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W numerze:
Miasto najwięcej wydaje na oświatę
Walka o ,,śmieciowy” interes
Miejskie inwestycje: ul. Nowokole-
jowa, Ostatni Grosz i Parkowa 
Przebudowa mostu na Bielińskiej
Miasto zdobyło 100 tys. zł dofinanso-
wania na boisko przy SP Nr 4
O sprawach ciechanowskich osiedli 
Jubileusze 50-lecia ślubu
Tomasz Mikinka – autor logo miasta
W cyklu „Nauczyciel miesiąca” – 
Beata Markowska z Miejskiego Ze-
społu Szkół Nr 1 
Nabór wniosków unijnych przesuwa 
się w czasie
ZKM reaguje na uwagi mieszkańców 
do rozkładu jazdy

–

–

–

–

–

–
–

Od lewej: D. Drzewiecka z MIG, E. Olczak  
i J. Zakrzewski z GRYF-u

–

JEDNOGŁOŚNE ABSOLUTORIUM

–

...i jak nowa

Prezydent Ciechanowa zaprasza
„Ciechanovia Cantans”

29, 30 i 31 maja na V Międzynarodowym Festiwalu Chóral-
nym „Ciechanovia Cantans” wystąpią zespoły z Ukrainy, Słowacji 
i Sardynii. Terminy koncertów: 29 maja o godz. 19.30 (kościół św. 
Piotra), 30 maja o godz. 19.30 (kościół farny) oraz 31 maja o godz. 
19.00 (sala koncertowa CKiSz). 

Picasso, Matisse i Miro 
83 grafiki światowej sławy artystów: Pabla Picassa, Henri’ego 

Matisse’a i Juana Miro Urząd Miasta sprowadza do Galerii „C”. 
Wernisaż 5 czerwca o godz. 18.00. Wystawa potrwa do 25 lipca. 

Spring Blues Night
20 czerwca na zamkowych błoniach zagrają: CREE, Why Duc-

ky?, KRZAK, Mike Russell Blues Band, Paul Lamb & The King 
Snake. Koncert rozpocznie się o godz. 17.30. 21 czerwca bluesowe 
rytmy przeniosą się do Kawiarni Artystycznej, gdzie od godz. 19.00 
wystąpią: Demobil Blues, Los Agentos, Cross Roads i Easy Rider. 

Wstęp na wszystkie imprezy jest bezpłatny.

Niepewna przyszłość 
rewitalizacji

Po tygodniach starań miasta 7 maja Ciechanów odwiedził wice-
minister kultury Tomasz Merta, który kilka miesięcy temu unieważ-
nił decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o rewitalizacji 
Zamku Książąt Mazowieckich. W Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
architekt dr Marek Kleczkowski, zwycięzca konkursu na projekt re-
witalizacji zapoznał z nim członków Głównej Komisji Konserwator-
skiej. Konserwatorzy przyznali, że negatywnie opiniując projekt nie 
mieli wystarczających informacji i wycofali się z zastrzeżeń konstruk-
cyjnych. Czy w sporze o rewitalizację zamku można mieć nadzieję na 
kompromis?                                                                                    E.B.

Czytaj na str. 3

Spotkanie  
z członkami MIG

14 kwietnia w Domu Studenta przy  
ul. Narutowicza z inicjatywy Mazowiec-
kiej Izby Gospodarczej odbyło się spotka-
nie jej członków z prezydentem Ciechano-
wa Waldemarem Wardzińskim i starostą 
Sławomirem Morawskim. Włodarze miasta  
i powiatu przedstawili plany samorządów na 
najbliższe lata. Była mowa o inwestycjach, 
wnioskach o unijne fundusze, Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej. Przedsiębiorców in-
teresowały głównie zadania drogowe (m.in. 
pętla miejska, modernizacja ul. Warszaw-
skiej i Placu Jana Pawła II, obwodnica Cie-
chanowa, ścieżki rowerowe), przebudowa 
magistrali kolejowej (wiadukty i tunele na 
terenie Ciechanowa), zagospodarowanie te-
renów rekreacyjnych oraz dostosowywanie 
kierunków kształcenia do potrzeb lokalnych-
firm.                                                      E.B.

Szybka metamorfoza
Dobiegł końca remont ul. Ściegiennego 

na odcinku między ul. Warszawską i Zielo-
ną Ścieżką. Na całej długości jezdni prze-
prowadzono frezowanie i położono nową 
nakładkę bitumiczną.

Na XXI sesji Rada Miasta jednogłośnie 
przyjęła sprawozdanie w wykonania budże-
tu za 2007 rok i tym samym udzieliła absolu-
torium prezydentowi Waldemarowi Wardziń-
skiemu. W przypadku absolutorium to rzadki 
przypadek jednomyślności w historii Rady po  
1989 roku. W 2007 r. dochody  miasta wynio-
sły 90 793 tys. zł, wydatki zamknęły się kwotą 
88 457 tys. zł. I radni rządzącej Ciechanowem 
koalicji, i opozycjoniści zgodnie podkreślali,  
że wynik budżetu zamknął się nadwyżką zamiast 
planowanego deficytu, a miasto bez problemu 
spłaca zadłużenie zachowując dużą zdolność 
kredytową. – Wspólnie pracujemy nad tym, żeby 
życie w Ciechanowie toczyło się jak najspraw-
nej – powiedział prezydent, dziękując Radzie  
i współpracownikom.

A.G.
O innych pracach Wydziału Inżynierii 

Miejskiej czytaj na str. 7

E.B.
Więcej na str. 5

Ul. Ściegiennego w trakcie prac remontowych...

Autorzy budżetowego sukcesu: prezydent W. Wardziński i skarbniczka mia- 
sta M. Damięcka

–

–

dla prezydenta



Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
217 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja mieszkańcy Ciechanowa uczci-

li uczestnicząc we mszy odprawionej w kościele farnym. W wygłoszonej homi-
lii ks. prałat Ireneusz Kokosiński podkreślił narodowo-religijny charakter święta. 
Przypomniał, że z jednej strony jest to rocznica uchwalenia słynnej konstytucji, 
z drugiej – wspomnienie Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. W swoim 
przemówieniu prezydent Waldemar Wardziński nawiązał do sytuacji politycznej  
w 1791 roku. Prezydent mówił o potrzebie jedności narodowej. – Z osobna nie zna-
czymy wiele. Razem tworzymy siłę, z którą inni muszą się liczyć. Dzień uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja to święto, które powinno jednoczyć Polaków. Trzeba tego dnia 
mówić o tradycji, chlubnej przeszłości i łączących nas – mimo wszystkich różnic – 
planach na przyszłość naszej ojczyzny. Trzeba przypominać, że zwyciężaliśmy tylko 
wtedy, kiedy walczyliśmy ramię w ramię. Trzeba apelować, żeby pielęgnować więzi 
między pokoleniami, bo one zawsze – obok religii katolickiej – były naszą siłą, któ-
ra pozwoliła Polsce przetrwać lata zniewolenia. Na zakończenie W. Wardziński 
powiedział, że przynależność Polski do Unii Europejskiej nie stoi w sprzeczności 
 z suwerennością kraju. Unia poszerza nasze możliwości, uzbraja w nowe narzę-
dzia, przynosi dobre do-
świadczenia. Nie jesteśmy 
tak słabi, by obawiać się 
traktatu lizbońskiego, któ-
ry może stać się w naszym 
ręku dobrym instrumentem 
umacniania pozycji Polski 
na kontynencie europej-
skim – argumentował pre-
zydent. Po wspólnej modli-
twie w intencji ojczyzny na 
Pl. Kościuszki, pod pomni-
kiem Polskiej Organizacji 
Wojskowej zostały złożone 
kwiaty. 

Zjazd WOPR
17 maja odbył się Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Ciechanowskiego Wod-

nego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Nowym prezesem został Maciej 
Imielski. Podczas Zjazdu wręczono przyznane przez WOPR odznaczenia. „Błękitny 
Krzyż” otrzymał m.in. prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński. Miasto wspie-
ra działalność WPOR corocznymi dotacjami. W 2008 r. ta organizacja pozarządowa 
otrzyma 21 000 zł. Dotacje przeznaczone są na szkolenie ratowników, podnoszenie 
ich kwalifikacji i zakup drobnego sprzętu sportowego. Na prośbę Zarządu CWOPR 
za kwotę 3 100 zł Urząd Miasta kupił też ratownikom wiosłową łódź ratunkową.

Sejmowa Komisja w Ciechanowie
20 maja z inicjatywy posła Mirosława Koźlakiewicza w siedzibie PWSZ  

w Ciechanowie miało miejsce wyjazdowe posiedzenie sejmowej Komisji Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego, pod przewodnictwem posła Andrzeja Smirnowa.  
W spotkaniu wzięła udział wiceminister prof. Grażyna Pawelska–Skrzypek. Dys-
kutowano o funkcjonowaniu PWSZ w kontekście propozycji zmian usytuowania 
wyższego szkolnictwa zawodowego. Rektor PWSZ prof. Andrzej Kolasa zaprezen-
tował osiągnięcia ciechanowskiej uczelni, goście zwiedzili też Wydział Inżynierii 
oraz Instytut Ochrony Zdrowia. Członkowie Komisji i władze uczelni spotkały się  
z prezydentem Ciechanowa, burmistrzem Mławy oraz starostami obu powiatów. 
Rektor Kolasa chwalił dobrą współpracę Szkoły z lokalnymi samorządami.

Prezydent przyznał dotacje UKS-om
Prezydent Miasta Ciechanów przyznał dotacje na wsparcie realizacji zadań 

w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania. Po przeprowadzeniu otwar-
tego konkursu ofert dotacje na wykonanie zadania „Organizacja zajęć sportowo-
rekreacyjnych elementami programów wychowawczych otrzymały”: Uczniow-
ski Klub Sportowy „Olimpikus” – 14 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Atak” 
– 14 000 zł, Szkolny Klub Sportowy „Trójka Ciechanów” – 9 000 zł. Uczniow-
ski Klub Sportowy „Spring” – 9 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Jedynka” 
– 6 000 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Orzeł” – 5 500 zł, Uczniowski Klub 
Sportowy „Maraton” –  5 430 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Nike” – 5 070 zł.
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Wybór Rektora PWSZ 
Prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa został ponownie wybrany na rektora Pań-

stwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. 24 kwietnia członkowie Uczelnianej Ko-
misji Wyborczej oraz Kolegium Elektorów Uczelni jednogłośnie powierzyli mu 
kierowanie ciechanowsko-mławską uczelnią przez następne 4 lata. 

Wiosna Literatury w Gołotczyźnie
25 i 26 kwietnia upłynęły pod znakiem XIX Wiosny Literatury w Gołot-

czyźnie. Z tej okazji ciechanowski odział Związku Literatów Polskich oraz Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej przygotowali sesję naukową ”Aleksander Świę-
tochowski, pozytywizm i losy polskiej inteligencji”, z udziałem pracowników 
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk. 
Po raz trzeci rozstrzygnięto też Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Laur Posła 
Prawdy”. 

Wizyta w Czechach
W dniach 7-9 maja delegacja ciechanowskich samorządowców z prezyden-

tem Waldemarem Wardzińskim, przewodniczącym Rady Miasta Tomaszem 
Grembowiczem i prezesem ZKM Wojciechem Dzilińskim przebywała w Novym 
Bydzovie, w Czechach. W konferencji „Funkcjonowanie samorządów lokalnych 
w miastach partnerskich” wzięło udział ok. 120 osób. Doświadczenia w zakresie 
zadań gmin wymieniali ciechanowianie, Czesi z Novego Bydzova i Společnej 
Cidliny, Słowacy z Brezna i Muránskiej Planiny, Łotysze z Ogre oraz Włosi  
z Cascinette. Porównano, jak samorządy różnych krajów radzą sobie z zadaniami 
komunalnymi, inwestycjami, oświatą, sportem, ochroną zdrowia, pomocą spo-
łeczną. Świętowano też Dzień Europy. Każda z 7. delegacji posadziła drzewo, 
oznakowane flagą narodową.

