PSL – 14,59.

                                                                                   Szerzej na str. 9

–
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Pani 
Marioli Szczygielskiej

pracownikowi Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Matki
składają

dyrektor i pracownicy 
Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Ciechanowie

Zmiany w kursowaniu linii „0”, „2”, „12” i „13”
 Zakład Komunikacji Miejskiej informuje o zmianach w kursowaniu linii au-

tobusowych. W związku z koniecznością dostosowania linii „0” do przyjazdów  
i odjazdów pociągów, w dni wolne od pracy wprowadza się korekty w funkcjo-
nowaniu tej linii. Kursy linii „2” z Pętli Krubin o godz. 11.56 i 13.16 zostają 
wydłużone do Ropel. Wyjazdy z Ropel: 12.25 do Pętli Asnyka i 13.47 do Pętli 
Krubin. Dodatkowe kursy wprowadzono też do linii „12”: z Pętli Asnyka – godz. 
5.23, z Pętli Ciepłownia PEC – godz. 5.50, z Pętli Asnyka – godz. 8.20 (bezpo-
średni dojazd do Szpitala poprzez wydłużenie trasy przez ul. Wyspiańskiego, 
Gąsecką, Kwiatową, Wesołą, Śmiecińską, Graniczną, Mazowiecką, Mleczarską, 
Pętlę Szpital, Pl. Jana Pawła II do Pętli Asnyka). Jednocześnie zmienia się trasa 
kursu o godz. 10.45 z Pętli Asnyka do Pętli Ciepłownia PEC, wyjazd z Pętli Cie-
płownia PEC – godz. 11.14. Kurs linii „13” z Niechodzina o godz. 12.46 wydłu-
żono do Pętli Kargoszyn, powrót godz. 13.25. Szczegóły na stronie internetowej 
www.zkmciechanow.pl, pod numerem tel. (023) 672 23 06 oraz na tabliczkach 
rozkładowych przystanków komunikacji miejskiej.

„Mały Ciechanów” w Macedonii 
 W dniach 28 września – 7 października Ludowy Zespół Artystyczny „Mały 

Ciechanów” przebywał w Macedonii. Na Międzynarodowym Festiwalu Folk-
lorystycznym, odbywającym się w ramach Dni Kultury Polskiej w Macedonii 
– Skopje, dzieci zaprezentowały poloneza, krakowiaka oraz tańce śląskie. Człon-
kowie zespołu (uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5) dali 5 koncertów, za każ-
dym razem wzbudzając duże zainteresowanie. – W stosunku do zespołów Europy 
Środkowej nasz folklor jest bardzo barwny. Pokazujemy zupełną odmienność, po-
cząwszy od strojów, a skończywszy na rytmach i choreografii – podkreśla kierow-
nik zespołu Rita Tarczyńska.

„Z bibliotecznej półki…”
3 października gościem spotkań z cyklu „Z bibliotecznej półki…” był prof. 

dr hab. Zbigniew Sudolski, który przywołał sylwetkę twórczą Zygmunta Krasiń-
skiego. Po wykładzie można było nabyć najnowszą książkę prelegenta, wydaną 
przez Muzeum Romantyzmu w Opinogórze. 

Bezpłatne badania dla mieszkańców
 W ramach Ogólnopolskiej Akcji Profilaktyczno-Edukacyjnej „Servier dla 

Serca” 5 października na placu przy kościele farnym przy ul. Ściegiennego pra-
cownicy Kardiologicznej Poradni Servier wykonywali pomiary ciśnienia krwi, 
tętna, poziomu glukozy i cholesterolu we krwi oraz badania EKG. W przypadku 
stwierdzenia nieprawidłowości można było skorzystać z bezpłatnej konsultacji 
lekarskiej. Na osoby, które chciały poszerzyć swoją wiedzę na temat profilaktyki 
chorób serca czekał specjalny namiot edukacyjny. W programie znalazła się też 
emisja filmu o czynnikach ryzyka chorób układu krążenia, zdrowym stylu ży-
cia i prawidłowych nawykach żywieniowych. Badania zostały przeprowadzone  
w Ciechanowie dzięki osobistemu wsparciu lekarza medycyny Bogdana Zbą-
szyńskiego.

Złote Klucze przyznane
 6 października w Muzeum Szlachty Mazowieckiej rozstrzygnięty został  

XI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Złoty Klucz Ciechanowskiego Ratu-
sza”. Tak jak w latach ubiegłych patronat nad konkursem objął prezydent mia-
sta. Wśród organizatorów znaleźli się też: Miejska Biblioteka Publiczna i Cie-
chanowskie Koło Literackie. Jury w składzie: Stefan Żagiel (przewodniczący), 
Bożena Żywiecka (sekretarz) i Ewa Kopacz (członek) I nagrodę w wysokości  
700 zł przyznało Agacie Janulewskiej z Żuromina. III nagrodę w wysokości  
300 zł zdobyła Jadwiga Stróżykiewicz z Barcina. Środki na II nagrodę, której nie 
przyznano, zostały przeznaczone na wyróżnienia (po 100 zł). Otrzymali je: Mak-
symilian Kozłowski (Mogilno), Aurelia Sofińska (Działdowo), Regina Sieklucka 
(Luberadz), Monika Gierczak (Łódź), Igor Kantorowski (Płońsk), Joanna Domżal-
ska (Żuromin) i Oliwia Rybarczyk (Grudziądz). Specjalne wyróżnienie za wiersz  
o tematyce związanej z Ciechanowem dostała Marianna Olkowska z Ciecha-
nowa. Do wydania indywidualnych tomików wierszy zarekomendowano Aga-
tę Janulewską i Aurelię Sofińską. Jury przyznało też 5 dodatkowych wyróżnień  
w postaci dyplomów. 

Ciechanów stolicą podnoszenia ciężarów w 2011 roku
Podczas posiedzenia Komitetu Wykonawczego Europejskiej Federacji Pod-

noszenia Ciężarów na hiszpańskiej Teneryfie Zygmunt Wasiela, prezes Polskiego 
Związku Podnoszenia Ciężarów złożył w imieniu związku i władz Ciechanowa 
ofertę organizacji Mistrzostw Europy Juniorek i Juniorów do lat 17. Po zapozna-
niu się z przedstawioną propozycją Komitet Wykonawczy EWF jednogłośnie 
przyznał Polsce i naszemu miastu organizację mistrzostw Europy w 2011 roku. 
Polska była dotychczas organizatorem 21 imprez światowych i europejskich  
w podnoszeniu ciężarów, ale młodzieżowe mistrzostwa będzie organizować po 
raz pierwszy. 

Benefis por. Zygmunta Blankiewicza
 Światowy 

Związek Żołnie-
rzy Armii Krajo-
wej Obwód Cie-
chanów 14 paź-
dziernika w Ka-
wiarni Artystycz-
nej CKiSz zorga-
nizował benefis 
swojego prezesa 
– por. Zygmunta 
Blankiewicza ps. 
Żmuda. 88-letni 
kombatant w cza-
sie wojny działał 
w wywiadzie AK. 
Będąc z wykształ-
cenia inżynierem 
sanitarnym, w latach 50-tych od podstaw zbudował ciechanowskie Wodociągi. Od 
chwili powstania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji był jego dyrektorem. 
Od lat związany z AK zabiega o utrwalanie pamięci o latach hitlerowskiej okupa-
cji. Dzięki jego staraniom wiele historycznych miejsc Ciechanowa i okolic docze-
kało się tablic. – Naszym zadaniem jest przede wszystkim odkłamywanie historii  
o Armii Krajowej i przekazywanie jej młodzieży. Staramy się zdążyć, dopóki ży-
jemy, utrwalić pamięć o walce podziemia z hitlerowcami i tej powojennej, ze sta-
linowcami – powiedział Z. Blankiewicz, który od 2 lat pisze monografię działań 
AK na terenie inspektoratu Ciechanów.

 VII Dzień Papieski 
 Pod hasłem „Jan Paweł II – obrońca godności człowieka” 14 października 

w całej Polsce obchodzony był VII Dzień Papieski. Wspominając dzieło życia 
wielkiego Polaka, mogliśmy sięgnąć raz jeszcze do jego nauczania. Tego dnia 
kwestowano na stypendia dla uzdolnionych dzieci pochodzących z niezamoż-
nych rodzin. – Najpiękniejszym pomnikiem Jana Pawła II jest fundacja Dzieło 
Nowego Tysiąclecia – twierdzi proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu ks. Jan 
Dzieniszewski. 

W imieniu dowódcy I Pułku Artylerii im. J. Piłsudskiego życzenia 
jubilatowi złożył major Stefan Bogusławski

Arkadiusz Muszyński Komendantem PPSP w Ciechanowie
19 października Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Po-

żarnej w Warszawie powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwo-
wej Straży Pożarnej w Ciechanowie bryg. mgr inż. Arkadiusza Muszyńskiego, 
który dotychczas pełnił służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Mławie na stano-
wisku Zastępcy Komendanta Powiatowego. Brygadier Muszyński jest absolwen-
tem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, mieszka w Ciechanowie, 
jest żonaty i ma dwoje dzieci. Po ukończeniu szkoły pożarniczej pełnił służbę w 
Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej jako Naczelnik Wydziału 
Operacyjnego. Przejmując obowiązki od mł. bryg. mgr inż. Jarosław Kucińskie-
go, pełniącego dotychczas obowiązki Komendanta Powiatowego podkreślił, że bę-

dzie kładł nacisk 
między innymi 
na podnoszenie 
poziomu wyszko-
lenia strażaków, 
wyposażenie jed-
nostki w sprzęt 
do działań ratow-
niczych, w tym 
i n d y w i d u a l n e 
środki ochrony 
chroniące bezpo-
średnio strażaków 
podczas akcji ra-
towniczych.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego st. kpt. mgr Jan Osiej wręcza 
nominację
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W ciągu kilku miesięcy remon-
towej gorączki przebiegająca przez 
miasto droga krajowa nr 60 zmieniła 
się nie do poznania. Kierowcy chwa-

lą równą nawierzchnię i dobre ozna-
kowania pionowe i poziome. Korekty 
wymaga funkcjonowanie sygnalizacji 
świetlnej w niektórych punktach mia-

sta (piszemy o tym 
na str. 5). Wątpli-
wości wzbudziły 
nowopowstałe wy-
sepki w jezdniach. 
Jak argumentuje ich 
budowę GDDKiA? 
– Wysepki peł-
nią kilka ważnych 
funkcji: rozdzielają 
przeciwne kierunki 
ruchu, kanalizują 
ruch na skrzyżowa-
niach, wyznaczają 
lewoskręty, tworzą 

azyle dla pie-
szych na środku 
jezdni pozwala-
jąc im bezpiecz-
nie poczekać na 
zielone światło. 
Są także fizycz-
nym zabezpie-
czeniem dla sy-
gnalizatorów i 
znaków na nich 
umieszczonych. 
Prosty przykład: 
stojąca na pra-
wym pasie cięża-
rówka całkowicie 
zasłania znaki i sygnały umieszczone 
po prawej stronie jezdni. Kierowca 
samochodu osobowego oczekujący na 

Wielkomiejska arteria w centrum Ciechanowa

pasie środkowym lub lewym ich nie 
widzi – mówi Stanisław Sobotka, szef 
mławskiego rejonu GDDKiA.

A.G.

Na skrzyżowaniu ulic Tatarskiej i 17 StyczniaPoszerzony zjazd z wiaduktu
Szeroka i wygodna ulica Tatarska

Tuż przed wjazdem na wyremontowany wiadukt

 – Jako jedni z pierwszych zgłosiliśmy taką propozycję do 
PZPN. W naszym mieście w czerwcu tego roku odbyło się wyjaz-
dowe posiedzenie sejmowej Komisji Sportu pod przewodnictwem 
jej wiceprzewodniczącego Romana Koseckiego. Padły wtedy za-
pewnienia o przychylności członków Komisji i wsparciu naszej 
inicjatywy. W terminie złożyliśmy niezbędny projekt do Wojewody 
– zapewnia prezydent Waldemar Wardziński. – Teraz trzeba stawić 
czoło wysokim wymaganiom UEFA. Jedno z nich na pewno speł-
niamy – miasto jest właścicielem zarówno t.zw. bazy pobytowej, 
jak i treningowej. To nasz atut.