III Międzynarodowe Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego 
W dniach 9-11 maja ciechanowski oddział Związku Literatów Polskich 

pod patronatem Marszałka Sejmu RP i Biskupa Diecezji Płockiej zorganizował  
IV Dni Ks. Macieja Kazimierza Sarbiewskiego „Chrześcijański Horacy z Ma-
zowsza”. W trakcie 3-dniowych obchodów, poświęconych pamięci wybitnego 
barokowego poety w Płońsku, Sarbiewie, Przasnyszu, Rostkowie i Ciechanowie 
odbył się cykl spotkań autorskich, wykładów, koncertów, konkursów i wystaw. 

Ćwiczenia obronne
W dniach 12-16 maja na terenie Ciechanowa odbyły się ćwiczenia „Pierścień 

2008”. W ćwiczeniach wzięło udział około 100 słuchaczy Akademii Obrony Na-
rodowej, 40 przedstawicieli Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
Zespół Starosty Ciechanowskiego, dowództwo ćwiczących brygad, grupa opera-
cyjna Wojskowej Komendy Uzupełnień, nauczyciele akademiccy i opiekunowie 
dydaktyczni słuchaczy AON oraz prezydent miasta. Na zorganizowanej 15 maja 
konferencji omówiono zagadnienia związane ze współdziałaniem samorządu te-
rytorialnego z wojskiem. Po spotkaniu na osiedlu „Krubin” przeprowadzono po-
kaz działań Policji, Straży Pożarnej oraz Służb Ratownictwa Medycznego w sy-
tuacjach zagrożenia.

Panu

Adamowi Krzemińskiemu
dyrektorowi Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli  

w Ciechanowie 
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci 

Ojca
składa

Waldemar Wardziński
Prezydent Miasta Ciechanów

 
Pani 

Jolancie Łuniewskiej 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4

serdeczne wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Ojca 
składają 

     Waldemar Wardziński        
Prezydent Miasta Ciechanów 

Tomasz Grembowicz
Przewodniczący  

Rady Miasta Ciechanów

 

25 maja 2008 r. zmarła 

Krystyna Zubiel
 

wieloletnia pracownica Urzędu Miasta Ciechanów 
Rodzinie i Bliskim 

najszczersze wyrazy współczucia składają 

Prezydent Miasta Ciechanów 
i pracownicy Urzędu 

Władze miasta złożyły kwiaty pod pomnikiem POW
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Ciechanów od dawna czeka na 
rewitalizację Zamku Książąt Mazo-
wieckich. Inwestycja była już na wy-
ciągnięcie ręki. Samorząd Mazowsza 
dał pieniądze na sporządzenie doku-
mentacji. Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej, które jest administratorem 
zamku przeprowadziło konkurs na 
projekt rewitalizacji. Wygrała pra-
cownia dr Marka Kleczkowskiego. 
Ruszyły prace nad szczegółowymi 
planami, zaprojektowano wszystkie 
instalacje (nawet klimatyzację), Mu-
zeum uzyskało pozwolenie na budo-
wę. 

Projekt – jak zwykle w takich wy-
padkach – nie wszystkim się spodo-
bał. W jednym z ciechanowskich 
tygodników i w ogólnopolskim „Na-
szym Dzienniku” ruszyła kampania 
przeciwko nowoczesnemu rozwiąza-
niu zaproponowanemu przez architek-
tów z Gdyni. Nieoczekiwanie podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Tomasz 
Merta unieważnił decyzję Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków, który 
kilka miesięcy wcześniej wyraził zgo-
dę na rewitalizację zamku według 
projektu M. Kleczkowskiego.

Inwestycja zablokowana
Jak to się stało, że wątpliwości 

pojawiły się już po przejściu całej 
ścieżki administracyjnej? Wicemini-
ster Merta wyjaśnia, że jego zainte-
resowanie sprawą wywołał list prof. 
Tomaszewskiego, przeciwnika rewi-
talizacji zamku. – Zdarza się, ale nie 
często, że skutkiem takiego postępo-
wania jest odwrócenie biegu decy-
zji. Główna Komisja Konserwator-
ska negatywnie wypowiedziała się  
o projekcie. Podejmując decyzję kie-
rowałem się opinią konserwatorów 
– tłumaczy wiceminister. Muzeum  
i władze miasta rozpoczęły starania  
o zmianę niekorzystnej decyzji. – Nie 
jesteśmy stroną w tym sporze, bo za-
mek jest własnością samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego, ale to nasz 
najwspanialszy zabytek, duma i wizy-
tówka Ciechanowa. Trudno bezczyn-
nie przyglądać się, jak tracimy szan-
sę na rewitalizację zamku za unijne 
środki – mówi prezydent Waldemar 
Wardziński, który wystosował w tej 
sprawie pismo do ministra Bogdana 
Zdrojewskiego. W sprawę zaangażo-
wał się też poseł Mirosław Koźlakie-
wicz. 

Po kilku miesiącach od podjęcia 
brzemiennej w skutkach decyzji i ty-
godniach starań miasta wiceminister 
Merta zapowiedział swój przyjazd do 
Ciechanowa. Towarzyszyło mu tro-
je członków Głównej Komisji Kon-
serwatorskiej: prof. Andrzej Koss,  
dr Stanisław Kaczmarczyk i dr Boże-
na Zimnowodna-Krajewska.

Niepewna przyszłość rewitalizacji
Po staraniach miasta 7 maja Ciechanów odwiedził wiceminister kultury Tomasz Merta, który kilka tygodni temu unieważnił decyzję 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich. Oznacza to m.in. pozostawienie warowni w stanie 
trwałej ruiny. W Muzeum Szlachty Mazowieckiej odbyła się dyskusja z udziałem  zaproszonych gości: architekta dr Marka Kleczkowskie-
go, autora projektu rewitalizacji oraz członków Głównej Komisji Konserwatorskiej. Jej przedstawiciele: prof. Andrzej Koss, dr Stanisław 
Kaczmarczyk i dr Bożena Zimnowodna-Krajewska przyznali, że negatywnie opiniując projekt nie mieli wystarczających informacji. 

Opinia bez znajomości projektu
Po wizji lokalnej w zamku dr  

M. Kleczkowski miał wreszcie oka-
zję przedstawić sceptycznym kon-
serwatorom swój projekt. – Prof. To-
maszewski napisał 
protest w oparciu  
o nieprawdzi-
we materia-
ły. Autor do 
końca nie znał 
mojego pro-
jektu – zżyma 
się M. Klecz-
kowski. – Usły-
szałem od pana 
ministra i człon-
ków Komisji, że wcze-
śniej oglądali coś, co wcale 
nie jest naszym projektem, raczej 
jakimś szczątkiem. Od osób trzecich 
dowiedziałem się, że widzieli zdję-
cia z internetu, które nie oddają isto-
ty projektu. Stąd to nieporozumienie  
i krytyczny stosunek komisji do projek-
tu. Teraz właściwie zaczyna się praw-
dziwa dyskusja. Szkoda, że tak późno. 
Zdanie architekta podziela Hanna Dłu-
goszewska–Nadratowska, dyrektorka 
Muzeum. – Byliśmy zaszokowani, kie-
dy Komisja wydając opinię nie zapo-
znała się z projektem rewitalizacji.

Trzygodzinna dyskusja w Muzeum 
rozwiała zastrzeżenia specjalistów  
do konstrukcji tzw. Domu Dużego. 
– Nie mieliśmy wystarczających in-
formacji – przyznał dr Kaczmarczyk, 
który po wyjaśnieniach projektanta 
wycofał swoje wcześniejsze uwagi. 

Warunek  
– dach nie może być widoczny

Brak zastrzeżeń do jakości projek-
tu nie oznacza, że projekt gdyńskie-
go architekta ma szansę na realizację.  
– Pozostało drugie zastrzeżenie. Nowy 

obiekt nie powinien być dominującym 
obiektem w sylwecie zamku. Należy go 
spróbować ukryć, tak żeby nie był wi-
doczny z zewnątrz zamku – oświadcza 
minister.

Chodzi 
o wystający 

ponad mury dach 
Domu Dużego, 

który wzbudza ka-
tegoryczny sprzeciw członków Głów-
nej Komisji. – Taki kształt dachu ko-
jarzy się z dawną sylwetką zamku, jest 
to jego współczesna interpretacja. Na 
to, co stare – mury i baszty – nakła-
damy nowoczesną architekturę. Ja 
bym o to powalczył. Zmiana zabiera 
nam dużo kubatury i powierzchni wy-
stawienniczej. Jako architektowi nie 
odpowiada mi niski pawilon na dzie-
dzińcu – odpowiada dr Marek Klecz-
kowski. Architekt pracował nad pro-
jektem 2 lata. 

Projekt historyzujący  
bez szans

Przeciwnicy projektu dr Klecz-
kowskiego to głównie zwolennicy 
historyzującej odbudowy. Zgodnie 
z niektórymi doniesieniami praso-
wymi zastrzeżenia Głównej Komi-
sji Konserwatorskiej budziła właśnie 

nowoczesna bryła Domu Dużego. 
Tymczasem Komisja była przeciw-
ko zbudowaniu na zamkowym dzie-
dzińcu jakiejkolwiek budowli. – Nie 
jesteśmy w stanie odtworzyć wersji 
historyzującej, nie dysponujemy do-
kładną dokumentacją – przypomi-
na T. Merta. – Przeczytałem artykuł,  
w którym była taka alternatywa: albo 
projekt nowoczesny albo historyzują-
cy. To nie tak. Spór nie odbywa się 
na temat tego, czy rewitalizować za-
mek na sposób historyczny, czy na 
sposób nowoczesny. Główna Komi-
sja Konserwatorska nigdy nie mówi-
ła, że trzeba go odbudować inaczej. 
Komisja była sceptyczna co do jakiej-
kolwiek formy budynku – z naciskiem 
podkreśla wiceminister. – W tej chwi-
li mam wrażenie, że to się zmieniło. 
Członkowie Komisji wyraźnie godzą 
się na to, żeby w zamku była – w ra-
mach trwałej ruiny – jakaś kubatura. 
Konserwatorzy dostrzegli silne prze-
konanie lokalnej społeczności o nie-
zbędności ożywienia zamku. Okazało 
się tez, że nie są takimi konserwaty-
stami. Prof. Koss zachęcał nawet  
dr Kleczkowskiego, żeby modyfi-
kując projekt zastosował w elewacji 
więcej szkła.

Spór architektów  
i konserwatorów

Czy wycofanie zarzutów, że no-
woczesna konstrukcja naruszy stare 
mury zabytku oznacza, że T. Merta 
wycofa się ze wstrzymującej rewita-
lizację decyzji? Minister nie dał wią-
żącej odpowiedzi. – Decyzję podejmę 
w ciągu kilku najbliższych tygodni  
– oświadczył. Powstrzymanie in-
westycji nastąpiło po publikacjach 
prasowych i krytycznych wypowie-
dziach lokalnych polityków PiS. 
Poseł Robert Kołakowski w kam-
panii przed wyborami do parlamen-
tu za swoje największe osiągnięcie 
publicznie uznał zastopowanie re-
witalizacji. To niepotrzebnie nadało 
sprawie polityczny charakter. Wice-
minister, który pełnił swoją funkcję 
również w poprzednim rządzie za-
przecza, że uległ naciskom. – Wszyst-
ko to, co się wydarzyło, wydarzyło się 
z przyczyn merytorycznych – zapew-
nia Tomasz Merta.

Dzięki spotkaniu pojawiła się 
szansa na kompromis. Dr Marek 
Kleczkowski nie traci nadziei na re-
alizację swojej wizji – Szanuję to, co 
proponują konserwatorzy, ale mamy 
rzetelnie przygotowany projekt. Jest 
coraz więcej tego typu konfliktów 
konserwatorów i architektów. Jest 
też coraz więcej porozumień. Mamy 
zabytkowe, nieużyteczne budowle, 
które stoją martwe i niszczeją. Musi-
my się dogadywać. 

Ewa Blankiewicz

Wizja lokalna na zamku. Od lewej zastępca prezydenta C. Chodkowski, dyrektor Delegatury 
Urzędu Marszałkowskiego P. Wójcik, wiceminister kultury T. Merta

Czapka niewidka.
I po problemie...
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Agnieszka Bukowska zapytała, kiedy zacznie się budowa 
przedłużenia ul. Armii Krajowej i remont ul. Wojska Polskie-
go. Poprosiła o informację, czy ten remont obejmie ul. Gru-
duską i Przasnyską. Radna chciała się też dowiedzieć, czy  
w szkołach samorządowych nie zabraknie nauczycieli języka 
angielskiego oraz zwróciła uwagę na problem z zakorkowanym 
wjazdem z ul. 17 Stycznia w Narutowicza, która po zbudowa-
niu siedziby PWSZ i przychodni stała się ruchliwą ulicą.
Na Grażynie Derbin duże wrażenie zrobił telewizyjny re-
portaż o samowolnym zajęciu pustostanów przez rodziny  
w Wałbrzychu. Radna zapytała, czy taka sytuacja może zda-
rzyć się w naszym mieście, czy w Ciechanowie są pustostany, 
a jeśli tak, to jak są one zabezpieczone.
Mariusz Stawicki zgłosił dwa problemy z zakresu drogo-
wnictwa. Pierwszy dotyczył potrzeby remontu chodnika 
na ul. Jesionowej, zwłaszcza na odcinku od Topolowej do 
ul. 17 Stycznia. Radny zasygnalizował też problem wjazdu  
z Mikołajczyka w ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych. Na-
leżałoby tam poprawić oznakowanie poziome, ponie-
waż nie wiadomo, czy ze środkowego pasa można jechać  
w lewo i prosto, czy tylko w lewo. M. Stawicki podziękował 
również za wyrównanie ul. Sygietyńskiego.
Krzysztof Łyziński zauważył, że coraz więcej miast stara się 
wyeliminować z placówek handlowych foliowe torebki. Zda-
niem radnego w Ciechanowie też powinna się pojawić taka ini-
cjatywa, zapytał więc, na ile nasze miasto może pomóc przed-
stawicielom sklepów handlowych we wprowadzeniu torebek 
papierowych.

Interpelacje radnych
Stanisław Kęsik zgłosił uwagi do funkcjonowania sygnalizacji 
na przejściach dla pieszych po remontach dróg krajowych: albo 
światła dla pieszych zapalają się zbyt późno, albo są włączone 
zbyt krótko. Jako przykład podał skrzyżowanie Pułtuskiej z ul. 
11 Pułku Ułanów. Radny poprosił o uporządkowanie terenu na 
osiedlu Jeziorko i wyrównanie dziurawej drogi do działek na 
Grędzicach, od stawu krubińskiego przez ul. Żytnią. Postulo-
wał też podświetlenie pomnika Marii Konopnickiej.
Józef Borkowski przypomniał, że miasto i ZWiK w tym roku 
planują duże nakłady na uzbrojenie ul. Wojska Polskiego, któ-
ra miała być remontowana przez Wojewódzki Zarząd Dróg. 
Ta inwestycja WZD stanęła pod znakiem zapytania. Radny 
wystąpił z interpelacją wspierającą ponowne starania miasta  
w o wpisanie w plan realizacyjny na ten rok przebudowy drogi 
nr 617 z Ciechanowa do Przasnysza. 
Zenon Stańczak przekazał krytyczne uwagi mieszkańców  
ul. Niechodzkiej do zmian w rozkładzie jazdy miejskich autobu-
sów i poprosił, żeby jeszcze raz przyjrzeć się tej sprawie. Radne-
go zaniepokoiły wakaty kadrowe w Wydziale Inwestycji Urzędu 
Miasta, brak chętnych o określonych kwalifikacjach z uprawnie-
niami projektowymi, budowlanymi, czy geodezyjnymi.
Zdzisław Dąbrowski interpelował w sprawie organiza-
cji ruchu na wyremontowanym odcinku ul. 11 Listopa-
da, gdzie jest wyłącznie oznakowanie poziome. Kierow-
ca wyjeżdżający z ul. Warszawskiej nie ma szans wjechać  
w ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych w prawo nie wchodząc  
w kolizję z przepisami ruchu drogowego. Radny postuluje 
wprowadzenie nakazu skrętu z ul. Warszawskiej w lewo. 

oprac. E.B.

Uchwały Rady Miasta 
Ciechanów podjęte  

na XXI sesji  
24 kwietnia 2008 r.

Nr189/XXI/08 w sprawie rozpa-
trzenia sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Miejskiej Ciecha-
nów za 2007 rok i udzielenia ab-
solutorium Prezydentowi Miasta  
z tego tytułu.
Nr 190/XXI/08 w sprawie przyję-
cia Regulaminu Medalu „Za Zasłu-
gi dla Ciechanowa” i Regulaminu 
Kapituły Medalu.
Nr 191/XXI/08 w sprawie nabycia 
nieruchomości na własność Gminy 
Miejskiej Ciechanów.
Nr 192/XXI/08 w sprawie usta-
lenia najniższego wynagrodzenia 
oraz ustalenia wartości 1 punktu 
dla pracowników zatrudnionych  
w Zakładzie Obsługi Szkół i Przed-
szkoli w Ciechanowie.
Nr 193/XXI/08 w sprawie usta-
lenia najniższego wynagrodzenia 
oraz ustalenia wartości 1 punktu 
dla pracowników samorządowych 
zatrudnionych w miejskich jed-
nostkach oświatowych.
Nr 194/XXI/08 w sprawie prze-
kazania Wojewódzkiemu Sądowi 
Administracyjnemu w Warszawie 
skargi Pana Jerzego Jędrowicza 
wraz z aktami sprawy i odpowie-
dzią na skargę.
Nr 195/XXI/08 zmieniająca 
Uchwałę Nr 186/XX/08 Rady Mia-
sta Ciechanów z dnia 27 marca 
2008 roku w sprawie określenia za-
kresu i formy informacji o przebie-
gu wykonania budżetu za pierwsze 
półrocze Gminy Miejskiej Ciecha-
nów.
Nr 196/XXI/08 w sprawie wyraże-
nia zgody na realizację przez Miej-
ski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Ciechanowie projektu systemo-
wego w ramach Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII Promocja Integracji Społecz-
nej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upo-
wszechnienie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej”.
Pełna treść uchwał znajduje się

na stronie internetowej  
Urzędu Miasta

www.um.ciechanow.pl

Szpital dziękuje 
Radzie Miasta

Dyrektor Specjalistycznego Szpi-
tala Wojewódzkiego Zbigniew Trze-
ciak 24 kwietnia złożył na ręce prze-
wodniczącego Rady Miasta Tomasza 
Grembowicza podziękowania za po-
moc w zakupie sprzętu medycznego 
dla Oddziału Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii oraz modernizacji szpi-
talnych sanitariatów. Dzięki wsparciu 
udzielonemu przez Radę Miasta szpi-
tal wzbogacił się o 6 nowoczesnych 
łóżek intensywnej opieki medycznej, 
bronchofiberoskop oraz 5 odnowio-
nych toalet przystosowanych dla osób 
niepełnosprawnych. 

Teoretycznie za naukę naszych dzieci powinno pła-
cić państwo, ale subwencja oświatowa nie wystarcza. Sa-
morząd dodaje do niej prawie 1/3. W tamtym roku było to  
9 429 tys. zł, w tym będzie sporo więcej. – Gdybyśmy nie do-
kładali, nie wystarczyłoby na wyposażenie szkół, remonty,  
a przede wszystkim na pensje nauczycieli, które stanowią 80% 
całego budżetu oświaty – mówi prezydent Ciechanowa Walde-
mar Wardziński. 

Jak płacimy nauczycielom?
 – W 2007 r. na wynagrodzenia 

nauczycieli i pozostałych pracowni-
ków oświaty wydaliśmy 24 514 tys. zł 
– informuje prezydent. Ile w 2008 r.  
będą zarabiać średnio ciechanow-
scy nauczyciele? Mamy 480 nauczy-
cielskich etatów. Najniższe stopnie  
w oświatowej hierarchii to stażyści za-
raz po studiach i nauczyciele kontrakto-
wi. 19 stażystów i 67 nauczycieli kon-
traktowych nie ma wysokich zarobków 
– odpowiednio 1525 zł i 2012 zł. Ale 
zdecydowana większość to nauczyciele 
wyższego stopnia: mianowani (30% wszystkich pedagogów)  
i dyplomowani (52%). Nauczyciele mianowani (144 etaty) za-
rabiają średnio 3006 zł, a dyplomowani (250 etatów) – 3916 zł. 
– Dokładamy do wynagrodzeń ile możemy, prawie 17% – za-
pewnia prezydent. – Poza tym w każdym budżecie rezerwujemy 
środki na dokształcanie nauczycieli. W tym roku chcemy wydać 
na nie prawie 156 tys. zł.

Kosztowne termomodernizacje
Na inwestycje wydamy łącznie ponad 3 200 tys. zł  

(z tego 213 tys zł przeznaczymy na wyposażenie placó-
wek oświatowych). Budowa wielofunkcyjnego boiska przy  
SP Nr 4 ma zgodnie z przewidywaniami kosztować 340 tys. zł,  
z czego w ubiegłym roku wydano 30 tys. W 2008 roku naj-
więcej zainwestujemy jednak w przedszkola. W Przed-
szkolu Nr 10 za 180 tys. zł utwardzi się brukową kostką 
place, chodniki oraz taras. Będzie to jednak głównie rok ter-
momodernizacji. Za 1 750 tys. zł Przedszkola Nr 1, 3, 6  

Miasto najwięcej wydaje na oświatę
Ze wszystkich pozycji budżetu Ciechanowa na oświatę i wychowanie idzie najwięcej. W 2007 r. ponad 

30 416 tys. zł – to 34,4% wszystkich pieniędzy, które wydaliśmy jako miasto. W tym roku ta suma wynosi 
już ponad 31 770 tys. zł i będzie jeszcze zwiększona. 

i 10 będą miały ocieplone ściany i dachy, wymienione drzwi 
wejściowe i wiatrołapy, zmodernizowane instalacje central-
nego ogrzewania. Przedszkole Nr 3 dostanie też nowe okna. 
Kompleksowa (łącznie z wymianą okien) termomoderni-
zacja czeka również Gimnazjum Nr 1. Będzie kosztować  
1 082 tys. zł. Prace budowlane jak zwykle ruszą w wakacje, ale 
już w maju zostaną ogłoszone przetargi. 

Co i za ile wyremontujemy?
Na remonty placówek oświa-

towych miasto wyda w tym roku  
420 tys. zł. Gimnazjum Nr 1 czeka 
generalny remont kuchni, a Gimna-
zjum Nr 3 będzie mieć na parterze 
nową podłogę z płytek. Łączny koszt  
– 85 tys. zł. Remonty 5 miejskich 
podstawówek to wydatek 160 tys. zł. 
Wśród prac m.in.: uszczelnianie po-
kryć dachów, wymiana podłóg, ma-
lowanie ścian. Najwięcej  – 175 tys. 
zł – będą kosztować remonty w 7 cie-
chanowskich przedszkolach. Niektóre  
z nich otrzymają nowe grzejniki, inne 

łazienki, wymalowane korytarze, podłogi z płytek ceramicznych  
i wyłożone kostką wewnętrzne chodniki.

Czy to koniec wydatków?
Na co jeszcze konieczne są pieniądze z miejskiej kasy? 