Inne wymagania UEFA co do miejsc, w których mają mieszkać 
i trenować finaliści Mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012 
też są jasno sprecyzowane. Hotel musi mieć minimum 4 gwiazd-
ki, przynajmniej 60 pokoi, pomieszczenia biurowe i sale konfe-
rencyjne. Może być oddalony od boisk, gdzie odbywają się tre-
ningi, najwyżej o 20 minut jazdy autokarem. Nie mniej szczegó-
łowo określono standard obiektów sportowych. Główne boisko o 
wymiarach 105x68 m musi być najwyższej jakości. Konieczne są 
zadaszone trybuny zdolne pomieścić 2 tys. widzów. Oprócz tego 2 
– 3 oświetlone boczne boiska treningowe, w tym jedno o sztucznej 
nawierzchni. Obiekty muszą być wyposażone w szatnie, sale kon-
ferencyjne i pomieszczenia dla sztabu treningowego. 

Miasto ma plany modernizacji Hotelu Olimpijskiego (włącz-
nie z dobudowaniem piętra i dodatkowego skrzydła) oraz stadionu.  
– Remont Hotelu i stadionu chcemy przeprowadzić w ramach pro-
jektu „Rozbudowa i modernizacja obiektów rekreacyjnych”. Pro-
jekt planujemy złożyć w pierwszym terminie aplikowania o środki 
unijne – informuje Grażyna Czerwińska, która w Urzędzie Mia-
sta zajmuje się unijnymi projektami. Na modernizację stadionu  
z przyległościami miasto będzie się też starać o fundusze z Mini-
sterstwa Sportu i Totalizatora.

E.B.

Starania o Euro 2012
Euro 2012 to ogromna szansa promocji nie tylko Pol-

ski i miast, w których będą rozgrywane mecze, ale rów-
nież tych, które staną się bazą dla finałowych drużyn. 
Czy Ciechanów ma szansę, żeby gościć jedną z nich? 

– Chcemy włączyć budowę placu zabaw 
w duży projekt t.zw. unijny „Modernizacja  
i rozbudowa obiektów rekreacyjnych”. Jeśli 
się uda prace rozpoczniemy w przyszłym roku, 
a zakończymy w 2009 – mówi Jerzy Omie-
ciński, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji. W ramach projektu przewidziana 
jest modernizacja i rozbudowa Hotelu Olim-
pijskiego (hotel otrzyma dodatkowe piętro  
i nowe skrzydło), remont odkrytego base-
nu, budowa 2. mniejszych niecek dla małych 
(brodzik) i większych dzieci, stworzenie miej-
sca z wybudowanym grillem na rodzinne bie-
siady oraz budowa placu zabaw. Koszt całe-
go przedsięwzięcia to ponad 25,2 mln zł. Sam 
plac ma kosztować około 500 tys. zł. Będzie 
spełniał funkcje rekreacyjno-edukacyjne. Na 
zróżnicowanej nawierzchni stanie wiele urzą-
dzeń, cały teren będzie ogrodzony i oświetlo-
ny. Obok kortów pojawią się 2 nowe boiska: 
do piłki ręcznej i plażowej. Nie zabraknie no-
wych nasadzeń oraz parkingów.

Z planów miasta cieszy się Alicja Gąsio-
rowska, nauczycielka z Przedszkola Integra-
cyjnego Nr 4, której rok temu udało się ze-
brać 400 podpisów pod wnioskiem o budowę 
placu. Z podobną inicjatywą przed miesiącem 
wystąpili mieszkańcy osiedla Aleksandrów-
ka. – Na plac zabaw przy ul. Kraszewskiego 
z naszego osiedla z dzieckiem to cała wypra-
wa – mówią Urszula Michalska i Marzena 
Oleszczuk, aktywne mamy z Aleksandrówki. 
– Zdajemy sobie sprawę, że sprawą powinna 

zająć się spółdzielnia, ale liczymy na wspar-
cie Urzędu Miasta. Miasta nie stać jednak 
na jednoczesne zainwestowanie w dwa duże 
place zabaw. Sytuację dodatkowo komplikuje 
fakt, że na Aleksandrówce nie ma gminnych 
działek. – Nie możemy inwestować na terenie, 
który nie jest naszą własnością. Tu zdecydo-
wanie inicjatywa musi należeć do mieszkań-
ców i władz spółdzielni. Miasto mogłoby je-
dynie, przy przychylności radnych RM, kupić  
i przekazać w użyczyczenie część urządzeń – 
wyjaśnia zastępca prezydenta Ewa Gładysz. 

Ewa Blankiewicz

Miasto planuje budowę dużego ogólnomiejskiego placu zabaw

Plac zabaw z prawdziwego zdarzenia
W naszym mieście jest sporo spółdzielczych i osiedlowych placów zabaw. 

Brakuje dużego ogólnomiejskiego. Miasto chce go wybudować przy ul. Kraszew-
skiego, przy odkrytym basenie. 

Zakupnione w 2006 r. przez Urząd Miasta 
nowe urzadzenia cieszą sie dużą popularnością  
u najmłodszych

Wjazd od strony Płocka
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Prezydent poinformował o środ-
kach finansowych dla sektora poza-
rządowego, planowanych w przyszło-
rocznym budżecie i wysłuchał postu-
latów ciechanowskich społeczników. 
Pracownicy Wydziału Promocji i Ko-
munikacji Społecznej omówili pro-

gram współpracy samorządu z organi-
zacjami pozarządowymi na rok 2008. 
Dużo uwagi poświęcono sprawozda-
niom finansowym składanym przez 
organizacje, które otrzymały dotacje 
na wsparcie realizacji zadań w roku 
2007. red.

Społecznicy u prezydenta

Jak sobie radzi  
MKS „Jurand” w I lidze

Kampania by-
ła prowadzona  
w szkołach gim-
nazjalnych i po-
nadgimnazjalnych 
na terenie Ciecha-
nowa. W progra-
mie zaplanowano 
również szkolenie 
policjantów, kura-
torów sądowych i 
pedagogów szkol-
nych na temat pra-
widłowego prze-
prowadzania ba-
dań testowych na obecność narkoty- 
ków w organizmie. Wyniki ankiet 
oraz rozmów z młodzieżą i dorosłymi 
uzyskane w trakcie kampanii posłu-
żą do opracowania Miejskiego Pro-
gramu Przeciwdziałania Narkomanii  
na 2008 r. Podsumowaniem kampanii 
„Dlaczego warto nie brać” był projekt 
„Profilaktyka a Teatr”. W Ciechano-
wie na zaproszenie prezydenta Wal-
demara Wardzińskiego i Komendanta 
Powiatowego Policji Jerzego Kalbar-
czyka gościł teatr środowiska policyj-
nego Scena 07.

Teatr przeciwko narkotykom

5 października w Centrum Kul-
tury i Sztuki oraz w Miejskim Zespo-
le Szkół Nr 1 aktorzy zaprezentowali 
dwa spektakle: dla młodzieży – „Blac-
kout” i dla rodziców – „Dzwonek”. 
Prezentowane przedstawienia prowa-
dził zespół realizatorów Gabinetu Ko-
mendy Głównej Policji. Oprócz wy-
kładu odbyła się otwarta dyskusja po-
prowadzona z uczestnikami spotkania 
przez moderatora Grzegorza Jacha. 
Przeprowadzono też badania ankieto-
we. Urząd Miasta przekazał dyrekto-
rom szkół 60 narkotestów.                                   

 
 red.

Już drugi rok z rzędu Urząd Miasta Ciechanów prowadzi kam-
panię profilaktyczną pod hasłem „Dlaczego warto nie brać”. Te-
goroczna rozpoczęła się 28 września wyjazdem do młodzieżowego 
Ośrodka Leczenia Narkomanii w Wólce Przybojewskiej grupy cie-
chanowskich radnych, przedstawicieli władz miasta, policji i kura-
torów sądowych.

Zdaniem Zespołu należy położyć 
większy nacisk na proces szkolenia 
i zdobywanie punktów w systemie 
współzawodnictwa dzieci i młodzie-
ży. W 2007 roku nastąpił znaczny 
wzrost zdobytych przez ciechanow-
skie kluby punktów, za którymi idą 
środki zewnętrzne. Wniosek nasu-
wa się sam – należy wzmacniać fi-
nansowo te kluby, które zdobywają 
punkty i swoimi sukcesami promu-
ją miasto. Znane kluby mają moż-
liwość ściągnięcia do Ciechanowa  

dużych imprez sportowych. Roz-
wiązania wymaga też problem ani-
matorów sportu. Zdaniem Zespołu 
trzeba wyróżniać tych nauczycie-
li wychowania fizycznego, którzy 
osiągają dobre wyniki szkolenio-
we. – Nasi sportowcy odnoszą coraz 
większe sukcesy, a kluby potrzebu-
ją więcej pieniędzy. Głosy fachow-
ców są szczególnie cenne w okresie 
prac nad przyszłorocznym budżetem 
– mówi prezydent.

E.B.

Zespół ds. Sportu trzyma rękę na pulsieImpreza zorganizowana pod pa-
tronatem prezydenta miasta, przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Ciechanowie, Zarządy Osiedli  
Śródmieście i Aleksandrówka II, Ko-
mendę Powiatową Policji w Cie-
chanowie oraz Stowarzyszenie Ro-
dzin „Serce Matki” była okazją do 
wspólnej zabawy dzieci i dorosłych. 
Wszyscy mogli spróbować swoich sił  
w konkursach z atrakcyjnymi nagro-
dami, podziwiać występy utalentowa-
nych dzieci z ciechanowskich szkół, 
czy potańczyć przy skocznych melo-
diach zespołu „Promenada”. Chętni 
mieli szansę zaprezentowania swoich 
możliwości wokalnych. Dla amato-

rów mocniejszych wrażeń przygoto-
wano przejażdżki quadami i pokazy 
popisów motocyklowych członków 
Grupy Motocyklowej Banku Spół-
dzielczego. Zgłodniałych kusiły aro-
maty grochówki i grilla.

Emocjonującym zwieńczeniem 
imprezy było losowanie głównych na-
gród. Szczęście uśmiechnęło się do 
Karoliny Piekarskiej, która wróciła do 
domu na rowerze górskim ufundowa-
nym przez posła Mirosława Koźlakie-
wicza oraz do Kacpra Moderadzkiego, 
który wraz z mamą zgłosił się na scenę 
po odbiór odtwarzacza mp 4 od prezy-
denta Waldemara Wardzińskiego. 

Małgorzata Faderewska 

Ach, co to był za festyn...
Wiele atrakcji czekało na ciechanowian, którzy 30 września,  

w wyjątkowo słoneczne i ciepłe jak na tę porę roku niedzielne popo-
łudnie, przybyli na błonia Zamku Książąt Mazowieckich, by wziąć 
udział w festynie na pożegnanie lata.

Ostatnia scena przedstawienia ,,Blackout’’

Nasi szczypiorniści mają za sobą 
dwa zwycięstwa – pokonali WKS 
Grunwald Poznań (29:23) i NLO 
SMS ZPRP Gdańsk (37:30), 2 poraż-
ki z MKS Nielba Wągrowiec (19:28) 
i KS Warszawianka Warszawa (24:28) 
oraz  remis z drużyną z Zielonej Góry. 
3 listopada  czeka ich mecz z KS AZS 
AWF Gorzów Wielkopolski.

Tymczasem dwaj piłkarze ręczni 

Miejskiego Klubu Sportowego „Ju-
rand”: Maciej Politowski i Rafał Kra-
jewski zostali powołani do składu 
reprezentacji Polski juniorów. Obaj 
zawodnicy mają 17 lat. Przed nimi 
przygotowania do występu w mię-
dzynarodowym turnieju – „Pierr Tiby 
Toumament”, który będzie rozegrany  
w dniach 24-28 października w Pary-
żu. red.

Wynikiem 24:28 zakończył się wyjazdowy mecz MKS „Jurand” 
Ciechanów z KS Warszawianka Warszawa, rozegrany 20 paździer-
nika. Po piątej kolejce ciechanowska drużyna nadal zajmuje 6. miej-
sce w tabeli. 

4 października Zespół Doradczy ds. Sportu spotkał się z prezy-
dentem Waldemarem Wardzińskim. Poruszono wiele kluczowych 
kwestii związanych z rozwojem ciechanowskiego sportu. 