Bezpłatna dla uczniów nauka pływania będzie w tym roku 
kosztować miasto 245 tys. zł, Uczniowskie Kluby Sporto-
we – ponad 68 tys. Na utrzymanie szkolnych stołówek (wy-
nagrodzenia i wydatki rzeczowe) wydamy 260 tys. zł. Pra-
wie 28 tys. zł zapłacimy za dowóz niepełnosprawnych 
uczniów do Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2. W 2007 r.  
36 tys. zł z pozyskanych środków zewnętrznych przeznaczy-
liśmy na modernizację monitoringu wizyjnego w szkołach. 
– Od kilku lat z własnych pieniędzy budowaliśmy ten monito-
ring, żeby zwiększyć bezpieczeństwo dzieci. To się sprawdza, 
podobnie jak monitoring w mieście. Dziś mamy kamery we 
wszystkich podstawówkach i gimnazjach. Niewiele miast może 
się tym pochwalić – mówi W. Wardziński.

Ewa Blankiewicz

Gimnazjum Nr 3 będzie mieć na parterze nową 
podłogę z płytek
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Samorządu Miasta ciechanów
XXI sesja Rady Miasta

Jednogłośne absolutorium dla prezydenta
Na kwietniowej sesji Rada Miasta prezydent Waldemar Wardziński przedstawił wykonanie budżetu w 2007 roku. Budżet został wykona-

ny w wysokości prawie 90,8 mln zł, co stanowi 104,15% planu. O przekroczeniu zaplanowanych dochodów zadecydowało wyższe o 3,6 mln 
wykonanie dochodów własnych. Miasto uzyskało niecałe 3,2 mln zł dotacji zewnętrznych na zadania inwestycyjne. Zamiast planowanego  
3,5 mln deficytu ubiegłoroczny budżet zamknął się nadwyżką w wysokości ponad 2,3 mln zł. Zwiększone dochody i rozsądne wydatki zyskały 
uznanie radnych, którzy jednogłośnie udzielili prezydentowi absolutorium.

Kosztowały ponad 1,2 mln. zł, łącz-
nie z 158 tys. przekazanymi starostwu 
jako pomoc finansowa dla CKiSz. Na 
kulturę fizyczną i sport wydaliśmy  
z budżetu 4,2 mln. zł. Łączne wydatki 

na administrację (koszty utrzymania 
budynków, płace, promocja miasta 
itd.) to 5,6 mln. zł (6,37% wydatków 
budżetowych). Na przestrzeni ostat-
nich lat procentowy udział wydatków 
na administrację samorządową utrzy-
muje się na równym poziomie, z nie-
wielką tendencją do spadku.

Ponad 15, 8 mln zł 
 na rozwój miasta

Wydatki majątkowe, to tyle, ile 
gmina przeznacza na rozwój. W bu-
dżecie w 2007 r. wyniosły one po-
nad 15,8 mln. zł 
(17,9% wszyst-
kich wydat-
ków), z czego 
14,4 mln. zł po-
szło na inwesty-
cje. 

Zakończo-
no budowę bu-
dynku socjal-
nego przy ul. 
Komuna lne j , 
separatora na 
S z c z u r z y n -
ku, budowę i 
wdrożenie pu-
blicznego in-
t e rak tywnego 
systemu usług administracji samo-
rządowej. Wartość planowanych in-
westycji drogowych wzrosła z kwoty  
6,1 mln. do 8,1 mln. zł. W 2007 r. do-
kończono budowę ulicy Rzeczkow-
skiej i Starowiejskiej, wybudowano 
ul. Zagumienną, Ukośną, Willową, 
Witosa, Fredry, Gajcego, Nowokole-
jową, zaczęly się prace na ul. Ostatni 
Grosz. Powstały parkingi na ul. Ście-
giennego, droga dojazdowa i parkingi 
na ul. 17 Stycznia, zatoka autobusowa 
na ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych. 
Zakupiono sztuczne lodowisko, zbu-

Pierwotny plan przewidywał do-
chody na poziomie 82,5 mln. zł,  
a wydatki ponad 86 mln. zł. W cią-
gu roku 7 uchwałami Rady Miasta  
i 10 zarządzeniami prezydenta zostały 
wprowadzone zmiany do budżetu. Po 
ich uwzględnieniu dochody budżetu 
zwiększyły się o 4,7 mln. zł, natomiast 
wydatki o prawie 4,5 mln. zł.

Skąd większe dochody?
Ostatecznie dochody zostały zre-

alizowane na kwotę prawie 90,8 mln. 
zł. Składają się na nie głównie wpły-
wy z tytułu podatków oraz opłat od 
osób fizycznych i prawnych (udziały 
w PIT i CIT) – powyżej 28,5%. 23% 
dochodów stanowi subwencja oświa-
towa. Podatek od nieruchomości to 
kolejne 16% (udział tego podatku  
w dochodach gminy w wymiarze pro-
centowym systematycznie maleje. 
– Widać bardzo znaczącą dynamikę 
przyrostu dochodów z PIT-u, szcze-
gólnie w ciągu ostatnich dwóch lat. 
Jest to dobry wskaźnik, który pokazu-
je, że nasi mieszkańcy lepiej zarabia-
ją, bo jest to odpowiedni procent od 
ich podatku dochodowego – mówił  
W. Wardziński. W roku 2007 wpływy 
z tytułu PIT-u wyniosły ogółem ponad 
25,9 mln. zł o 4,6 mln. zł (21%) wię-
cej w stosunku do roku 2006. Wpływy  
z tytułu CIT były wyższe od wpływów 
w roku 2006 o 748 tys. zł (przyrost  
o ponad 62%).

Budżet zasiliły środki zewnętrzne 
na budowę ul. Witosa. Wzrosły tak-
że planowane dochody ze sprzedaży 
mienia, tj. lokali mieszkalnych i nie-
ruchomości gruntowych, dywidend ze 
spółek i funduszy strukturalnych na 
Osiedle Zachód.

Wydaliśmy 88,5 mln zł
Struktura wydatków pokazuje, że 

najwięcej środków przeznaczamy na 
oświatę (łącznie z przedszkolami) po-
nad – 30,4 mln. zł, co stanowi 34,04% 
ogółu budżetu. Po doliczeniu wydat-
ków na utrzymanie świetlic szkolnych 
i na pomoc materialną dla uczniów, ta 
kwota przekracza 31,1 mln. zł. Druga 
poważna grupa to wydatki na pomoc 
społeczną – ponad 17 mln zł (19,2% 
budżetu). Środki, jakie z centralnego 
budżetu otrzymuje miasto na zadania 
społeczne i oświatowe są niewystar-
czające. – W 2007 roku dołożyliśmy 
do subwencji ponad 10,8 mln. zł po 
to, żeby miejska oświata funkcjono-
wała w sposób prawidłowy. Do po-
mocy społecznej dopłaciliśmy prawie 
4,9 mln. zł – poinformował prezydent. 
880 tys. zł miasto wydało na remon-
ty komunalnych zasobów mieszkanio-
wych, a na dopłaty do utrzymania tych 
zasobów 554 tys. 

2007 rok był bardzo bogaty  
w przedsięwzięcia związane z kulturą. 

dowano pochylnię dla niepełnospraw-
nych i drogi ewakuacyjne przy MZS 
Nr 1, utwardzono parking przy Gim-
nazjum Nr 1. Za ponad 2,1 mln. zł wy-
remontowano wiele ulic i chodników, 

m.in. Powstań-
ców Wielkopol-
skich, Orylską, 
Głowackiego, 
Okrzei, Kiliń-
skiego. Nie za-
brakło też inwe-
stycji gminnych 
spółek, któ-
re pochłonęły  
9,7 mln. zł.

2,3 mln zł 
nadwyżki 
W minio-

nym roku prze-
kazaliśmy rów-

nież poważne 
darowizny z budżetu miasta. 350 tys. 
zł otrzymała PWSZ (dopłata do udzia-
łu własnego szkoły w realizowanym 
projekcie unijnym na rozbudowę bazy 
dydaktycznej), 100 tys. zł Akademia 
Humanistyczna (na ogród botaniczny 
przy ul. Gostkowskiej). 300 tys. zł zo-
stało przeznaczone na zakup sprzętu 
i aparatury medycznej dla Specjali-
stycznego Szpitala Wojewódzkiego w 
Ciechanowie. – Dzięki racjonalnemu 
i oszczędnemu gospodarowaniu pie-
niądzem publicznym udało się uzyskać 
nadwyżkę budżetową w kwocie ponad 

2,3 mln. zł, przy planowanym wcze-
śniej deficycie w wysokości prawie 
3,6 mln. zł – powiedział prezydent. 
Podkreślił, że 2007 był kolejnym, pią-
tym z rzędu rokiem wzrostu środków 
finansowych wygenerowanych w bu-
dżecie na cele rozwojowe. – Różnica 
między dochodami budżetu miasta,  
a wydatkami bieżącymi, to pokazuje, ile 
pieniędzy moglibyśmy zainwestować 
nie zmieniając poziomu zadłużenia.  
W roku 2002 ta kwota wynosiła  
7,9 mln zł i systematycznie rosła, żeby  
w 2007 r. osiągnąć 18,2 mln zł.

„Za” koalicja i opozycja
Osiągnięcia władz miasta i samo-

rządowych urzędników docenili radni 
koalicji i opozycji. – Stan zobowiązań 
na koniec okresu sprawozdawczego 
wyniósł 25,18% wykonania docho-
dów ogółem, a wynik budżetu za 2007 
rok zamknął się nadwyżką. Brak jest 
również nieprawidłowości formal-
nych i prawnych – przyznał Tomasz 
Kałużyński i w imieniu Klubu rad-
nych PiS opowiedział się za przyję-
ciem sprawozdania.

Wykonanie budżetu dobrze ocenił 
Andrzej Czyżewski z Klubu Radnych 
Ciechanowskiej Wspólnoty Samo-
rządowej i Forum Dialogu. – Wunik 
budżetu dobrze świadczy o jego re-
alizatorach. Koszty są analizowane 
wnikliwie i znajdują swoje uzasad-
nienie. Bardzo pozytywnie oceniamy 
konsekwentną politykę oszczędności. 
Ze sprawozdania wynika, że miasto 
spłaca bez problemu swoje zadłuże-
nie, posiada dobrą zdolność kredyto-
wą oraz sytuację finansową. 

Głosowanie za absolutorium za-
powiedziała Elżbieta Latko z PSL 
i Agnieszka Bukowska. – W oce-
nie CBUW jest duży blok sukcesów, 
o czym mówili już moi przedmówcy. 
Poza tym są w dalszym ciągu proble-
my nierozwiązane. Jest to zadanie dla 
nas tu wszystkich na pozostałe lata. 
Radna wymieniła m.in. brak miesz-
kań, z którym borykają się wszystkie 
samorządy, wady postawy i próchnicę 
u dzieci, wyposażenie szkół w ławki 
i pomoce dydaktyczne, bezpieczeń-
stwo.

Stanowisko Klubu Radnych PO 
przedstawił Zdzisław Dąbrowski. 
Radny podkreślił przestrzeganie dys-
cypliny finansowej i czasowej, ce-
lowość ponoszonych nakładów oraz 
dobrą ściągalność podatków i opłat. 
Zwrócił też uwagę na wydatki mająt-
kowe, m.in. zakup lodowiska. – Ta de-
cyzja budziła wiele kontrowersji, jed-
nak życie pokazało, że była trafiona. 
Widzieliśmy na własne oczy wycieczki 
z ościennych miast. Z lodowiska sko-
rzystało ponad 30 tys. osób.

Wszyscy radni głosowali za przy-
jęciem sprawozdania z wykonania 
budżetu i udzieleniem absolutorium 
prezydentowi. Dziękując radnym za 
współpracę Waldemar Wardziński 
powiedział, że w następnych latach 
również liczy na tak konstruktywny 
dialog i gospodarskie podejście do 
naszego budżetu. – Do strony wydat-
ków, co do której wszyscy mamy dużo 
różnych pomysłów, ale również do tej 
strony dochodowej, gdzie trzeba jesz-
cze sporo popracować, żeby ta kwota 
do podziału była znacząco wyższa. 

Ewa Blankiewicz

W takim tempie rosną możliwości inwestycyjne miasta

Dochody miasta systematycznie rosną
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Na Nowokolejowej i Ostatnim Groszu…
… prace drogowe 

skończy niebawem 
firma Drogi i Sygna-
lizacja Świetlna Bu-
dowa Naprawa i Kon-
serwacja Mirosław 
Olbryś z Ciechanowa. 
Roboty rozpoczęły się 
w połowie kwietnia 
i potrwają do poło-
wy czerwca. W latach 
2006-2007 wybudo-
wano podziemną in-
frastrukturę tych ulic 
(sieć kanalizacji sani-
tarnej i deszczowej) oraz część nawierzchni ul. Nowokolejowej. Tegoroczne 
prace będą kosztować miasto ok. 330 tys. zł.

Przebudowany most na Bielińskiej
W połowie kwietnia na zlecenie Urzędu Miasta Przedsiębiorstwo Robót 

Mostowych „BUDIMOST” z Płońska wyremontowało most na Łydyni w ul. 
Bielińskiej. W miejscu istniejącego mostu planowane jest przejście przez rzekę 
fragmentu wewnętrznej pętli miejskiej w kierunku ulicy Kasprzaka. Budowa 
ruszy za ok. 3 lata, w związku z tym zakres remontu ograniczono do niezbęd-
nych prac. Koszt zadania to blisko 28 tys. zł.

Budowa ulicy Parkowej – I etap
W oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową opracowaną  

w 2007 roku rozpocznie się budowa ul. Parkowej na odcinku od ulicy Gost-
kowskiej do ulicy Kicińskiego. Uzyskano już stosowne pozwolenie i usunięto 
13 drzew kolidujących z inwestycją. Do końca czerwca potrwa przebudowa 
sieci gazowej prowadzona przez firmę Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gazowe 
Mirosław Wójcik z Łukowa. Przetarg wyłoni wykonawcę robót drogowych, 
które będą prowadzone w II połowie roku.

A.G.

Nowoczesne boisko powstaje przy SP Nr 4

Sukcesem zakończyło się złożenie 
wniosku do samorządu województwa 
mazowieckiego o środki na nowocze-
sne boisko o sztucznej nawierzchni do 
gry w piłkę koszykową, ręczną, siat-
kową, ze skocznią w dal, przy Szkole 
Podstawowej Nr 4 przy ul. Płońskiej. 
Na jego budowę Urząd Miasta dosta-
nie 100 tys. zł dofinansowania w ra-
mach Wieloletniego Programu Roz-
woju Bazy Sportowej na Mazowszu. 
Środki otrzymały 53 najlepiej przy-
gotowane projek-
ty, wybrane spo-
śród 120 złożonych 
wniosków. 

Budowa wielo-
funkcyjnego boiska 
przy SP Nr 4 dobie-
ga końca. Przewidy-
wana wartość inwe-
stycji to 330 tys. zł, 
z czego w ubiegłym 
roku wydano 30 tys. 
Wśród kosztów jest 
też wyposażenie bo-
iska w sprzęt sporto-

Miasto zdobyło dofinansowanie  
na boisko

wy. – Prace trwają od wczesnej wio-
sny. Zgodnie z harmonogramem miały 
zakończyć się do września tego roku, 
ale wykonawca zapowiada, że odda 
boisko do użytku już w czerwcu – in-
formuje Adam Krzemiński, dyrektor 
Zakładu Obsługi Szkół i Przedszkoli. 
Będzie to czwarte tak nowoczesne bo-
isko o sztucznej nawierzchni, zbudo-
wane w ciągu 2 ostatnich lat przy cie-
chanowskich szkołach.

E.B.

Miejskie inwestycje

Od 2000 roku stopnio-
wo maleje zainteresowanie 
mieszkańców miasta trans-
portem publicznym, czego 
dowodem jest kolejny spadek 
(o 2 % w I kwartale tego roku) 
sprzedaży biletów ZKM. Ko-
nieczne okazało się dostoso-
wanie rozkładów jazdy do 
zmieniających się warunków. 
Zmiany poprzedzono 3-mie-
sięcznym liczeniem ilości pa-
sażerów na poszczególnych 
liniach, wykonywanym ręcznie przez 
pracowników spółki, zaopatrzonych  
w notesy z tabelami przystanków na 
poszczególnych liniach. Korzystano  
w tym czasie także z autobusu wyposa-
żonego w fotokomórki umożliwiające 
liczenie pasażerów. – Odnotowujemy 
sporo zastrzeżeń i interwencji. Prosi-
my pasażerów o cierpliwość. Chcemy  
w ciągu tego miesiąca wypracować opty-
malny rozkład, dostosowany do potrzeb 
pasażerów i możliwości firmy. Wyma-
ga to przeprowadzenia wielu symulacji  
i prób, sprawdzenia pomysłów. Po-
wrotu do starych rozkładów nie bę-
dzie, bo nas na to nie stać  – mówi 

Zmiany w miejskiej komunikacji
W ZKM maj upływa pod znakiem sporych zmian w rozkładach 

jazdy autobusów. Od 1 maja zawieszone zostały kursy linii 11 i 116, 
wydłużone i zwielokrotnione kursy linii 0, 2, 3, 4, 10, 12 i 13. Kolej-
ne korekty wprowadzono 10 maja. Planowane są następne. Powód? 
Ekonomia i racjonalne zarządzanie.

Wojciech Dziliński, prezes ZKM. 
Nowy rozkład jest konsultowany  
z dyrektorami szkół i placówek służby 
zdrowia, pracownikami firm, wójtami 
ościennych gmin. Będzie sprawdzany  
i w miarę potrzeb korygowany, żeby 
komunikacja działała sprawnie i była 
dobrze przygotowana do rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego we wrześniu.

Wszelkie informacje o zmianach 
rozkładu jazdy dostępne są na stronie 
internetowej www.zkmciechanow.pl  
i na tabliczkach rozkładowych przy-
stanków. Informujemy o nich także na 
stronie Urzędu Miasta www.um.cie-
chanow.pl.                                     A.G.

Walne w spółkach komunalnych
Maj i czerwiec to czas Zwyczajnych Zgromadzeń Wspólników w spół-

kach miejskich: ZKM, PUK, ZWiK, PEC i TBS. Ocenie podlegają wyniki 
ubiegłorocznej pracy zarządów i rad nadzorczych spółek. 26 maja prezydent 
Ciechanowa udzielił absolutorium zarządowi ZKM. Walne w PUK odbędzie 
się 30 maja, w ZWiK – 9 czerwca, PEC – 18 czerwca, TBS – 27 czerwca.

Ul. Ostatni Grosz
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Majowy długi weekend dla jednych był chwilą odpoczynku, dla innych 
czasem wzmożonej aktywności. Nieznani sprawcy połamali 3 młode klony 
posadzone jesienią wzdłuż ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych, w pobliżu bu-
dynku sądu. Sadzonki i ich zabezpieczenie  kosztowały ok. 600 zł. W miej-
sce połamanych drzewek trzeba będzie posadzić nowe. To podwójny wydatek  
z miejskiej kasy.

Przystanek na Sońskiej

Na wniosek miesz-
kańców ul. Sońskiej 
Zakład Komunika-
cji Miejskiej, za zgo-
dą zarządcy drogi 
(Powiatowy Zarząd 
Dróg), przeniósł przy-
stanek autobusowy na 
ul. Sońskiej o ok. 20 
m w kierunku Krubi-
na. Przystanek usytu-
owany był w bezpo-
średnim sąsiedztwie 
skrzyżowania z ul. Lu-
dową. Nowe miejsce 
jest bezpieczniejsze, a zatrzymujący 
się autobus nie blokuje ruchu w ob-
rębie skrzyżowania. Planowane jest 
jeszcze utwardzenie podłoża. Prze-
niesienie zadaszonego przystanku 

Nowa lokalizacja przystanku

Oskarżony – Człowiek!

to dla ZKM koszt ok. 1000 zł. Oko-
liczni mieszkańcy chcą też wystąpić 
do PZD o zmianę organizacji ruchu  
i wyznaczenie przy przystanku przej-
ścia dla pieszych.

red.

Oskarżycielem Człowieka była 
Kinga Siwkowska – uczennica kla-
sy Ig, w obronie Człowieka stanę-
ła Sylwia Lubińska z klasy IIIe. 
Świadkami byli: klimatolog (Mag-
dalena Garstka), chemik (Ewelina 
Brodowska), pracownik Powiato-
wej Inspekcji Ochrony Środowiska 
(Izabela Karwacka), botanik (Kata-
rzyna Gajewska), członek Świato-
wego Funduszu na Rzecz Przyro-
dy (Aleksandra Trzeciak), strażak 
(Michał Purzycki), pracownik Za-
kładu Badań Środowiska Rolnicze-
go i Leśnego PAN (Piotr Jarosz), 
pracownik IMiGW (Elżbieta Bart-
czak), członek PAN (Mariusz Tysz-
kiewicz), członek Fundacji „Nasza 
Ziemia” (Martyna Mierzejewska), 

Dzień Ziemi obchodzony był w tym roku pod hasłem „Klimat 
w potrzebie”. Młodzież z Gimnazjum Nr 4 zorganizowała w tym 
dniu zainscenizowaną rozprawę sądową.

członek Ligi Ochrony Przy-
rody (Weronika Stawiń-
ska), członek projektu mię-
dzynarodowej organizacji 
World Wildlife Fund (We-
ronika Siatkowska) oraz 
uczestnik kampanii klima-
tycznej Greenpeace (Pau-
lina Wróbel). Symboliczną 
rolę oskarżonego wzięła na 
siebie Adrianna Gronczew-
ska. Wyrok wydała sędzia 

Justyna Przybyszewska – uczennica 
klasy IId. Proces śledzili uczniowie 
klas III, IIb i IIc wraz z nauczyciela-
mi. Przedstawiciel mediów, Konrad 
Matuszewski (kl. IIIf ) powiadomił 
obecnych, że to od nich będzie za-
leżał wyrok. Argumenty były moc-
ne i poparte dowodami. Mimo to 
„ława przysięgłych” nie była zgod-
na. Pierwsza grupa uczniów uznała 
Człowieka winnym globalnego ocie-
plenia, a druga go uniewinniła. Bez 
względu na wydany wyrok, sędzia 
zaapelowała do oskarżonego o więk-
szą świadomość ekologicznąi. 

Rozprawę przygotowali członko-
wie koła biologicznego wraz z opie-
kunką Małgorzatą Nowakowską.  

red.

Wandale połamali drzewka

Firma „Planeta” z Warszawy, która wygrała przetarg na konserwację pio-
nowych i poziomych oznakowań miejskich ulic odnowiła pasy na przejściach 

dla pieszych, linie segregacyjne, 
strzałki kierunkowe, linie wyspo-
we oraz zastrzeżone miejsca par-
kingowe. Na wniosek Urzędu Sta-
tystycznego na ul. Nadrzecznej 
wytyczono i namalowano pasy 
przejścia dla pieszych i ustawio-
no znak informujący o przejściu. 
Znak został zniszczony już 2 dni 
po zamontowaniu.

Wiosenne malowanie pasów

Wycinka drzew
W połowie maja Oddział Zieleni Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych 

prowadził wycinkę drzew na skwe-
rze przed ratuszem. Plac znajduje się 
w strefie ochrony konserwatorskiej. 
Zgodę na usunięcie 17. rachitycznych 
i schorowanych drzew wydał konser-
wator zabytków. W przyszłości cha-
otyczne nasadzenia zastąpią nowe, 
planowe, zgodnie z projektem zmo-
dernizowanego Pl. Jana Pawła II.

A.G.