Na zaproszenie prezydenta  Waldemara Wardzińskiego 26 wrze-
śnia do siedziby Urzędu Miasta przybyli przedstawiciele lokalnych 
organizacji pozarządowych. 

Uczestnicy spotkania zapoznali się z programem współpracy na przyszły rok
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Centrum miasta - Witosa 

Dobiega końca II etap budowy ul. Witosa. Inwe-
stycja nabrała tempa dzięki pozyskaniu przez miasto 
znacznego dofinansowania z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Samorządowego Instru-
mentu wspierania Rozwoju Mazowsza Komponent 
J”. Dotacja umożliwiła także wybudowanie dodat-
kowo ok. 40 m jezdni i chodnika ponad plan prze-
widziany do realizacji. Koszt budowy to 1 540 tys.
zł, przy czym dotacja pokryje 75% kosztów robót 
budowlanych. To około 1 155 tys. zł.

Kargoszyn – Gajcego 

Opieka nad miejscami pamięci

Nowy chodnik przy pomniku Walki Męczeń-
stwa Zwycięstwa ładnie wpisał się w otoczenie wy-
remontowanej drogi krajowej nr 60. Betonowe płyty 
i obrzeża starego chodnika zdemontowano. Zastąpi-
ło je 175 m2 estetycznej kostki. 

Opieka nad otoczeniem miejskich pomników  
i miejsc pamięci także należy do obowiązków Wy-
działu Inżynierii i Ochrony Środowiska. Na zdjęciu:
nowe schody do pomnika Polaków więzionych i po-
mordowanych przez Gestapo przy ul. 17 Stycznia.

Więcej miejsc do parkowania

W miejscach po usuniętych chorych drzewach 
na Pl. Jana Pawła II uzupełniono kostkę. Istniejący 
tam parking zyskał dzięki temu kilka dodatkowych 
miejsc postojowych, tak potrzebnych w centrum 
miasta.

A.G.

Z prac Wydziału
Inżynierii MiejskiejW ubiegłym roku miasto rozpoczęło 2-letnią in-

westycję – budowę ul. Gajcego. Wzdłuż drogi wy-
konano ciek odwadniający, który w opinii miesz-
kańców bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. II etap 
budowy drogi rozpoczął się tuż po zakończeniu prac 
przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji, który wy-
budował tu odcinek sieci kanalizacji wodociągo-
wej. Zakończenie prac przewidziane jest na listopad.  
W sumie miasto wybuduje na Gajcego około 1800m2 

nawierzchni jezdni i wjazdów na posesje oraz ponad 
550 m2 chodników.

Okolice Dworca PKS  
– Nowokolejowa i Ostatni Grosz 

Podobnie jak na ul. Gajcego, na Nowokolejo-
wej i Ostatnim Groszu trwa II etap robót budowla-
nych. W ubiegłym roku w ul. Nowokolejowej po-
wstała kanalizacja deszczowa i 473 m2 nawierzchni 
drogi, wjazdów na posesje i chodnika. Tegoroczne 
prace rozpoczęły się od budowy kanalizacji sanitar-
nej w obu ulicach. Na wąskim Ostatnim Groszu eki-
pa budowlana musi bardzo uważać na infrastrukturę 
podziemną: linię telefoniczną, kabel energetyczny  
i istniejącą kanalizację deszczową. Zakończenie ro-
bót przewidzianych na ten rok planowane jest na li-
stopad.                                                               

A.G.

Spacerkiem po miejskich inwestycjach drogowych

Sygnalizacja akomodacyjna, nazywana także 
inteligentną lub zmiennoczasową, przed remontem 
„sześćdziesiątki” działała na skrzyżowaniach ulic w 
centrum miasta. Sygnały o natężeniu ruchu odbie-
rały przewody elektryczne zatopione w jezdniach 
oraz przyciski przy przejściach dla pieszych. Teraz 
sygnalizacja akomodacyjna działa wzdłuż całej dro-
gi na 60 w granicach miasta. Sterowniki sygnaliza-
cji otrzymują sygnały z kamer obserwujących skrzy-
żowania i czujników dotykowych przy przejściach 
dla pieszych. Sterownik przydziela zielone światło 
w kolejności zgłoszeń. Zaletą takiej sygnalizacji 
jest elastyczne dostosowanie się do natężenia ruchu. 
Przy sygnalizacjach stałoczasowych, nawet jeżeli 
nie było ruchu z innego kierunku, należało odczekać 
przez okres przewidziany w programie.

Zastrzeżenia kierowców budzi zastosowany 
na skrzyżowaniach system „all red” wyświetlający 
czerwony sygnał dla wszystkich kierunków ruchu. Z 
informacji z mławskiego rejonu GDDKiA i krytycz-
nych uwag kierowców wiemy, że tworzą się korki 
na skrzyżowaniu ul. Płockiej, Tatarskiej, Sienkiewi-
cza i 3 Maja. Przyczyną jest obligatoryjny 120-se-
kundowy czas trwania cyklu, w którym muszą się 
zmieścić czasy przejazdu dla ul. Płockiej - Tatarskiej 

Sygnalizacja pulsująca rytmem miasta

na wprost, lewoskręty z ul. Tatarskiej i Płockiej, dla 
kierunku Sienkiewicza - 3 Maja oraz wszystkie zgło-
szenia pieszych na przejściach. Generalna Zarząd-
ca drogi planuje zmianę systemu „all red” na tym 
skrzyżowaniu na taki, który zawsze będzie wyświe-
tlał zielony sygnał dla któregoś z kierunków ruchu. 
Poprawi to przejezdność na skrzyżowaniu.

A.G.

Remont drogi krajowej nr 60, jednej z głównych arterii Ciechanowa mamy już za sobą. 
Przebudowa prowadzona przez Generalną Dyrekcję Dróg  Krajowych i Autostrad przy-
niosła kilka nowych rozwiązań, które mają poprawić bezpieczeństwo i płynność ruchu. Na-
leżą do nich między innymi poszerzenie zjazdu z wiaduktu w kierunku skrzyżowania z ul.  
3 Maja, wysepki pośrodku jezdni i akomodacyjna sygnalizacja świetlna.

Inwentaryzacja azbestu
Przypominamy mieszkańcom Ciechanowa 

o obowiązku zgłaszania wyrobów zawierających 
azbest. Muszą to zrobić właściciele, zarządcy lub 
użytkownicy nieruchomości, na których był lub jest 
wykorzystywany azbest, a także wyroby zawierające 
ten minerał. Informacje należy składać w Wydziale 
Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta, Pl. Jana Pawła II 6 do 31 stycznia 2008 roku. 
Druki formularzy są dostępne w Biurze Obsługi In-
teresanta przy ul. Wodnej 1, w Wydziale Inżynierii 
Miejskiej oraz w zakładce Poradnik Interesanta na 
stronie internetowej urzędu www.um.ciechanow.pl. 
Informujemy jednocześnie, że osoby uchylające się 
od tego obowiązku podlegają karze grzywny.   

A.G.

U zbiegu ulic Witosa i 11 Listopada wybudowano małe rondo

Powstaje podbudowa ulicy Gajcego

Budowa kalalizacji sanitarnej w ul. Ostatni Grosz

Na wszystkich skrzyżowaniach wzdłuż drogi krajowej  
nr 60 znajdują się czujniki dotykowe przy przejściach dla 
pieszych
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Uchwały Rady Miasta 
Ciechanów podjęte  

na XIII Sesji  
27 września 2007 r.:

Nr 94/XIII/07  – w sprawie zbycia 
nieruchomości w trybie bezprzetargo-
wym.
Nr 95/XIII/07  – w sprawie przezna-
czenia do sprzedaży lokali w domu 
mieszkalnym.
Nr 96/XIII/07  – w sprawie ustano-
wienia służebności gruntowej. 
Nr 97/XIII/07  – w sprawie zbycia 
nieruchomości w trybie bezprzetargo-
wym.
Nr 98/XIII/07  – w sprawie zbycia 
nieruchomości w trybie bezprzetargo-
wym.
Nr 99/XIII/07  – w sprawie zmiany 
planu pracy Rady Miasta Ciechanów. 
Nr 100/XIII/07  – w sprawie zmian  
w budżecie miasta na 2007 r.

Nie zwlekaj!  
Wymień stary dowód  

na nowy
Wymiana starych dowodów 

osobistych (zielone książeczki) na 
nowe (plastikowe) trwa od 2001 
roku. Realizację tak dużego przed-
sięwzięcia rozłożono na 7 lat, stąd 
rok 2007 jest ostatnim przewidzia-
nym ustawowo terminem. W Cie-
chanowie jeszcze 5 580 osób nie 
wymieniło dowodów. Wymiana 
trwa tylko do 31 grudnia 2007 r. 
i termin ten nie zostanie przedłużo-
ny. Do 31 marca 2008 r. wydłużo-
no jedynie czas legitymowania się 
starymi dowodami. Urząd Miasta 
apeluje, żeby nie czekać z wymia-
ną dowodu osobistego na ostatnią 
chwilę, lecz zrobić to już teraz. 
Wnioski należy składać osobiście 
w Biurze Obsługi Interesanta UM 
(ul. Wodna 1) od poniedziałku do 
piątku godzinach 8.00–15.30 (we 
wtorki 9.00–16.30). Osoby wy-
mieniające dokument tożsamości 
mogą przy wypełnianiu wniosków 
skorzystać na miejscu z pomocy 
urzędnika. Osoby starsze i cho-
re mogą telefonicznie poprosić  
o przyjazd urzędnika do domu. 
Przypominamy, że do wniosku na-
leży dołączyć 2 zdjęcia (lewy pół-
profil z widocznym uchem), odpis 
aktu urodzenia lub małżeństwa (do-
tyczy tylko osób urodzonych lub 
zawierających związek małżeński 
poza Ciechanowem) oraz potwier-
dzenie opłaty w kwocie 30 zł.

 W 189 budynkach będących własno-
ścią miasta mieszka ok. 9 tys. osób. 30% 
najemców nie płaci czynszu, a zadłużenie 
negatywnie odbija się na kondycji finan-
sowej administratora, czyli Towarzystwa 
Budownictwa Społecznego. Problemom 
mieszkaniowym poświęcone były 
obrady XIII sesji Rady Miasta. 
Analizowano też sytuację ekono-
miczną TBS. 

Miasto musi budować 
mieszkania socjalne
 – Kończymy właśnie 3. budy-

nek socjalny z 48. mieszkaniami. 
Musimy mieć gdzie wykwatero-
wać eksmitowanych lokatorów, bo 
zgodnie z prawem albo zapewnimy 
im lokum, albo będziemy płacić za 
nich czynsz – mówi prezydent Wal-
demar Wardziński. Od 11 września 
2006 roku w związku z rozstrzy-
gnięciem Trybunału Konstytucyj-
nego gminy mają obowiązek wypłaty wła-
ścicielom pełnych odszkodowań, czyli 
rynkowej stawki czynszu za lokal zajmo-
wany przez osobę, która otrzymała wyrok 
eksmisyjny, a gmina nie zapewniła jej lo-
kalu zastępczego, czy socjalnego. Na pod-
stawie orzeczonych wyroków sądowych, 
złożonych do Urzędu Miasta, dziś doty-
czy to 103 osób. W stosunku do kolejnych 
96 trwa postępowanie o eksmisję. Według 
szacunków egzekwowanie tego ustawo-
wego przywileju w skali roku kosztowa-
łoby więc miasto ok. 500 tys. zł. W tych 
warunkach ukierunkowanie gospodarki 
mieszkaniowej miasta na budownictwo 
socjalne wydaje się koniecznością. 

– Budownictwo socjalne wymusza 
ruch na rynku, bo odzyskane lokale wcho-
dzą do puli wolnych mieszkań. Po oddaniu 
do użytku budynku socjalnego przy ul. Ko-
munalnej ,,ruch mieszkaniowy’’ dotyczył 
aż 79 rodzin – informuje zastepca prezy-
denta Ewa Gładysz.

Dopłaty to koszt jednego budynku
Miasto z własnego budżetu musi także 

udzielać pomocy w formie dopłat do czyn-
szów, czyli tak zwanych dodatków miesz-
kaniowych osobom, których dochód na 1 
członka rodziny nie przekracza 746,83 zł 
miesięcznie. W 2006 roku dodatki miesz-
kaniowe kosztowały miejski budżet pra-
wie 3,3 mln zł. Ewa Gładysz przyznaje, 
że gdyby nie one wielu mieszkańców nie 
byłoby w stanie regularnie opłacać czyn-
szów. Uzmysławia też skalę pomocy mia-
sta. – 3,3 mln zł to koszt budowy jednego 
budynku mieszkalnego. 

Kto jednak miałby taki dom zbudo-
wać? Odkąd ciechanowski TBS funk-
cjonuje jako spółka gminna wybudował  
8 budynków z 338 mieszkaniami. Inwesty-
cje zostały rozliczone terminowo, a Bank 
Gospodarki Krajowej umorzył TBS-owi 
10% udzielonego kredytu. Kolejne 174 
osoby są zainteresowane nowymi lokalami 
TBS. W najbliższym czasie nie ma jednak 

na nie szans. Warunki kredytowania tego 
typu budownictwa przez BGK niekorzyst-
nie się zmieniły, co uniemożliwia spółce 
sięgnięcie, jak dotychczas, po preferencyj-
ne kredyty. 

Remonty pilnie pożądane
Ogromny problem stanowią potrze-

by remontowe, zwłaszcza w dzielnicy 
„Bloki”. Mamy w mieście 100 budynków  
z okresu II wojny światowej, a nawet 
wcześniejszych. Domy, mimo starań za-
rządcy, którym jest TBS, pilnie wymaga-
ją remontów bieżących i kapitalnych. To 
oznacza bardzo poważny wysiłek finan-
sowy ze strony miasta. Samo wykona-
nie wentylacji w 57 budynkach w dziel-
nicy „Bloki” może w najbliższym czasie 
kosztować milion złotych. – Nie jesteśmy  
w stanie tym wydatkom sprostać, bo mu-
sielibyśmy na same remonty corocznie 
przeznaczać 3,5 do 4 mln zł. Rozwiąza-
niem kompleksowym powinno być przy-
gotowanie i opracowanie programu rewi-
talizacji dzielnicy „Bloki”, dające szanse 
na fundusze unijne, a doraźnie korzystanie  
z funduszy termomodernizacyjnych i środ-
ków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska – wskazuje Józef Borkow-
ski, przewodniczący Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Ochrony Środowiska RM. 
– Część mieszkańców dewastuje budyn-
ki. Choćby prezydent przeznaczył 100% 
budżetu, to i tak nie zaspokoi potrzeb re-
montowych. A czeka nas jeszcze prezent,  
w postaci bloków PKP – przypomina rad-
ny Andrzej Rolbiecki. 

Zadłużenie
 Zadłużenie czynszowe najemców się-

ga na koniec 2006 roku około 30%, w lo-
kalach socjalnych prawie 90%. To niemal 
4,5 mln zł, z czego 80% stanowią długi 
ponad 12-miesięczne. Zadłużenie odbija 
się na kondycji i sytuacji ekonomiczno-fi-
nansowej TBS. Podejmowane przez spół-
kę działania windykacyjne, choć zinten-
syfikowane, nie przynoszą oczekiwanych 
efektów. W czasie dyskusji na posiedze-
niach komisji Rady Miasta rozważano, jak 
obniżyć zaległości czynszowe. Propozycja 
abolicji dzieli radnych. – Jest to radykal-
ne rozstrzygnięcie problemu zadłużenia 

na dany moment, ale czy dobry przykład 
dla tych, którzy do tej pory płacili – pyta  
E. Gładysz. 

Zmiana sposobu zarządzania
Komisja Gospodarki Konumalnej  

i Ochrony Środowiska Rady Mia-
sta widzi konieczność wprowadze-
nia z początkiem roku zmian umo-
wy Gminy Miejskiej Ciechanów 
z TBS na zarządzanie zasobem 
mieszkaniowym gminy, w spo-
sób rozdzielający rolę właścicie-
la lokali i ich zarządcy. Dziś trud-
no ocenić następstwa finansowe, 
związane z ewentualnym przeję-
ciem przez gminę bezpośredniego 
finansowania wydatków na utrzy-
manie mieszkań komunalnych  
i socjalnych. Konieczne będzie po-
wołanie grupy fachowców, którzy 
opracują program niezbędnych po-
sunięć. Komisja sugeruje również 

wykorzystanie terenów budowlanych TBS 
w obrębie osiedla Księcia Konrada na bu-
downictwo wielorodzinne. Spółka mogła-
by wówczas wystąpić w roli dewelopera.

Radny Wojciech Jagodziński zauwa-
ża, że TBS jest spółką trudną do zarządza-
nia. 40 pracowników, z czego 10 stanowi 
grupę remontową (w 2006 r. wykonała ro-
boty na kwotę prawie 1,5 mln zł), obsługu-
je ponad 3 tys. rodzin i kilkaset budynków. 
– Nie wszystko zależy tylko od TBS. To ko-
lejne Rady Miasta pozbawiły spółkę przy-
chodów z najmu lokali użytkowych. Dla 
zobrazowania: w 1999 r. przychody z naj-
mu lokali użytkowych wyniosły 716 tys. zł,  
w 2006 r. – 75 tys. – zaznacza radny.

Władza centralna  
nie robi nic

 – Problem mieszkaniowy nasze mia-
sto, podobnie jak inne w Polsce, rozwiązuje  
w pojedynkę. Nie można sprzedawać złu-
dzeń społeczeństwu, że lokalne władze so-
bie z tym poradzą. Na budowę i remonty 
mieszkań moglibyśmy przeznaczyć cały bu-
dżet inwestycyjny i to będzie tylko kropla w 
morzu potrzeb – stwierdza Ewa Gładysz. 
Zdzisław Dąbrowski dosadniej mówi, co 
myśli o wsparciu gmin przez władze cen-
tralne. – Od lat 90-tych zepchnęli cały ten 
majdan na samorządy, ale w ślad za obo-
wiązkami nie poszły pieniądze. Brak kom-
pleksowego spojrzenia na problem miesz-
kaniowy. Przez te lata, kiedy jesteśmy  
w UE parlament nie podjął żadnej sku-
tecznej inicjatywy, aby pozyskać środki 
na rewitalizację takich zasobów, jak nasza 
dzielnica „Bloki” – wytyka radny. – Niem-
cy, o wiele bogatszy kraj, pozyskał środki 
na taką rewitalizację i wspiera spółdziel-
czość mieszkaniową, w którą w Polsce 
bardzo daleko ingeruje się ustawami. To 
jest arogancja władzy na skalę niespotyka-
ną. A gdzie są programy rządowe, bo na 
razie mieliśmy tylko doraźne hasła.

Ewa Blankiewicz

Gmin nie stać na budownictwo mieszkaniowe, a rząd zamiast konstruować programy głosił hasła

Trzeba budować i remontować, ale za co?
Ciechanowski TBS ósmy, ostatni wybudowany przez siebie budynek oddał do użytku w ubiegłym 

roku. Spółdzielnie mieszkaniowe od kilku lat nie budują nowych lokali. Pozostają więc inicjatywy dewe-
loperów, rynek wtórny i budownictwo jednorodzinne. W miejskiej kolejce na mieszkanie czeka 589 osób. 
Stare domy komunalne wymagają remontów. Na najpilniejsze wystarczyłoby 2,5 mln zł. A tyle właśnie 
wynoszą zaległości czynszowe lokatorów. 

Jak prezes z prezesem. Od lewej: radny Z. Dąbrowski (SMWL 
,,Mazowsze’’) i J. Szymak (TBS)

Medal dla SMLW 
„Mazowsze”

Na XIV sesji Rady Miasta w uzna-
niu pracy na rzecz dla rozwoju miasta 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator-
sko-Własnościowej „Mazowsze” wrę-
czono medal za Zasługi dla Ciecha-
nowa. Z rąk przewodniczącego Rady 
Tomasza Grembowicza i prezydenta 
Waldemara Wardzińskiego medal ode-
brała Izabela Dobrzyniecka, przewod-
nicząca Rady Nadzorczej spółdzielni.
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Interpelacje radnych
Agnieszka Bukowska zapytała, komu podlegają stołówki na terenie szkół miej-
skiego samorządu, czy korzystają z nich tylko uczniowie, czy też inni miesz-
kańcy. Radna podzieliła się przykrym doświadczeniem, kiedy odmówiono jej 
sprzedaży obiadów dla dzieci chorej sąsiadki. Zapytała też o działania w odnie-
sieniu do budynków przy ul. Sienkiewicza 32C i Chabrowej. Poprosiła również  
o wystąpienie do zarządcy ul. Niechodzkiej z prośbą o budowę oświetlenia. 
Józef Borkowski poruszył problem rewaloryzacji kaucji przy sprzedaży przez 
gminę miejską mieszkań komunalnych (kaucje obowiązywały, kiedy miesz-
kania przydzielano umową zawartą z zarządcą nieruchomości). Radny przy-
pomniał, że kaucja wpłacona 15-20 lat temu miała inny wymiar finansowy  
i spytał, czy ten problem reguluje ustawodawstwo, czy są to wewnętrzne roz-
strzygnięcia samorządu.
Wojciech Jagodziński poprosił o informację, jak wygląda dzisiaj status dawnej 
Miejskiej Telewizji Kablowej (w latach 1994-1998 miasto było jej udziałow-
cem). Radny pytał, jak wygląda telewizyjna infrastruktura i czy jest możliwa 
reaktywacja lokalnej telewizji, która w jego przekonaniu spełnia ważną rolę in-
formacyjną.
Krzysztof Leszczyński powtórnie interpelował w sprawie usprawnienia orga-
nizacji ruchu na parkingu przy ul. Pułtuskiej 20. Zdaniem radnego przesunięcie 
wjazdu w kierunku Opinogóry spowodowało w pewnym miejscu na tym parkin-
gu poważne przewężenie. Zwrócił się też o remont wejścia do Przedszkola Nr 10 
przy ul. Batalionów Chłopskich. Postulował również, żeby PUK częściej opróż-
niał pojemniki do segregacji odpadów (obecnie raz w tygodniu) na osiedlach do-
mów wielorodzinnych. Radny w imieniu mieszkańców budynku Sikorskiego 7 
podziękował za remont odcinka chodnika przy ul. Smorawińskiego.
Ewa Kaczyńska zapytała, czy to prawda, że ul. Głowackiego ma być ulicą jed-
nokierunkową.
Zdzisław Dąbrowski zapytał, czy wiadomo coś o przygotowaniach Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad swoich dróg do zimy – radny zwrócił tu 
uwagę na wjazd z ul. Płońskiej w ul. K. Szwanke, gdzie dzieci przechodzą po pa-
sach do szkoły. Podziękował też w imieniu mieszkańców osiedla 40-lecia i osie-
dla „Jeziorko’’ za kawałek drogi łączący ul. Rzeczkowską z ul. Armii Krajowej.
Wojciech Gesek chciał się dowiedzieć, czy jest plan i możliwość zakrycia ro-
wów wokół zamkowych błoni. Zdaniem radnego pozwoliłoby to uniknąć nie-
przyjemnych zapachów. Zgłosił też konieczność remontu chodników przy  
ul. Broniewskiego (naprzeciwko SP Nr 5) i ul. Kraszewskiego oraz nawierzchni 
ul. Kicińskiego (na odcinku od Wyspiańskiego do Kargoszyńskiej).
Tomasz Grembowicz przypomniał o planowanej przebudowie ul. Wojska Pol-
skiego. Nawiązując do przedłużenia ul. Armii Krajowej do ul. Wojska Polskiego 
radny zaproponował, żeby przed remontem zrobić fragment objazdu tej ulicy.
Andrzej Rolbiecki przedstawił punkt widzenia osoby niepełnosprawnej na re-
mont ciechanowskiego odcinka drogi krajowej nr 60: droga została podniesiona 
o kilkadziesiąt centymetrów, przybyło różnych spadków, a nowe przejścia dla 
pieszych są zasypane grysem. Zdaniem radnego na takim przejściu można łatwo 
się przewrócić, a remont nie miał dostatecznego nadzoru.

oprac. E.B.