Wyłapywanie bezdomnych psów
29 i 30 maja wyłapywane będą wałęsające się psy. Bezdomne zwierzaki 

zostaną przewiezione do schroniska w Pawłowie. 29 maja akcja będzie prowa-
dzona na osiedlach: Słoneczne, Płońska, Powstańców Wielkopolskich, Alek-
sandrówka i Aleksandrówka II oraz Śródmieście. 30 maja pracownicy Przed-
siębiorstwa Usług Komunalnych przemierzą osiedla: Kargoszyn, Podzamcze, 
Bloki, Kwiatowe, Przemysłowe i Zachód.                                                A.G.

Ciepło i obfite opady spo-
wodowały, że miejskim traw-
nikom urosły bujne grzyw-
ki. Rozpoczęło się wiosenne 
koszenie. Potrwa przez kilka 
najbliższych miesięcy z czę-
stotliwością uzależnioną od 
pogody. Przstrzyożono już 
zamkowe błonia i brzegi Ły-
dyni.

Strzyżenie trawników

W dniach 10-13 oraz 17-18 czerwca PUK przeprowadzi zbiórkę posegre-
gowanych odpadów. Z prywatnych posesji będą zbierane worki ze szkłem, 
makulaturą i tworzywami sztucznymi. Zbiórka przebiegać będzie według na-
stępującego harmonogramu:
10 czerwca – osiedle „Bloki” (oprócz ul. Wyzwolenia, Powstańców War-
szawskich i Wiklinowej), Wojska Polskiego, Przasnyska, Gruduska, Zagu-
mienna, Pułtuska, Wiosenna oraz przyległe ulice,
11 czerwca – osiedle „Kargoszyn”,
12 czerwca – osiedle „Podzamcze” i „Śródmieście”,
13 czerwca – „Krubin”, „Bielin”, ul. Płońska i przyległe,
17 czerwca – ul. Sienkiewicza i przyległe, ul. Powstańców Warszawskich, 
„Śmiecin”, osiedle „Kwiatowe” i „Przemysłowe”, 
18 czerwca – osiedle „Zachód”                                                               

Zbiórka odpadów

Po raz kolejny wymienione zostało potłuczone lustro na ul. Fabrycznej. 
Nie wszyscy rozumieją, że pozbawiając kierowców „dodatkowego oka” na 
ostrym łuku drogi narażają ich na niebezpieczeństwo. Koszt lustra i jego 
montażu to blisko 700 zł. Podobne 2 lustra są zamontowane przy ul. Dąbrow-
skiej i jedno na skrzyżowaniu ul. Fabrycznej i Augustiańskiej.

Lustra dla kierowców

Z prac  
Wydziału Inżynierii Miejskiej

Remonty nawierzchni ulic
Dobiegł końca remont ul. 

Ściegiennego na odcinku między 
ul. Warszawską i Zieloną Ścieżką. 
Wyremontowana została także ul. 
Wesoła. Zamiast wypełniać poje-
dyncze ubytki Urząd Miasta zade-
cydował o położeniu wyrównują-
cej warstwy bitumicznej. Pobocza 
wzdłuż Wesołej zostały utwardza-
ne mieszanką tłuczniową.. Ul. Wesoła
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– CZERWIEC

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 14.VI godz. 18.00 – Letni Koncert 
Muzyki Dawnej /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/ 
• 20-21.VI – Festiwal Spring Blues 
Night. Szczegóły na str.1
• 28.VI godz. 19.00 – eliminacje do 
Festiwalu Muzyki Heavy Metal S’TH-
RASH’YDŁO /Kawiarnia Artystycz-
na CKiSZ/ 

• 5.VI godz. 18.00 wernisaż wysta-
wy „Picasso, Matisse, Miro. Obsesja, 
kolor, marzenia senne” /Galeria „C” 
CKiSz/ Więcej o ekspozycji str. 1
• 9.VI godz. 12.00 – otwarcie wysta-
wy „Zamek Książąt Mazowieckich w 
Ciechanowie – historia na nowo od-
kryta” /Muzeum Szlachty Mazowiec-
kiej/

• 8.VI. godz. 14.00 – promocja tomiku 
poezji Barbary Krajewskiej „Gwiazdy 
liczą kłosy” /Kawiarnia Artystyczna 
CKiSz/
• 12.VI. godz. 16.30 – spotkanie Klubu 
Miłośników Poezji – sylwetka twórcza 
Jana Brzechwy (1898-1966) w 110. 
rocznicę urodzin poety, bajkopisarza, 
satyryka i tłumacza /MBP – Filia Nr 1 
przy ul. Kicińskiego 21/23/
• 19.VI godz. 17.00 – „Czwartkowe 
Spotkanie z Historią”. Wykład na temat 
asymilacji Żydów II Rzeczpospolitej 
wygłosi dr hab. Anna Landau-Czajka 
/Muzeum Szlachty Mazowieckiej/
• 27.VI godz. 19.00 – Świętojańska 
Noc Poetów /Kawiarnia Artystyczna/ 

• 6-12. VI – Festiwal Filmowy FIM-
LOSTRADA VII. Szczegóły na pla-
katach
• w czerwcu na ekran kina „Łydynia” 
wchodzą następujące filmy: „Oko”, 
„Wycieczkowicze”, „Opowieści z Na-
rnii: Książę Kaspian”, „Sierociniec”.
                                         oprac. K.D.

Pod koniec miesią-
ca 27 plakatów zdobiło 
I i II piętro szkoły. Na 
korytarzu pojawiły się 
wielobarwne dekoracje 
z flag wszystkich państw 
UE oraz okolicznościo-
we gazetki. Dla klasy, 
która wykonała najcie-
kawszy plakat, dyrek-
tor szkoły ufundował 
nagrodę – niespodzian-
kę. Podsumowanie pro-
jektu połączone było z występami 
muzycznymi. Chór szkolny odśpie-
wał „Odę do radości” Beethovena, 
hymn Unii Europejskiej. Następnie 
dzieci wysłuchały wiązanki melodii 
narodowych w wykonaniu zespołu 
instrumentalnego fletów prostych, 
dzwonków oraz chóru szkolnego. 

Pięknie zaprezentowały się najmłod-
sze uczestniczki z klasy Id w tańcu  
z parasolkami oraz zespół flażoletów 
z klasy IIa. Muzyczny występ ilustro-
wany był pokazem multimedialnym 
o krajach UE. Na koniec uczniowie 
obejrzeli wystawę plakatów.                                                           

                                           red.

6 maja w Szkole Podstawowej Nr 3 uroczyście podsumowano 
projekt edukacyjny „Dzień Europejczyka”. W kwietniu ucznio-
wie klas II-VI pod kierunkiem wychowawców wykonali postery 
reklamujące wylosowany wcześniej kraj, należący do Unii Euro-
pejskiej.

Zespoół flażoletów z klasy IIa

Spotkania

Film
Dzień Europejczyka w SP Nr 3 

Dzieci w miejskim ratuszu
Samorządu Miasta ciechanów
gazeta

22 kwietnia ciechanowski Urząd 
Miasta zawojowały dzieci z Przed-
szkola Nr 5. Wiosennie przebrane  
w żółte, niebieskie i zielone pelerynki, 
z kolorowymi kwiatami i ekologicz-
nymi hasłami na transparentach od-
wiedziły Wydział Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska. Przed ratu-
szem wręczyły prezydentowi Wal-

Wystawy

Sukces ,,Horrendusa”
24 kwietnia w Akademii Muzycz-

nej im. Fryderyka Chopina w War-
szawie odbył się koncert laureatów 
XII Konkursu Szkolnych Zespołów 
Instrumentalnych Województwa 
Mazowieckiego. W trakcie konkur-
su przesłuchano około 40 zespołów  
z województwa. Wśród nich znalazł 
się zespół ,,Horrendus”, działający 
przy Gimnazjum Nr 3. Ciechanowia-
nie wystąpili obok chórów nagrodzo-
nych w Ogólnopolskim Festiwalu 
Chórów Szkolnych i zdobyli I miej-
sce. 

Dzieci recytowały  
wiersze Brzechwy

29 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej Nr 5 przeprowadzono III Mię-
dzyszkolny Konkurs Recytatorski 
im. Władysława Broniewskiego. Im-
preza zgromadziła dzieci najmłod-
szych klas szkół z powiatu ciecha-
nowskiego. Patronat nad konkursem 
objął zastępca prezydenta  miasta 
Cezary Chodkowski. Uczestnicy re-
cytowali wiersze Jana Brzechwy. 
Jury pierwszą nagrodę przyznało 
Pawłowi Kowalczykowi (SP Nr 3). 
Drugie miejsce zajęła Anna Kolan-
kowska (SP Nr 3), a trzecie –  Mo-
nika Jerzewska (SP Nr 6). Laureaci 
dostali słodycze, książki, teczki oraz 
odtwarzacz MP3. Oprawę plastyczną 
konkursu stanowiły żywe dekoracje 
oraz prace Szkolnego Konkursu Pla-
stycznego „Poezja Jana Brzechwy  
w oczach dziecka”. 

Z życia szkół  
i przedszkoli

Mali ekolodzy
Śmieci mniej – Ziemi lżej” pod 

takim hasłem Miejskie Przedszkole  
Nr 3 wypełnia zadania związane  
z ochroną środowiska. 22 kwietnia  
w placówce zorganizowano turniej 
wiedzy ekologicznej, w którym wzię-
ły udział dzieci 5 i 6-letnie oraz za-
proszeni rodzice. Przedszkolaki re-
cytowały wiersze i śpiewały 
piosenki o tematyce ekolo-
gicznej. Ciekawym akcentem 
była ekspozycja prac plastycz-
no-technicznych pod tytułem 
„Cuda z resztek”, wykonanych 
z różnych odpadów. 

Konkurs o tematyce eko-
logicznej przeprowadzono też  
w Miejskim Przedszkolu Nr 5. 
W ramach akcji „Żyj z przyrodą 
w zgodzie” 24 kwietnia uczest-

niczyły w nim dzieci z ciechanowskich 
przedszkoli. Maluchy wykazały się 
dużą wiedzą i złożyły ślubowanie, sta-
jąc się „małymi ekologami”. Wszyst-
kie przedszkolaki otrzymały upominki 
książkowe. Spotkanie zakończyło się 
degustacją miodu i wafli.                                                    

                                                red.

Kolejna premiera 
TEATRU EXODUS

W dniach 16, 17 i 18 czerwca  
o godz. 18.00 w sali widowiskowej 
Centrum Kultury i Sztuki ciechanow-
ski TEATR EXODUS wystawi swo-
je najnowsze przedstawienie. Będą to 
„Pragamtyści” na podstawie drama-
tu Witkacego. Scenariusz i reżyseria: 
Katarzyna Dąbrowska. Scenografia: 
Anna Goszczyńska i Katarzyna Dą-
browska. Bilety w cenie 10 zł są już 
do nabycia w kasie kina. Ilość miejsc 
na widowni ograniczona!

demarowi Wardzińskiemu petycję  
– prośbę o pomoc w ochronie przy-
rody. Starszaki odwiedziły gabinet 
prezydenta. Były piosenki, wierszyki  
i zapewnienia, że dzieci też chcą dbać 
o czyste środowisko.

15 maja pracę miejskich urzędni-
ków obserwowały też uczniowie klas 
IV i V ze Szkolnego Klubu Młode-

go Europejczyka „Szósteczki”, 
działającego przy SP Nr 6. Dzie-
ci spotkały się z zastępcą prezy-
denta Ewą Gładysz, zwiedziły 
ratusz oraz zobaczyły jak funk-
cjonuje Biuro Obsługi Interesan-
ta. Na koniec dostały w prezencie 
komplety pocztówek z najpięk-
niejszymi zakątkami Ciechano-
wa oraz balony i chorągiewki  
z emblematami unijnymi.

                                      red.
Prezydent oko w oko z przedszkolakami

Młodzież  
na Paradzie Schumana
10 maja uczniowie Klubu Eu-

ropejskiego Gimnazjum Nr 2 wzię-
li udział w Paradzie Schumana.  
W tym dniu zjechało do Warsza-
wy tysiące ludzi z całej Polski.  
W rytmie walca, w kolorowych stro-
jach, z transparentami i flagami uli-
cami stolicy uczestnicy ruszyli po-
witać piąty rok członkostwa Polski  
w Unii Europejskiej. Pochód po-
wiewający niebiesko-żółtymi flaga-
mi Unii ruszył w południe z Placu 
Bankowego w kierunku Nowego 
Świata. Tam właśnie powstało Mia-
steczko Europejskie – centrum uro-
czystości, a w nim unijne stoiska 
informacyjne, festyny z konkursa-
mi o tematyce europejskiej i wiele 
innych atrakcji. Dla uczestników 
parady koncert zagrał zespół The 
Jet Set.                                   

red.
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7 maja wykładem socjologa prof. 
Leszka Gilejko „Rola pokolenia 50+  
w kształtowaniu tożsamości narodo-
wej” nowy semestr oficjalnie zainau-

gurował Uniwersytet III 
Wieku. Jego słuchacze to 
kilkadziesiąt osób powy-
żej 50 roku życia. Spo-
tykają się na wykładach 
(sal wykładowych użycza 
Akademia Humanistycz-
na), lektoratach języko-
wych, wspólnie wyjeżdża-
ją do teatru i  organizują 
piesze wycieczki. Konkurs 
Prezydenta Miasta Cie-
chanów na prowadzenie 
Uniwersytetu trzeci rok  
z rzędu wygrał ciechanow-

ski oddział Towarzystwa Wiedzy Po-
wszechnej. W tym roku miasto prze-
znaczyło na działalność Uniwersytetu 
12 tys. zł.

                       

Inauguracja Uniwersytetu III Wieku Nowy plac zabaw

Mieszkańcy bloków 6, 8, 10 i 12 przy ul. Powstańców Wielkopolskich 
skierowali do naszej redakcji list z podziękowaniem dla Zarządu Osiedla Nr 1,  
a szczególnie dla Elżbiety Majewskiej za zorganizowanie ładnego i bezpieczne-
go placu zabaw dla dzieci. Z radością je zamieszczamy.

                                                                                                           Redakcja

Dla mieszkańców ważne jest, 
żeby koszy odbioru odpadów były jak 
najniższe, bo to stała pozycja w domo-
wych budżetach. Dla miasta wywóz  
i składowanie śmieci to nie  zyskow-
ny biznes, ale konieczny, zapisany  
w ustawie obowiązek wobec miesz-
kańców.

Z tego obowiązku, unijnych wy-
magań (do 2013 roku musimy się do-
stosować do restrykcyjnych dyrektyw 
Unii Europejskiej) a także dotychcza-
sowej polityki proekologicznej miasta 
(krajowe i zagraniczne nagrody zobo-
wiązują!) wziął się pomysł Zintegro-
wanego Systemu Gospodarki Odpada-
mi. Żeby wcielić go w życie 27 gmin 
powiatów: ciechanowskiego, pułtu-
skiego, przasnyskiego i makowskiego 
postanowiło powołać związek gmin. 
Wiodącą rolę w tym przedsięwzięciu 
odgrywa Ciechanów.

Przeszkody
Powołanie związku gmin to dłu-

gi i żmudny proces. Samorządy każ-
dej z gmin muszą podjąć uchwały  
o przystąpieniu do związku i kolej-
ne, akceptujące jego statut. Po dro-
dze są niełatwe negocjacje, ustalają-
ce podział obowiązków i kosztów. 
Niestety okazało się, że Maków 
Mazowiecki i gminy z jego powia-
tu były wcześniej zarejestrowane  
w innym związku, na który już scedo-
wały swoje zadania z zakresu gospo-
darki odpadami. To uchybienie wy-
tknęło MSWiA, które jest organem 
rejestrowym związków gmin. 

Czy to oznacza koniec przed-
sięwzięcia? – Oczywiście nie. Nie 
mamy zamiaru rezygnować. Ma-
ków chce szybko wyrejestrować się 
z poprzedniego związku. Zadekla-
rował to na naszym ostatnim spo-
tkaniu. Wszystkie ustalenia pozosta-
ją bez zmian – zapewnia prezydent 
Ciechanowa Waldemar Wardziń-

„Samorząd nie jest nastawiony na zysk. Inwestujemy, żeby mieszkańcy jak najmniej płacili za odbiór śmieci” – mówi prezydent Ciechanowa.

Czy będzie walka o śmieciowy rynek i czyste środowisko?
Śmieci przybywa, podobnie jak przepisów regulujących ich składowanie. Miejski samorząd razem z 26 innymi postawił na wspólne upo-

rządkowanie gospodarki odpadami. Wielka inwestycja, która zminimalizuje ilość nieprzetworzonych śmieci bez szkody dla środowiska zna-
lazła się na liście priorytetów Mazowsza. Jednym z miejsc składowania ma być zmodernizowane wysypisko w Woli Pawłowskiej. Samorzą-
dową inicjatywę, bezpieczną dla środowiska i gwarantującą mieszkańcom tani odbiór odpadów krytykują inwestorzy, którzy chcą zbudować 
pod Ciechanowem prywatne składowisko.

ski. To dobra wiadomość, bo przy-
gotowany przez Ciechanów wniosek  
o unijne dofinansowanie Zintegrowa-
nego Systemu Gospodarki Odpadami 
został bardzo wysoko oceniony przez 
samorząd Województwa Mazowiec-
kiego i umieszczony na liście inwe-

stycji priorytetowych dla regionu. To 
zadanie na niebagatelną sumę ponad 
80 mln zł.

Każda inwestycja, a zwłaszcza 
refinansowana przez Unię, wyma-
ga skrupulatnego stosowania wszyst-
kich przepisów. – Przygotowuje-
my bardzo pracochłonne raporty  
o stanie oddziaływania inwestycji na 
środowisko i decyzje środowiskowe. 
Problemem jest to, że Komisja Eu-
ropejska właśnie zwróciła uwagę na 
niebezpieczeństwo rozpoczynania in-
westycji, w choćby najmniejszym stop-
niu niezgodnych z unijnym prawem. 
Strona polska musi do niego dostoso-
wać swoje przepisy – mówi prezydent.  
Z tego powodu samorządy woje-
wództw zastopowały nabory wszyst-
kich unijnych wniosków dotyczących 
infrastruktury. Być może trzeba będzie 
poczekać na zmianę ustaw. – Może 
będzie trzeba jeszcze raz przygotować 

wszystkie dokumenty, ale grube milio-
ny z funduszy UE są warte zachodu. 
Nie boimy się pracy – zapewnia pre-
zydent.

Prywatnym nie w smak
Nie wszystkich cieszy i sama po-

nadregionalna inwe-
stycja, i determinacja 
samorządów. Udzia-
łowcy związku gmin 
zakładają, że odbiór 
śmieci dla mieszkań-
ców ich powiatów ma 
być jak najtańszy. No-
woczesne ekologicz-
ne składowisko od-
padów z sortownią  
i kompostownią razem 
z 8 innymi, wpisanymi  
w Wojewódzki Pro-
gram Gospodarki Od-
padami, będzie po-
ważną konkurencją dla 

prywatnych wysypisk. 
Wyraźnie martwi to tych, któ-

rzy chcą zbudować takie wysypisko 
w Rutkach Begnach. O tej inwestycji 
zaczęło być głośno wkrótce po ogło-
szeniu samorządowej „śmieciowej” 
inicjatywy, jeszcze przed ostatnimi 
wyborami do lokalnych samorządów. 
Zaniepokojonych wyborców wójt 
Kiwit zapewnił, że nie ma z tym za-
mysłem nic wspólnego. Gmina wiej-
ska Ciechanów była już zresztą wte-
dy jednym z ważnych udziałowców 
Zintegrowanego Systemu Gospodarki 
Odpadami – to na jej terenie jest usy-
tuowane składowisko w Woli Paw-
łowskiej, które ma być unowocześnia-
ne w ramach Systemu.

Interes mieszkańców
Na majowym spotkaniu w Mazo-

wieckiej Izbie Gospodarczej, na któ-
re zrzeszeni w niej przedsiębiorcy za-

prosili prezydenta i starostę, Mariusz 
Zmudczyński, właściciel gruntów  
w Rutkach, na których chce ulokować 
wysypisko, przypuścił atak na samo-
rządy. Zarzucił im, że utrudniają mu 
inwestycję, a same sobie nie radzą. 
Przedsiębiorcy zwrócili mu uwagę, że 
jako niezaproszony gość (M. Zmud-
czyński nie jest członkiem MIG) chce 
załatwiać prywatne interesy. – Spo-
tkaliśmy się po to, żeby rozmawiać  
o ważnych dla mieszkańców sprawach 
miasta i powiatu – podkreślił nowy 
prezes MIG Andrzej Wądołowski.  
– Miasto nie ma ani ochoty, ani żad-
nych możliwości prawnych, żeby co-
kolwiek utrudniać inwestorom w innej 
gminie. Nie wydajemy w tej sprawie 
żadnych opinii czy decyzji – mówi 
prezydent. – Samorząd jest skoncen-
trowany na swoim projekcie. Prywat-
ne wysypisko nie jest dla nas żadną 
konkurencją, bo w przeciwieństwie 
do biznesu nie jesteśmy nastawieni na 
zysk.

Prywatni inwestorzy wzorem za-
chodnich dostrzegli, że składowanie 
i odzyskiwanie odpadów to świetny 
interes. Ale na „śmieciowym” ryn-
ku uaktywniły się też samorządy. 
Mają za sobą mieszkańców, którzy 
obawiają się prywatnych inwesty-
cji, mogących przynieść wzrost cen 
i dodatkowo obciążyć środowisko. 
W ogólnopolskich mediach od daw-
na pojawiają się doniesienia o nie-
legalnym (i bardzo intratnym) skła-
dowaniu toksycznych odpadów, 
przemyconych do Polski zza zachod-
niej granicy. Zamiast atakować sa-
morządowców prywatni inwestorzy 
powinni raczej przekonywać do sie-
bie nieufne lokalne społeczności.

E.B.

Posegregowane odpady na składowisku w  Woli Pawłowskiej

M. Rutkowska z TWP i prof. L. Gilejko

  
E.B.
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W kwietniu tego roku Komisja 
Europejska zarzuciła niezgodność  
i niespójność prawa polskiego z pra-
wodawstwem unijnym i przepisa-
mi dyrektyw, dotyczącymi zwłaszcza 
trzech obszarów: oceny oddziaływania 
na środowisko, ustawy Prawo zamó-
wień publicznych i pomocy publicz-
nej. Konieczność dostosowania prawa 
polskiego może spowodować znaczne 
przesunięcie w czasie procedur kon-
kursowych i naborów projektów, jak 
również realizacji projektów kluczo-
wych. Podejmowanie zadań współfi-
nansowanych ze środków europejskich 
zgodnie z przepisami unijnymi stoi  
w sprzeczności z prawem polskim  
i może być kwestionowane przez Re-
gionalne Izby Obrachunkowe; z kolei 
realizacja projektów według obecnego 
prawa polskiego, w dotychczasowej 

Dofinansowanie unijne  
przesuwa się w czasie

ocenie Ministerstwa Rozwoju Regio-
nalnego, może skutkować wstrzyma-
niem dofinansowania, koniecznością 
zwrotu wsparcia ze środków unijnych, 
a nawet zastosowaniem kar finanso-
wych. 