OGŁOSZENIE 
o wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
„KRUBIN II” w Ciechanowie

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały 
Rady Miasta Ciechanów nr 419/XXXVII/2006 z dnia 26 stycznia 2006 r. zawiada-
miam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego „KRUBIN II” dla obszaru położonego w rejonie ulic: 
Sońskiej, Krubińskiej, Ceramicznej, Dobrej, Piwnej, Ptasiej, Żurawiej, Podleśnej, 
Żytniej, Chabrowej, Długiej, Ludowej, Spacerowej, Wędkarskiej, Wrzosowej  
i Kruczej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,  w dniach od 15 paź-
dziernika 2007 r. do 9 listopada 2007 r. w siedzibie Urzędu Miasta Ciechanów,  
ul. Wodna 1: w Biurze Obsługi Interesantów (parter) oraz w Wydziale Urbanisty-
ki i Architektury (pokój nr: 301, 310, 311 – II piętro) we wtorki w godzinach od 
9.00 do 17.00 w pozostałe dni od 8.00 do 16.00. Projekt planu dostępny jest rów-
nież na stronie internetowej Urzędu Miasta: www.um.ciechanow.pl.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwią-
zaniami odbędzie się w dniu 8 listopada 2007 r. w nowej sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta Ciechanów, ul. Wodna 1 (parter – pokój 104) o godz. 14.00. Zgod-
nie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 
planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Pre-
zydenta Miasta Ciechanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki 
organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nie-
przekraczalnym terminie do dnia 30 listopada 2007 r.

Prezydent  Miasta Ciechanów    
/-/ Waldemar  Wardziński

Profesor Bibiana Mossakowska
Urodziła się w Ciechanowie. Jej rodzice Barbara i Zygmunt Kamińscy 

byli dentystami. Już w dzieciństwie postanowiła, że zostanie lekarzem. Ab-
solwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Cie-
chanowie. Studiowała na Akademii Medycznej w Gdańsku i Warszawie. Na 
ostatnim roku studiów wyszła za mąż za neurologa Mirosława Mossakow-
skiego i zamieszkała w Warszawie. Jest specjalistką w zakresie chirurgii dzie-
cięcej. Od 1999 r. jest profesorem nauk medycznych. Przez 49 lat pracowała 
w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Jest autorką lub współautorką 149 pu-
blikacji naukowych. Zdobyła wiele odznaczeń za swoją działalność społecz-
ną. Jest m.in. Kawalerem Orderu Uśmiechu, Złotego Krzyża Zasługi, Na-
grody Za Wielkie Serce i Złotego Telefonu Zaufania. Działa na rzecz dzieci  
w wielu organizacjach pozarządowych, m.in.: Fundacji Dzieci Niczyje, UNI-
CEF-ie, Komitecie Ochrony Praw Dziecka, Forum na Rzecz Dzieci, Niebie-
skiej Linii. Brała udział w tworzeniu „Programu przeciwdziałania przemocy 
do roku 2012”.

– Pani Profesor ma coś znacznie 
ważniejszego niż sukcesy i zasługi. 
Ma wielkie serce. Tak wielkie, że za-
wsze starczało go i dla rodziny, i dla 
małych pacjentów, i dla Ciechano-
wa. Pani Profesor nie szczędzi dla 
nas czasu, nie skąpi wsparcia, za-
wsze o nas pamię-
ta. Nigdy nie za-
wodzi. Jest obec-
na na miejskich 
uroczystościach 
i imprezach, po-
piera, lobbuje, 
organizuje.

Czym możemy 
się zrewanżować, 
o d w d z i ę c z y ć ? 
Medal „Za zasłu-
gi dla Ciechano-
wa, jaki przyzna-
no Pani Profe-
sor w 2002 roku 
to zdecydowanie 
za mało. Hono-
rowe Obywatel-
stwo jest tylko 
potwierdzeniem 
faktu wszystkim 
tu obecnym do-
skonale znanego. 
Bibiana Mossa-
kowska jest cie-
chanowianką nie 
tylko z urodzenia, ale z powołania. 
Dokonania Pani Profesor, jej osobo-
wość, wdzięk i charyzma powodują, 
że patrząc na naszą Honorową Oby-
watelkę mogę śmiało powiedzieć: 
ciechanowianka to brzmi dumnie! 

W podobnym duchu były utrzy-
mane słowa posłów Mirosława Koź-
lakiewicza i Aleksandra Soplińskie-
go, rektora PWSZ Andrzeja Kolasy, 
wójta Marka Kiwita, dyrektora szpi-
tala Zbigniewa Trzeciaka, lekarzy 
oraz wieloletnich przyjaciół prof. 
Mossakowskiej. Wśród nich wy-

różnił się wybitny aktor Ignacy Go-
golewski, który pięknie powiedział 
wiersz Broniewskiego. Goście sesji 
wysłuchali też chóru PWSZ. Sesja 
nabrała prawdziwie rodzinnego cha-
rakteru, a prof. Bibiana Mossakow-
ska dowcipnie puentowała każdą 

wypowiedź swoich wielbicieli.
Drobna postać bohaterki dnia gi-

nęła w bukietach kwiatów, choć Pani 
Profesor prosiła wcześniej, żeby za-
miast nich kupić cegiełki na ciecha-
nowski szpital i PWSZ. Cegiełkami 
okazały się wydania komediodra-
matu „Siedem dni, ale nie tydzień” 
syna honorowej obywatelki Paw-
ła Mossakowskiego, dramaturga i 
znanego krytyka filmowego. Autor 
rozdawał autografy, bo chętnych do 
wykupienia cegiełek nie brakowało. 

E.B.

XIV sesja Rady Miasta

   Ciechanowianka  
             to brzmi dumnie

Uroczysta sesja, podczas której prof. Bibianie Mossakowskiej 
nadano tytuł honorowego obywatela Ciechanowa rozpoczęła się od 
wystąpienia prezydenta Waldemara Wardzińskiego. 
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Nagroda jest wyra-
zem niekwestionowa-
nego zaufania środowi-
ska, dowodem uznania 
dla profesjonalizmu, wy-
ników ekonomiczno-
technicznych, osiągnięć 
w dziedzinie organizacji  
i zarządzania, ochrony 
środowiska, a także zaan-
gażowania w działalność 
charytatywną.

Organizatorem bran-
żowej nagrody jest Izba 
Gospodarcza Ciepłownic-
two Polskie zrzeszająca 

ponad 280 członków spośród przed-
siębiorstw ciepłowniczych oraz firm 
współpracujących. Laur Ciepłownic-
twa przyznawany jest w trzech kate-
goriach: laur honorowy, dla wiodące-
go przedsiębiorstwa ciepłowniczego 
oraz dla wiodącej firmy współpra-
cującej z sektorem ciepłowniczym. 
Ciechanowski PEC sprzedaje ponad 
560 000 GJ ciepła rocznie i rywali-
zuje z ponad 250 przedsiębiorstwami  
w tym przedziale sprzedaży w kraju. 
Nagrodę Laur Ciepłownictwa 2007 
przyznała Kapituła Laurów, wybiera-
jąc PEC Ciechanów spośród przedsię-
biorstw nominowanych w tej katego-
rii.

                                                red. 

Ciechanowskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ma ko-
lejny powód do dumy. Zostało nagrodzone Laurem Ciepłownictwa 
w kategorii wiodące przedsiębiorstwo ciepłownicze zgodnie z łaciń-
ską maksymą „Primus inter pares” (pierwszy wśród równych sobie). 
Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się podczas XI Forum Ciepłow-
ników Polskich, obradującego 17-19 września 2007 r. w Międzyzdro-
jach.

Laur Ciepłownictwa dla PEC

Od lewej: prezes PEC Jerzy Wyrzykowski, przewod-
niczący kapituły Jacek Szymczak, członek kapituły 
prof. Stanisław Mańkowski, 

Dla zmotoryzowanych zorgani-
zowane będą bezpłatne parkingi: przy 
ogrodzeniu cmentarza i wzdłuż dro-
gi dojazdowej na rozbudowaną część 
cmentarza, przy ogrodach działko-
wych „Łydynia” oraz na parkingu 
na terenie bazy Zakładu Komunika-
cji Miejskiej przy ul. Gostkowskiej 
83. Dodatkowe miejsca postojowe 
będą udostępnione również w okoli-
cy cmentarza parafialnego, na terenie 
targowiska przy ul. Płońskiej 28 i na 
parkingu przy Gimnazjum Nr 1 przy 
ul. Orylskiej 3. Przed wjazdem na 
cmentarz komunalny, przy samym 
chodniku oznakowane będzie też 5 
miejsc parkingowych dla osób nie-
pełnosprawnych. Tymczasowo przy-
gotowane będzie 1. tego typu miej-
sce przy ul. Rzeczkowskiej. Przed 
cmentarzem w ul. Płońskiej na stałe 
wyznaczone zostały miejsca posto-
jowe dla osób niepełnosprawnych. Z 
myślą o nich oznaczone zostały rów-
nież miejsca parkingowe za cmenta-
rzem przy ul. Gostkowskiej. 

ZKM wprowadza dodatkowe 
połączenia w relacji miasto – cmen-
tarz komunalny: 

29 października – 2 listopada
Linia „A” na trasie Gostków – 17 

Stycznia (kwiaciarnia)  –   Plac Koś- 
ciuszki – Gostków w godzinach 8.30- 
-17.00 z częstotliwością co 15 mi-
nut.

1 listopada 
Linia „B” na trasie Gostków  
– Kraszewskiego – 17. Stycznia (kwia-
ciarnia) – Plac Kościuszki – Dw. PKP 
– Gostków w godzinach 9.00-17.00  
z częstotliwością co 20 minut, 
Linia „C” na trasie Gostków  
– 17. Stycznia (kwiaciarnia) – Bat. 
Chłopskich – Gostków w godzinach 
9.05-17.00 z częstotliwością co 15 
minut, 
Linia „D” na trasie Gostków  
– 17 Stycznia (kwiaciarnia) – W. Si-
korskiego – Armii Krajowej – Płońska 
– Gostków w godzinach 9.10-17.00  

Organizacja ruchu  
w Święto Zmarłych

Pod koniec września naszych ukra-
ińskich przyjaciół odwiedzili: Ewa Gła-
dysz, zastępca prezydenta Ciechanowa, 
miejska radna Ewa Latko i Tadeusz Pi-
kus, prezes Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych. Wizyta ciechanowskich 
samorządowców w partnerskim mie-
ście Chmielnicki miała związek z 576. 
rocznicą powstania miasta i 70. roczni-
cą utworzenia obwodu chmielnickiego. 
W obchodach Dni Miasta uczestniczyły 
także delegacje z innych partnerskich 
miast Chmielnickiego – z Litwy, Rosji, 
Serbii, USA i Izraela. Uroczystościom 
towarzyszyły spotkania delegacji z wła-
dzami miasta, prezentacje zespołów ar-
tystycznych, orkiestr dętych, twórców 
oraz firm z miasta i obwodu chmiel-
nickiego. Przedstawiciele Ciechanowa 
przekazali swojemu partnerowi z Ukra-
iny obraz naszego ciechanowskiego ma-
larza Zygmunta Szczepankowskiego, 
przedstawiający Zamek Książąt Mazo-
wieckich.

W tym roku uroczystości Dni Miasta 
obchodzone były w gorącej atmosferze 
towarzyszącej przyspieszonym wybo-
rom parlamentarnym na Ukrainie. Zna-
czącym akcentem obchodów była wi-
zyta w Chmielnickim prezydenta Wik-
tora Juszczenki. Przedstawiciele miast 
partnerskich także zostali zaproszeni do 
udziału w spotkaniu z prezydentem. W 
drodze powrotnej delegacja z Ciecha-

nowa zatrzymała się na krótko we Lwo-
wie, odwiedzając m. in. Cmentarz Ły-
czakowski, Cmentarz Orląt Lwowskich 
oraz Starówkę.
U naszych przyjaciół w Breźnie

Co roku na początku października  
w partnerskim Breźnie na Słowacji od-
bywają się Horehońskie Spotkania Śpie-
wu Chóralnego. Po raz drugi na zapro-
szenie Primatora Brezna w spotkaniach 
uczestniczył ciechanowski chór Sine 
Nomine. Zespół ze Słowacji dwukrot-
nie gościł na naszym festiwalu „Cie-
chanovia Cantans”. Oprócz muzyków 
Ciechanów reprezentowali: Sekretarz 
Miasta Zbigniew Sawicki oraz Bożena 
Żywiecka, kierownik Wydziału Kultu-
ry i Współpracy Zagranicznej Urzędu 
Miasta, radne Grażyna Derbin i Barba-
ra Piasecka oraz Dariusz Mosakowski, 
dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół Nr 
1. Wizyta u południowych sąsiadów za-
owocowała między innymi ustaleniem 
planów współpracy przy wymianie mło-
dzieży ze szkołą w Breźnie.

Jubileuszowe uroczystości  
w Haldensleben

Niemiecki partner – Haldensleben 
– dużą wagę przywiązuje do naszych 
wzajemnych relacji. Wyrazem tego jest 
zaproszenie przedstawicieli Ciechano-
wa na obchody 15 rocznicy podpisania 
porozumienia o partnerskiej współpra-
cy. 25 października do Haldensleben 

pojechał prezydent Cie-
chanowa Waldemar War-
dziński, przedstawiciele 
Rady Miasta: przewodni-
czący Tomasz Grembo-
wicz, radni Andrzej Rol-
biecki i Andrzej Czyżew-
ski, uczniowie Zespołu 
Szkół Nr 2 oraz chór Sine 
Nomine. Podczas jubile-
uszowych uroczystości 
otwarta zostanie wystawa 
naszego artysty Zygmun-
ta Szczepankowskiego.             

red.

Prezydent Ciechanowa, Narodo-
wy Bank Polski Oddział Okręgowy  
w Warszawie oraz Bank Spółdzielczy 
w Ciechanowie zapraszają do obejrze-
nia wystawy unikatowych zdjęć z pro-
cesu projektowania i produkcji pierw-
szego polskiego banknotu kolekcjo-
nerskiego z wizerunkiem papieża Jana 
Pawła II. Wystawa prezentowana bę-
dzie od 7 do 23 listopada w siedzibie 
Banku Spółdzielczego przy ul. 3 Maja 
3.  Jest to jedyna okazja obejrzenia fo-
tografii udostępnionych przez Polską 
Wytwórnię Papierów Wartościowych 
S.A., autorstwa Artura Tkaczyka. Od 
26 listopada do 7 grudnia fotografie 
będzie można obejrzeć również w Ga-
lerii „C” CKiSz. 

red.

Wystawa unikatowych zdjęć z procesu projektowania i produkcji 
pierwszego polskiego banknotu kolekcjonerskiego z wizerunkiem papieża 
Jana Pawła II 

Pamięci wielkiego Polaka

Przemysław Krajewski rytuje odwrotną 
stronę banknotu kolekcjonerskiego
Fot. Artur Tkaczyk – archiwum PWPW 

Wizyty w miastach partnerskich
Z wizytą w Chmielnickim

red.

Laur Ciepłownictwa

Ciechanowska delegacja pojechała do Chmielnickiego  
na zaproszenie mera Sergija Melnika (drugi z prawej)
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– Miejski samorząd stara się stwo-
rzyć dzieciom i młodzieży jak najlep-
sze warunki nie tylko do nauki, ale i do 
uprawiania sportu. Ale nowoczesne sale 
komputerowe i boiska nie wystarczą. 
Najważniejsi są ludzie. Wychowawcy  
z prawdziwego zdarzenia, życzliwi, 
acz krytyczni przyjaciele młodych lu-
dzi. Wśród pedagogów jest ich nie-
mało. Urząd Miasta stawia do ich 
dyspozycji specjalistów, monitoru-
jące szkoły kamery, programy i te-
sty antynarkotykowe. Te działania są 
bardzo ważne, ale bez wsparcia na-
uczycieli nic nie znaczą. Z prawdzi-
wą przyjemnością wręczę dziś nagro-
dy prezydenta za pracę dydaktyczną 
i wychowawczą wyróżniającym się  
w ciągu ostatniego roku nauczycielom 
– mówił prezydent, który 12 paździer-

nika oprócz Gimnazjum Nr 3 odwie-
dził też Szkoły Podstawowe Nr 5 i 6. 

Nagrody Prezydenta Miasta Cie-
chanów otrzymały: Ewa Gronowska  
i Krystyna Mossakowska (Miejski Ze-
spół Szkół Nr 1), Maria Szpojankowska 
i Iwona Maria Gronczewska (Miejski 
Zespół Szkół Nr 2), Anna Lachowska, 
Małgorzata Strusińska (Szkoła Podsta-
wowa Nr 4), Agnieszka Dubert i Aga-
ta Pawłowska (Szkoła Podstawowa  
Nr 5), Joanna Zembrzuska i Ewa 
Osiecka (Szkoła Podstawowa Nr 6), 
Ewa Cybulska, Sławomir Piotr Maru-
szewski (Gimnazjum Nr 1), Alicja Zo-
fia Chojnacka i Bogumiła Nasierow-
ska (Gimmnazjum Nr 3), Jolanta Zo-
fia Piotrowska (Przedszkole Nr 4) oraz 
Joanna Śpiewak (Szkoła Społecznego 
Towarzystwa Oświatowego). 

E.B.

Nauczyciele  
z prawdziwego zdarzenia

– To dzień hołdu dla wiedzy i tych, którzy ją przekazują i – co nie mniej 
ważne – wychowują. Razem z rodzicami kształtują przyszłość i charaktery 
młodych ludzi. Nie ma trudniejszej, bardziej odpowiedzialnej i piękniej-
szej pracy – powiedział prezydent W. Wardziński w czasie uroczystości  
z okazji Dnia Edukacji Narodowej  w Gimnazjum Nr 3. 

Andrzej Smulski  – przewodni-
czący Zarządu Osiedla Nr 10 „Kargo-
szyn”. Kawaler. 28 lat.  W Ciechano-
wie ukończył technikum zawodowe, 
a w Koszalinie politechnikę. Z wy-
kształcenia jest inżynierem. Pracuje  
w serwisie seata na stanowisku dorad-
cy technicznego. Pasjonuje się żeglar-
stwem, paralotniarstwem, motoryza-
cją oraz amatorskimi rajdami samo-
chodowymi. Kontakt: ul. Parkowa 36, 
06-400 Ciechanów, kom. 600 612 167, 
e-mail: zarzadosiedlanr10@wp.pl.

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

branych przez mieszkańców Ciechanowa na kadencję 2007-2011.

Aleksander Kraszewski – prze-
wodniczący Zarządu Osiedla Nr 11 
„Podzamcze”. Ma 56 lat. Z wykształ-
cenia technik budowlany. Przez ostat-
nie 15 lat prowadził własną działalność 
gospodarczą. Obecnie jest rencistą.  
W Zarządzie Osiedla funkcję przewod-
niczącego pełni po raz drugi. Uczest-
niczy w pracach Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej. Interesuje się histo-
rią. Jego pasją są stare monety. Wolny 
czas najchętniej spędza z rodziną na 
wycieczkach krajoznawczych. Szcze-
gólnie lubi odwiedzać zabytkowe  
miejsca o ciekawej architekturze. 
Kontakt: ul. Parkowa 15, 06-400 Cie-
chanów, tel. (023) 673 80 72. 

Uroczystości rozpoczęły się  
w kościele farnym od mszy św., któ-
rą odprawił biskup 
płocki Piotr Libe-
ra. Po wspólnej mo-
dlitwie w intencji 
środowiska akade-
mickiego, studenci  
i ich wykładowcy 
przemaszerowali ul. 
Ściegiennego, Grodz-
ką, 3 Maja, War-
szawską, 17 Stycznia 
do nowej siedziby 
PWSZ przy ul. Na-
rutowicza. Poświęce-
nia nowych obiektów 
uczelni, współfinan-

Inauguracja roku akademickiego w nowej siedzibie przy ul. Narutowicza

„Gaudeamus” w PWSZ 
12 października w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej  

w Ciechanowie uroczyście rozpoczęto rok akademicki 2007/2008. In-
auguracja połączona była z otwarciem nowych obiektów uczelni przy  
ul. Narutowicza, wybudowanych przy wsparciu środków unijnych. 
300 tys. zł do tej inwestycji dopłacił samorząd. 

sowanych z Unii Europejskiej ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Zintegrowane-
go Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego, dokonał biskup płocki. 
Wykład inauguracyjny na temat „Sta-
bilności systemu bankowego w Polsce” 
wygłosiła prof. dr hab. Małgorzata Za-
leska. W inauguracji oprócz studentów 
i wykładowców uczestniczyli m.in.: 
Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego, parlamentarzyści okręgu cie-
chanowskiego, rektorzy i prorektorzy 
zaprzyjaźnionych uczelni, władze sa-
morządowe Ciechanowa i Mławy oraz 
przedsiębiorcy. Waldemar Wardziński 
wręczył Monice Konopce nagrodę pre-
zydenta miasta dla najlepszej studentki 
z Ciechanowa. Uroczystość uświetnił 
występ Chóru Akademickiego PWSZ, 
który zaśpiewał tradycyjne „Gaude-
amus” oraz „Gaude Mater Polonia”.                      

                                                  red.

Uczestnicy konferencji będą mo-
gli dowiedzieć się jakie obszary ak-
tywności gospodarczej dają naj-
większe możliwości uzyskania do-
finansowania dla przedsiębiorstw, 
zapoznają się z unijnymi i rządo-
wymi dotacjami dla przedsiębior-
ców na najbliższe lata. Omówione 
zostaną także kwestie zabezpieczeń  
z funduszu poręczeń unijnych, uła-
twiającego realizację projektów 
współfinansowanych ze środków unij-
nych oraz wymogów formalnych, ja-
kie należy spełnić, aby ubiegać się  

o fundusze. Proces ubiegania się  
o środki unijne zostanie przedstawio-
ny na podstawie analizy konkretnego 
przykładu. 

Udział w konferencji jest bez-
płatny. Liczba miejsc ograniczona.  
O uczestnictwie w konferencji decy-
duje kolejność zgłoszeń. Formularz 
zgłoszenia dostępny jest na stronie 
www.irb.pl, który należy po wypeł-
nieniu przesłać faksem pod wskazany  
w zgłoszeniu numer. Zgłoszenia moż-
na składać do 5 listopada.

A.G.

Unijne pieniądze  
dla polskich przedsiębiorców

7 listopada o godzinie 9.30 w Hotelu MDM w Warszawie, przy pl. 
Konstytucji 1 rozpocznie się konferencja „Fundusze unijne – szansa 
na rozwój”. Jej organizatorami są Instytut Rozwoju Biznesu i Euro-
pejskie Centrum Przedsiębiorczości, a partnerem – Bank Gospodar-
stwa Krajowego.

Nowa siedziba PWSZ

W budowie miały swój udział wszystkie 
szczeble samorządu. Od lewej: starosta 
S. Morawski, prezydent W. Wardziński  
i marszałek A. Struzik

Tak głosowaliśmy
21 października głosowaliśmy na kandydatów do Sejmu i Senatu RP. Wybory 

w kraju wygrała PO pezd PiS, LiD i PSL. Frekwencja w naszym mieście wyniosła 
54,27%. W Ciechanowie największe poparcie uzyskała Platforma Obywatelska 
– 35,38%. Na Prawo i Sprawiedliwość głosowało 31,03%. Kolejne miejsca za-
jęły: Lewica i Demokraci – 15,81%, Polskie Stronnictwo Ludowe – 14,59%, Sa-
moobrona – 1,29%, Liga Polskich Rodzin – 0,99%, Polska Partia Pracy – 0,92%.  
W okręgu ciechanowsko-płockim najwięcej głosów zdobył PiS przed PO, PSL  
i LiD. W Sejmie będą nas reprezentować: Wojciech Jasiński, Marek Opioła, Ro-
bert Kołakowski i Dariusz Kaczanowski, Julia Pitera, Mirosław Koźlakiewicz  
i Andrzej Nowakowski (PO), Waldemar Pawlak i Adam Struzik (PSL) oraz Jo-
lanta Szymanek-Deresz (LiD). Do Senatu wchodzą: Janina Fetlińska (PiS) i Eryk 
Smulewicz (PO). 



Z życia szkół  
i przedszkoli

Wycieczka do Opinogóry
20 września uczniowie klas I B i D  

z Gimnazjum Nr 2 pojechali na wy-
cieczkę rowerową do Opinogóry. 
Pierwsze kroki młodzież skierowa-
ła do oficyny Muzeum Romanty-
zmu, gdzie pracując w grupach ba-
dawczych uczestniczyła w lek-
cji „Czym są źródła historyczne  
i jak je rozpoznawać”. Ich zadaniem 
było odróżnienie oryginału od kopii 
oraz zidentyfikowanie postaci histo-
rycznych przedstawionych w scenach 
batalistycznych obrazów z kolekcji 
rodu Krasińskich. Była to interesująca 
lekcja historii. Wycieczka zakończyła 
się międzyklasowym meczem piłkar-
skim oraz grillem. Wynik remisowy 
zadowolił obie drużyny.

Przedszkolne ekozabawy
,,Ekozespoły w mojej szkole” – to 

konkurs ekologiczny, w którym udział 
brały dzieci z Miejskiego Przedszkola 
Nr 10. Angażując się w działania kam-
panii ekologicznego stylu życia „Ra-
zem chronimy Ziemię” zdobyły dy-
plomy Opiekuna Planety oraz cenne 
nagrody rzeczowe. 

„Ratujemy  
i Uczymy Ratować”

Nauczycielki ze Społecznej Szko-
ły Podstawowej STO: Monika Kwie-
cień oraz Iwona Sobczak ukończyły 
kurs „Ratujemy i Uczymy Ratować” 
i otrzymały certyfikat uprawniający 
do nauczania zasad udzielania pierw-
szej pomocy. Szkolenia obejmą dzieci 
z klas I-III szkoły podstawowej. Pro-
gram pozwala na zdobycie niezbędnej 
wiedzy, jaką każdy z nas powinien po-
siadać w celu udzielania pierwszej po-
mocy. Sprzęt o wartości ponad 5 tys. 
zł, jaki szkoła otrzymała od WOŚP, 
jest doskonałym i profesjonalnym na-
rzędziem pracy dla nauczycieli. 

● 9.XI. godz. 19.00 – S’thrash’ydełko 
/Kawiarnia Artystyczna CKiSz/
● 24. XI. godz. 19.00 – XVI Ciecha-
nowskie Spotkania z Bluesem /Ka-
wiarnia Artystyczna CKiSz/

● do 5.XI – malarstwo Małgorza-
ty Szołtysik i Kuby Grydniewskiego  
/Galeria „C” CKiSz/
● do 7-23.XI – wystawa unikalnych 
zdjęć z procesu projektowania i pro-
dukcji pierwszego polskiego banknotu 
kolekcjonerskiego z wizerunkiem pa-
pieża Jana Pawła II /Bank Spółdziel-
czy/
● 8.XI godz. 17.00 – Z cyklu „Wielcy 
Polacy na Mazowszu” otwarcie wy-
stawy poświęconej Marii Skłodow-
skiej-Curie /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/
● 9.XI. godz.18.00 – wernisaż wy-
stawy fotografii Michała Bojarskiego 
/Galeria „C” CKiSz/
● 15.XI godz. 17.00 – wernisaż wy-
stawy członków Stowarzyszenia Au-
torów Polskich /Kawiarnia Artystycz-
na CKiSz/
● do 30.XI – „Warszawa. Lalki Bole-
sława Prusa” /Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej/

● 8.XI. godz. 16.30 – spotkanie Klubu 
Miłośników Poezji – sylwetka twór-
cza Stanisława Wyspiańskiego (1869-
1907) w  100. rocznicę śmierci poety, 
dramaturga, malarza, grafika i archi-
tekta /Miejska Biblioteka Publiczna – 
Filia Nr 1 przy ul. Kicińskiego 21/23/
● 12.XI. godz. 10.00 – sesja naukowa 
na temat Marii Skłodowskiej-Curie /
Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
● 12.XI. godz. 16.00 – spotkanie an-
drzejkowe w Klubie Seniora /Kawiar-
nia Artystyczna CKiSz/
● 13.XI. godz. 17.00 – promocja 3. 
tomików poetyckich członków cie-
chanowskiego oddziału ZLP: Zenony 
Cieślak, Igora Kantorowskiego i Ste-
fana Chojnowskiego /Kawiarnia Arty-
styczna CKiSz/
● 25.XI – ekspozycja pluszowych 
misi i książek o misiach. Konkurs 
plastyczny „Mój Miś”. Zgadywanka 
„Podróże z bohaterami ksiązki A. i C. 
Centkiewiczów” /Miejska Biblioteka 
Publiczna – Filia Nr 1 przy ul. Kiciń-
skiego 21/23/

● W listopadzie na ekran kina „Łydy-
nia” wchodzą następujące filmy: „U 
Pana Boga w ogródku”, „Wojownicze 
żółwie NINJA”. 

oprac. K.D.
Redakcja nie odpowiada

za zmiany terminów zapowiadanych
wydarzeń kulturalnych
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Zapowiedzi kulturalne
– LISTOPAD

Uczniowie szkoły podstawowej  
i gimnazjum dzielnie odpierali ataki 
nauczycieli, a nawet zadali im nie- 
jeden cios. W kolejnych rundach za-
wodnicy musieli wykazać się umiejęt-
nością tańca, śpiewu, recytacji, a na-
wet rymowania! W konkurencji „Quiz 
o szkole” wiedza została sprawdzona 
dogłębnie. Nie wystarczyła znajomość 
faktów z życia szkoły, ważne były tak-
że osobiste dane personalne, jak na 

przykład numer buta pani sekretarki 
czy model samochodu nauczyciela. 
Walka była wyrównana, aż do mo-
mentu pojedynku na rymy. Któż by 
przypuszczał, że właśnie w tej stricte 
młodzieżowej konkurencji nauczycie-
le okażą się zwycięzcami! Ich rymy 
powalały na kolana. Wszystko to dzia-
ło się pod czujnym okiem jury w skła-
dzie: prezes STO Jolanta Truszewska,  
dyrektor Miejskiego Zakładu Obsługi 

Szkół i Przedszkoli Adam Krzemiń-
ski oraz ks. Maciej Jastrzębski. Po-
jedynek błyskotliwie poprowadzili 
uczniowie I klasy Społecznego Gim-
nazjum STO: Aleksandra Walczak i 
Cezary Skrzypczyński. W tym nie-
łatwym pojedynku zwyciężyły obie 
strony –  takich umiejętności i po-
czucia humoru niejeden mógłby po-
zazdrościć.

Bożena  
Zagórska-Arumińska

Pojedynek z uczniami 
15 października na kilka godzin Społeczna Szkoła Podstawowa 

STO w Ciechanowie zamieniła się w ring. W narożnikach stanęli 
uczniowie kontra nauczyciele. Czyżby walczyli o władzę w szkole? 
W ten interesujący sposób świętowano Dzień Edukacji Narodowej. 

Na jesiennym święcie nie mo-
gło zabraknąć ogniska. W czasie, gdy  
w popiele piekły się ziemniaki uczest-
nicy obejrzeli przedstawienie w wy-
konaniu zaprzyjaźnionego z placów-
ką Teatru Vażka z Torunia. Na buziach 
nie tylko przedszkolaków, ale i ro-
dziców można było zauważyć zado-
wolenie i radość. Wszyscy wspólnie 

tańczyli i bawili się przy dźwiękach 
wesołej muzyki. Delektowano się pie-
czonymi ziemniakami i kiełbaskami, 
które z pomocą rodziców dzieci upie-
kły w ognisku. Serdecznie zaprasza-
my wszystkich do udziału w kolej-
nych przedszkolnych imprezach. Na-
prawdę warto!

                 Małgorzata Grabowska

Święto Pieczonego Ziemniaka  
w Przedszkolu Nr 10

Z okazji powitania jesieni i rozpoczęcia nowego roku szkolnego 
21 września w Miejskim Przedszkolu Nr 10 odbyła się doroczna, in-
tegracyjna impreza – Święto Pieczonego Ziemniaka. Spotkanie do-
starczyło wiele przyjemności dzieciom i rodzicom, którzy bawili się 
razem ze swoimi pociechami.

Dzień Papieski w Krasiniaku 
I Liceum Ogólnokształcące w nie-

typowy sposób obchodziło Dzień Pa-
pieski. Na każdej przerwie między 
lekcjami uczniowie Krasiniaka grali  
i śpiewali utwory chrześcijańskie oraz 
sprzedawali ciasta przyniesione przez 
ich koleżanki i kolegów. Udało się ze-
brać 400 zł. Dochód przekazany zo-
stał na rzecz Dzieła Trzeciego Tysiąc-
lecia, czyli na stypendia dla zdolnych 
uczniów w całej Polsce. – Myślę, że to 
ciekawy sposób przypomnienia i pon-
tyfikatu Jana Pawła II i jego nauki. – 
mówi dyrektorka I LO Marzanna Zmy-
słowska. W przygotowania zaangażo-
wała się cała społeczność szkolna. Nad 
całością czuwali katecheci. red.

Ciechanowskie słowiki

Goście poznali warunki pracy  
i nauki w MZS Nr 2. Mieli także oka-
zję porozmawiać z uczniami i nauczy-
cielami. Szczególną uwagę zwrócili 
na wyposażenie pracowni terapeu-
tycznych TOMA-
TIS, Biofieedback, 
gabinetu do rehabi-
litacji.

Uczestnicy pro-
jektu byli również 
gośćmi w ratu-
szu. Zastępca pre-
zydenta Cezary 
Chodkowski mó-
wił o kierunkach 
rozwoju miasta i 
działaniach z tym 
związanych. Go-

ście zrewanżowali się informacja-
mi o systemie edukacji w Belgii  
i Hiszpanii. Mieli też okazję zwiedzić 
Ciechanów i pobliski Pułtusk. 

red.

Integracja europejska 
w szkolnym wydaniu

Hiszpańscy, belgijscy i polscy goście z wizytą w ratuszu

Szkoła Podstawowa Nr 7 ponownie gościła przedstawicieli szkół 
uczestniczących w europejskim programie Comenius. Wizyta trwała 
od 17 do 20 października. Do Ciechanowa przyjechali nauczyciele ze 
szkół partnerskich w Belgii, Hiszpanii i Lędzina. 
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 Biegacze rywalizowali ze sobą 
na trzech dystansach: 1000 m, 2000 
m i 4000 m. Najmłodszą zawodnicz-
ką była 7-letnia Ola Drzewiecka z SP  
Nr 7, najstarszym zawodnikiem – 
74-letni Wojciech Kowalski. Wśród 
uczniów szkół podsta-
wowych najlepsi oka-
zali się Adrian Cheł-
miński (klasy 1-3)  
i Łukasz Brzoza (klasy 
4-6) z SP nr 7. W kate-
gorii gimnazjów tryum-
fował Szymon Kałkow-
ski z Gimnazjum Nr 3,  
a w kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych – Ja-
rosław Konop reprezen-
tujący Zespół Szkół Nr 
2. Z seniorów i wete-
ranów najszybciej po-

biegł Marek Dzięgielewski. Puchary 
dla zwycięzców ufundował prezydent 
miasta. Akcję zorganizowali: Urząd 
Miasta, MOSiR oraz Klub Biegacza 
przy Miejskim Ognisku TKKF „Pro-
myk”.                                            red.

Wspólne bieganie
W piękną, słoneczna sobotę 29 września w lesie śmiecińskim oko-

ło 300 zawodników uczestniczyło w ciechanowskiej edycji ogólnopol-
skiej akcji „Polska Biega”. Swoich sił mógł spróbować każdy, kto 
lubi aktywny tryb życia. 

W programie znalazł się też od-
czyt kustosza Marii Mironowicz-
Panek z Muzeum S. Żeromskiego  
w Nałęczowie, prezentacja książki Bar-
bary Bielastej „Szulmierz i okolice”, 
otwarcie wystawy poświeconej autoro-
wi „Przedwiośnia”, recital Adama Ro-
sołowskiego oraz zwiedzenie dworu,  
w którym S. Żeromski spędził lato 
1887. Wieczorem w Kawiarni Arty-
stycznej ciechanowskiego CKiSz od-
była się noc poetów. Drugiego dnia 
przy grobie Zygmunta Krasińskiego w 
Opinogórze złożone zostały kwiaty. W 
Muzeum Romantyzmu rozstrzygnię-
ty został XIX Ogólnopolski Konkurs 
Poetycki „O Laur Opina”. Jury prze-
wodniczył znany poeta i prozaik Er-
nest Bryll. Spośród nadesłanych wier-
szy pierwszą nagrodę (1000 zł) zdoby-
ła Dorota Grzesiak z Bytomia Odrzań-
skiego. Nagrodę specjalną za wiersz 
o tematyce ciechanowskiej otrzymał 
Adam Rosołowski z Ciechanowa. Po-
nadto jury przyznało 3 równorzędne 

wyróżnienia po 500 zł. Laureaci przy 
akompaniamencie Andrzeja Kaluszkie-
wicza zaprezentowali swoje wiersze. 

Głównym organizatorem impre-
zy był ciechanowski oddział Związ-
ku Literatów Polskich, który na Jesień 
Poezji, konkurs ,,O laur Opina’’ oraz 
wydanie Ciechanowskich Zeszytów 
Literackich otrzymał dofinansowanie 
od prezydenta miasta w wysokości  
8 tys. zł.  
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XII Ciechanowska Jesień Poezji 

W kręgu Żeromskiego i Krasińskiego 
10 i 11 października upłynął w atmosferze XII Ciechanowskiej 

Jesieni Poezji. Pierwszego dnia poeci spotkali się z młodzieżą i stu-
dentami. Po warsztatach, w Szkole Podstawowej w Szulmierzu 
promowane były IX Ciechanowskie Zeszyty Literackie „Żeromski  
na salonach”. Zeszyty literackie od lat wydawane są przy finanso-
wym wsparciu Urzędu Miasta. 

Para pobrała się 24 grudnia 1957 
roku. Pani Helena urodziła się w 
1939 r. w Szwejkach. Pracowała w 
PKS Ciechanów, a później w Komi-
tecie Wojewódzkim PZPR. Otrzyma-
ła Brązowy i Srebrny Krzyż Zasłu-
gi. Pan Jerzy urodził się w 1938 r. w 
miejscowości Płonna Płońska. Długie 
lata przepracował w ciechanowskiej 
Cukrowni. Małżonkowie wychowali   

3. dzieci i doczekali się 5. wnucząt. 
Jubilaci otrzymali medale „Za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie” oraz listy 
gratulacyjne. Szczęśliwej parze za-
stępca prezydenta Ewa Gładysz wrę-
czyła pamiątkowe płaskorzeźby z po-
piersiem papieża Jana Pawła II. Uro-
czystości uatrakcyjniły lampki szam-
pana, kwiaty i życzenia na kolejne 
wspólne lata.

50 lat wspólnej drogi przez życie…
29 września w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślubu 

świętowali Państwo Helena i Jerzy Pawlakowie. 

Dobra passa rozpoczęła się na Mi-
strzostwach Warszawy Juniorów oraz 
Turnieju Młodzików w Taekwon-do 
ITF. Wystartowało w nich 140 zawod-
ników z  klubów z Warszawy, Legio-
nowa, Grodziska Mazowieckiego, 
Mińska Mazowieckiego, Łodzi oraz 
Kielc. Matsogi reprezentowało 10 za-
wodników. Doskonale wypadli mło-
dzicy. Piotr Zieliński wywalczył zło-
ty medal w technikach specjalnych, 
a Łukasz Goszczyński – srebrny me-
dal w układach formalnych powyżej  
6 kup oraz brązowy medal w tech-
nikach specjalnych. Piotr Ziejewski 
zdobył brązowy medal w układach 
formalnych  8 – 6 kup.

W dobrze obsadzonych Mistrzo-
stwach Warszawy Juniorów startowa-
ło 4 naszych zawodników. Najlepiej 
wypadła Klaudia Kołdras, która dzię-
ki zdobyciu złotego medalu w techni-
kach specjalnych i srebrnego w wal-
kach została najlepszą zawodniczką 

zawodów. Paweł Szewczak 
zdobył złoty medal w wal-
kach do 58 kg, Michalina 
Pniewska wywalczyła srebro 
w walkach do 48 kg.

Kolejnym sukcesem 
okazał się udział zawod-
ników LKS Matsogi Cie-
chanów w Pucharze Euro-
py Taekwon-do w Tampere  
w Finlandii. Ta druga rangą 
impreza w Europie zgroma-
dziła na starcie wielu świet-
nych zawodników, medali-
stów Mistrzostw Świata i Eu-
ropy. W doborowym towa-

rzystwie bardzo dobrze spisali się zna-
ni ze swojej sprawności bracia Piotr  
i Paweł Szwejkowscy, którzy zdoby-
li złoty medal w konkurencji walki 
aranżowanej (pokazowej). Po drodze 
do złota pokonali pary z Anglii i Nor-
wegii. W walkach indywidualnych do 
63 kg lepiej wypadł Paweł Szwejkow-
ski, który przegrał dopiero w półfinale 
z Irlandczykiem Luke Woodsem, osta-
tecznie zdobywając brązowy medal. 
Piotr Szwejkowski doskonale wypadł 
w układach II dan, w walce półfina-
łowej musiał uznać wyższość byłego 
Mistrza Świata w układach Ismo Ma-
kinena z Finlandii, zdobywając tym 
samym brązowy medal. Piotr Pełka  
i Ilona Omiecińska tym razem nie 
mieli szczęścia. Ilona cztery dni przed 
zawodami spędziła chora w łóżku. 
Ostatecznie LKS Matsogi Ciechanów 
zajął wysokie 10 miejsce w klasyfika-
cji punktowej na 30 klubów startują-
cych w II Pucharze Europy. A.G.

Udany początek sezonu LKS Matsogi
Wytrwałość, waleczność i systematyczność zawodników ciecha-

nowskiego klubu LKS Matsogi zaprowadziła ich po kolejne trofea. 
Posypały się one podczas niedawnych zawodów: Pucharu Europy 
Taekwon-do w Finlandii, Mistrzostw Warszawy Juniorów oraz Tur-
nieju Młodzików w Taekwon-do ITF. Już niebawem będzie okazja 
zobaczyć naszych zawodników w Ciechanowie podczas międzynaro-
dowego Turnieju Taekwon-do Mazovia Cup 2007, który rozgrywany 
będzie w nowej hali MOSiR-u w dniach 16-18 listopada.

Bracia Szwejkowscy po udanym występie w Finlandii

Biegacze mogli liczyć gorący doping publiczności

Jury przewodniczył Ernest Bryll
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Dwie równorzędne II nagrody po 
400 zł przypadły Jadwidze Sosnow-
skiej (ul. Wiklinowa 3) i Janowi Wit-

Nagrody w konkursie na najładniejszą posesję w 2007 r.
15 października po raz 10. rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszą posesję,  organizowany przez Urząd Miasta. Jury pod przewod-

nictwem zastępcy prezydenta Ewy Gładysz w kategorii budynki mieszkalne, jednorodzinne I nagrodę w wysokości 500 zł przyznało Elżbiecie 
i Ireneuszowi Grabowskim oraz Annie i Markowi Gronowskim (ul. Zagłoby 25/27). 

Pamiątkowe zdjęcie po ceremonii wręczenia nagród 

I nagrodę w kategorii budynki mieszkalne, jednorodzinne otrzymali Elżbieta i Ireneusz 
Grabowscy oraz Anna i Marek Gronowscy (ul. Zagłoby 25/27). 

kowskiemu (ul. Błękitna 3). III nagro-
dę w wysokości 300 zł zdobyli Helena 
i Robert Kowalscy (ul. Graniczna 28). 

W kategorii obiek-
ty użyteczności pu-
blicznej I nagrody 
nie przyznano. II  
w wysokości 400 
zł przyznano Mu-
zeum Szlachty Ma-
zowieckiej (ul. War-
szawska 61 A). III 
ex aequo – DPS 
„Kombatant” (ul. 
Batalionów Chłop-
skich 12) oraz pa-
rafii św. Franciszka 
z Asyżu (ul. Bata-
lionów Chłopskich 
10). W kategorii bal-

I nagroda w kategorii balkony przyznana Teresie Nicman i Annie 
Ruteckiej (ul Sikorskiego 6)

Oboje poruszają się w sferze war-
tości uniwersalnych. Ich obrazy prze-
sycone niepokojem  pokazują od-
mienne formy ekspresji. „Post-mo-
dernistyczne rozluźnienie kryteriów 
twórczości plastycznej, odrzucenie 
awangardowych rygorów pozwoliło 

na swobodny wybór własnego języka” 
– czytamy w katalogu wystawy. Sło-
wa prof. dr hab. Teresy Kostyrko suge-
rują, że mamy do czynienia ze sztuką, 
która uniknęła pułapki poddawania się 
doraźnym modom i pogoni za łatwym 
sukcesem. Pozytywne przekazy (ona) 

i ironiczny dy-
stans (on) spla-
tają się w pro-
wokacyjny dia-
log. Nic dziw-
nego, że obecni 
na wernisażu 
artyści dłu-
go rozmawia-
li w kuluarach  
z przybyłymi 
gośćmi. Wysta-
wa będzie czyn-
na do 5 listopa-
da.

K.D.

Nowa wystawa w Galerii „C”

Optymizm i ironiczny dystans
Malarstwo Małgorzaty Szołtysik i Kuby Grydniewskiego było te-

matem ekspozycji otwartej 5 października w Galerii „C” Centrum 
Kultury i Sztuki. Artyści ukończyli warszawską Akademię Sztuk Pięk-
nych i mają za sobą liczne wystawy zbiorowe oraz indywidualne. 

Zespół działający przy 
ciechanowskim Centrum 
Kultury i Sztuki został go-
rąco przyjęty. Przedstawie-
nie doszło do skutku przy 
współpracy z Ośrodkiem 
Dokumentacji Sztuki Tade-
usza Kantora CRICOTEKA 
i zostało włączone w pro-
gram VI Podgórskich Dni 
Otwartych Drzwi. Była to 
osobliwa wędrówka w głąb 
jednej z dzielnic Krakowa. 
– Nasz występ zainaugu-
rował cykl pasjonujących 
spacerów i wykładów. Zostaliśmy ujęci  
w „eksperymentalnym piątku”. Surowe 
wnętrza dawnej elektrowni zmieniliśmy 
w kameralny teatr. Daliśmy pierwsze 
przedstawienie w historii tego miejsca. 
W niedalekiej przyszłości CRICOTEKA 
planuje stworzyć tu salę teatralną i za-
praszać zespoły z całego świata – wyja-
śnia reżyser Katarzyna Dąbrowska. 

Teatr Exodus wystąpił w Krakowie 

Historia zatoczyła koło…
Po 40. latach od słynnej realizacji Tadeusza Kantora, „Kur-

ka Wodna” na jeden wieczór wróciła do Krakowa. 28 września  
w budynku dawnej Elektrowni Podgórskiej, gdzie powstaje muzeum 
twórcy Cricot 2, swoją interpretację dramatu Witkacego zaprezen-
tował Teatr Exodus. Historia zatoczyła koło…

Na pierwszym planie Korbowski (Mariusz Lewandowski)  
i Lady (Mariola Szczygielska)… 

Koszty podróży Teatru Exodus do 
Krakowa pokryły ciechanowskie spół-
ki: Zakład Komunikacji Miejskiej, 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz 
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. 
Życzliwym sponsorom zespół składa 
serdeczne podziękowania. 

red.M. Szołtysik i K. Grywniewski na wernisażu w Galerii ,,C’’

Cytat miesiąca
Nadzwyczajna i uroczysta sesja Rady Miasta. Profesor Bibiana Mos-

sakowska otrzymuje honorowe obywatelstwo Ciechanowa. Pani profesor 
narzeka na zbyt głęboki fotel. – Mogę być Pani podnóżkiem – z oddaniem 
deklaruje Tomasz Grembowicz, przewodniczący Rady.

kony komisja najwyżej oceniła Teresę 
Nicman i Annę Rutecką za wspólnie 
prowadzony ogródek przy budynku 
wielorodzinnym wraz z wkompono-
wanym balkonem (ul. Sikorskiego 6). 
Panie otrzymały łącznie 400 zł. II na-
grodę i 200 zł przyznano Marii Jurkie-
wicz (ul. Wyzwolenia 6B/7). Wyróż-
nienia w tej kategorii zdobyli: Danuta 
Kraszewska (ul. Rzeczkowska 13 a), 
Henryk Szustowski (ul. Tatarska 21)  

i Wspólnota Mieszkaniowa nr 4  
(ul. Powstańców Wielkopolskich 7). 
Dyplomami nagrodzono Ryszarda 
Kaliszewskiego (ul. Roweckiego 9), 
Miejski Zespół Szkół Nr 2 (ul. Czar-
nieckiego 40) i Gimnazjum Nr 3 (17 
Stycznia 17). Pieniądze na nagrody 
konkursowe (łącznie 3 200 zł) pocho-
dzą ze środków Gminnego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej.                                         red.