Ogłoszony wstępnie w kwietniu 
tego roku harmonogram naboru wnio-
sków w ramach Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego woj. mazowieckiego 
na lata 2007–2013 może być trudny do 
utrzymania, ponieważ – według nieofi-
cjalnych informacji – dopiero we wrze-
śniu, a może nawet w listopadzie moż-
na liczyć na zakończenie odpowiedniej 
procedury legislacyjnej. Dziś brak jest 
informacji, czy zapowiedziane terminy 
będą utrzymane, a złożone wnioski po-
wędrują do „zamrażarki”, czy też na-
stąpi przesunięcie terminów naboru 
projektów. Grażyna Czerwińska

Poszukuje nowatorskich form 
i metod w oparciu o najważniejsze 
osiągnięcia nauki. Ma miły i życzliwy 
stosunek do uczniów. Wypracowała 
wiele form integrujących. Organizu-
je uroczystości klasowe, wycieczki, 
wyjazdy na „Zielone szkoły”. Włą-
cza rodziców w różnorodne przedsię-
wzięcia. Wraz z uczniami z klasy IIa  
przygotowała program artystyczny, 
aby uczcić 3. rocznicę śmierci papieża 
Jana Pawła II. 

B. Markowska chętnie uczestni-
czy w różnorodnych formach dosko-
nalenia zawodowego, konsultacjach  
i konferencjach metodycznych. Swo-
imi doświadczeniami dzieli się z inny-
mi nauczycielami, prowadząc warsz-
taty i lekcje otwarte. Jej pasją od wielu 
lat jest muzyka. W swojej klasie pro-
wadzi zespół instrumentalny. Dzieci 
od I do III klasy uczą się gry na fla-
żolecie. Ich występy uświetniają różne 

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Beata Markowska

Nauczyciel dyplomowany Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 oraz 
Kolegium Nauczycielskiego. Jest wychowawczynią klasy IIa w Szko-
le Podstawowej Nr 3. Twórczo realizuje program nauczania. 

uroczystości szkolne i pozaszkolne, np. 
15-lecie Kolegium Nauczycielskiego, 
Dni otwarte szkoły, Jasełka, czy Dzień 
Europejczyka. Jej podopieczni wzięli 
również udział w koncercie chórów  
w Farze.                                         red.

Najwięcej postulatów przewodni-
czących zarządów osiedli dotyczyło 
właśnie poprawy stanu ulic (Gwardii Lu-
dowej i Płońskiej – ta ostatnia to droga 
krajowa, o jej remontach decyduje Ge-
neralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Au-
tostrad) oraz bezpieczeństwa i porządku 
na ulicach miasta. Problemem miesz-
kańców ul. Powstańców Wielkopolskich 
są zatłoczone parkingi, ale miasto nie 
może budować ich na gruncie, którego 
nie jest właścicielem. Okoliczne działki 
są własnością prywatną, niektóre należą 
do wspólnot mieszkaniowych i szpitala. 
– W pasie ulicy i na zapleczu Biura ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych wygospodarowaliśmy kilka miejsc 
parkingowych. To wszystko, co możemy 
zrobić nie łamiąc prawa – oświadczyła 
E. Gładysz.

Pojawiły się propozycje zmian orga-
nizacji ruchu na ul. Opinogórskiej (kie-
rowcy nie przestrzegają zakazu wjazdu 
samochodów ciężarowych i ograniczenia 
prędkości), Bony (brakuje przejścia dla 
pieszych), Młynarskiej (na jej zakręcie 
potrzebne jest lustro) i Sońskiej (przyda-
łyby się pasy w pobliżu Ludowej).

Sporo postulatów padło pod adre-
sem policji, m.in. prośba o szybsze re-
agowanie na telefony od mieszkań-
ców i więcej pieszych patroli. – Widać 
tych w mundurze, ale miasto patrolują 
też funkcjonariusze po cywilnemu. Na 
183 etaty brakuje mi 25 policjantów,  
a na 10 samochodów, którymi dysponu-
je prewencja tylko 3 są sprawne, reszta 
w naprawie – bronił się komendant Je-
rzy Kalbarczyk. Wskazał też na sku-
teczność ciechanowskiej policji, która w 
2007 r. ukarała mandatami 12 tys. osób. 
W wykorzystywaniu patroli prewencyj-
nych jesteśmy, obok Gostynina, najlepsi 
w województwie (na Mazowszu jest 28 
komend). – Nie zrzucajmy wszystkiego 
na policję. Policjanci dyżurują nawet 
na osiedlach, żeby mieć bliższy kontakt 
z mieszkańcami – stwierdził Zbigniew 
Sawicki, sekretarz miasta. Wtórował mu 
Zbigniew Grochowski z osiedla Płońska: 
– Czuję się bezpiecznie. Widać dobrą 
pracę policji i efekty monitoringu.                                   

O sprawach ciechanowskich osiedli

E. Gładysz w rozmowie z Z. Grochowskim

15 maja w ratuszu z władzami miasta oraz komendantami Straży 
Miejskiej i Policji spotkali się przewodniczący zarządów ciechanow-
skich osiedli. Zastępca prezydenta Ewa Gładysz przedstawiła plany 
remontów dróg na najbliższe tygodnie. 

E.B.

 – Dążę w moich działaniach do 
tworzenia naturalnych, maksymalnie 
prostych i czytelnych przekazów in-
formacyjnych – powiedział Tomasz 
Mikinka, pytany o prostotę ciecha-
nowskiego logo, którego jest auto-
rem. Po zaprezentowaniu zwycięskie-
go projektu pojawił się zarzut, że logo 
mogłoby narysować dziecko. Traktu-
ję taką opinię jak komplement. Logo 

Proste jak logo
których miast zapadnie nam w pamięć 
po obejrzeniu kilkunastu, kilkudzie-
sięciu? Prostota jest najlepsza, łatwa 
do zapamiętania. Przekaz nie ginie  
w wielości linii i feerii barw. Rysu-
nek wyróżnia się wśród tych do siebie 
podobnych, złożonych z kolorowych 
kresek. 

„Coca cola to jest to” też jest pro-
ste. Dziecko mogłoby to wymyślić.

Ewa Blankiewicz

Tomasz Mikinka, zwycięzca konkursu i autor ciechanowskiego logo, 
ukończył Instytut Projektowania Form u prof. Jerzego Derkowskiego na Aka-
demii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Po dyplomie 
przez rok pracował na ASP jako asystent w pracowni informacji wizualnej, póź-
niej prowadził własną firmę projektową. Obecnie projektuje jako wolny strzelec. 
Jest członkiem Social Design 21, organizacji zajmującej się propagowaniem pro-
jektowania tzw. socjalnego, kładącego nacisk na niekomercyjne rozwiązywanie 
najprostszych problemów bytowych różnych społeczności. T. Mikinka zajmuje 
się projektowaniem identyfikacji firmowych, pojedynczych logotypów, plaka-
tów, przedmiotów użytkowych. 

Konferencja prasowa. Trzeci od lewej T. Mikinka

Samorząd Ciechanowa jest gotowy do inwestycji drogowych, na które 
chce uzyskać dofinansowanie z UE. Czeka pętla miejska, która jest na liście 
priorytetowych zadań województwa mazowieckiego, modernizacja ul. War-
szawskiej i Pl. Jana Pawła II. Miasto miało nadzieję, że na początku roku bę-
dzie nabór wniosków, wiosną będą rozstrzygnięte przetargi, a latem ruszą pra-
ce. Teraz władze miasta mają dylemat. Rozpocząć inwestycje, ryzykując brak 
dofinansowania, czy odłożyć sprawę, aż „na górze” poprawią akty prawne. 
Przed takim pytaniem stanęły wszystkie polskie samorządy. Czy naprawdę 
przez 4 lata, odkąd jesteśmy członkiem Europejskiej Wspólnoty nikt w kolej-
nych rządowych ekipach i kadencjach parlamentu nie dostrzegł tych sprzecz-
ności w prawie? Po raz kolejny samorządowcy ponoszą konsekwencje chaosu 
w polskiej legislacji. Tylko co to obchodzi mieszkańców, którzy mają prawo 
oczekiwać od lokalnej władzy wykonania zaplanowanych zadań.            E.B.
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Kongres Brydża Sportowego
Pod patronatem prezydenta miasta i starosty ciechanowskiego w dniach 

19-20 kwietnia odbył się XVI Kongres Brydża Sportowego. Głównym turnie-
jem Kongresu były rozegrane 20 kwietnia eliminacje z cyklu  Prokom Software 
Grand Prix Polski Par 2008. W turnieju wzięły udział 172 pary z całej Polski 
oraz z zagranicy. Zwycięzcami zostali Grzegorz Narkiewicz i Rafał Jagniewski. 
Dzień wcześniej rozegrano dwa turnieje. Pierwszy z nich, czyli III Otwarte Mi-
strzostwa Ciechanowa na maxy wygrali reprezentanci Polski Bogusław Gierul-
ski z Jerzym Skrzypczakiem. Drugi turniej zaliczany do Grand Prix Mazowsza 
wygrała para, reprezentująca Ciechanowski Związek Brydża Sportowego – Sta-
nisław Siwek i Przemysław Ślesicki 

I Miejsce „Promyka”
W dniach 25-27 kwietnia w Bolesławcu miały miejsce finały Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych Dolny Śląsk 2008. Turniej ten jest 
też Mistrzostwami Polski Juniorów Młodszych w Taekwondo Olimpijskim. Za-
wodnicy z „Promyka” wywalczyli łącznie 7 medali (1 złoty, 4 srebrne i 2 brązo-
we) i wśród 45 klubów z całej Polski zajęli I miejsce. Szymon Tański (kategoria 
wagowa M2) zdobył złoty medal. Marcin Jarzębski (M 2), Wiktor Komorowski 
(M 9), Damian Wasiak (M 7) i Hubert Tomaszewski (M 3) – srebro. Adrian Ma-
tuszewski (M 6) i Aleksandra Obrębska (K 8) – brąz. Ciechanowscy zawodnicy 
zdobyli łącznie 60 punktów w ramach ogólnopolskiego systemu współzawodnic-
twa sportowego dzieci i młodzieży. 

Srebro Klaudii Kołdras
5-osobowa reprezen-

tacja klubu LKS Matsogi 
Ciechanów wzięła udział 
w XIV Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży  
i XV Mistrzostwach Pol-
ski Juniorów Młodszych  
w Taekwon-do, któ-
re odbyły się w Legnicy  
w dniach 1-3 maja. Naj-
większy sukces odniosła 
Klaudia Kołdras (na zdję-
ciu w środku). Uczennica 
Gimnazjum Nr 4 zdobyła srebrny medal w konkurencji walk do 57 kg. W klasy-
fikacji klubowej  ciechanowski klub (spośród 48) zajął 19 miejsce w Polsce zdo-
bywając 14 punktów. Zwycięzcą Olimpiady został WSKT Wrocław.

Mecz Polska – Litwa (1:0)
Reprezentacja Polski do lat 15 (rocznik 1993) pokonała Litwę 1:0 w towa-

rzyskim meczu, rozegranym 8 maja na stadionie MOSiR w Ciechanowie. Zwy-
cięską bramkę zdobył w 70 minucie Dawid Nawrocki. W pierwszym spotkaniu 
obu zespołów, które odbyło się 2 dni wcześniej w Przasnyszu, Polska wygrała  
z Litwą aż 5:1. Zawodnicy Team Umbro Polska wręczyli nagrody wyróżnia-
jącym się piłkarzom lokalnych drużyn U-19. Wydarzenie wzbogaciły występy 
cheerleaderek oraz zespołu break dance Street Boys z Ciechanowa.

„Promyk” trzeci na Mazowszu
10 maja odbyły się w Ciechanowie Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Junio-

rów i Młodzieżowców w Taekwondo Olimpijskim. W turnieju wystartowało po-
nad 100 zawodników z 14 klubów. Ciechanów był reprezentowany przez zawod-
ników TKKF Promyk, którzy w klasyfikacji drużynowej wywalczyli III miejsce. 
Wśród juniorów najlepiej spisali się: Bartosz Mańkowski (I miejsce w kategorii 
wagowej 68 kg) i Marcin Jarzębski (I miejsce w kategorii wagowej 45 kg). 

Polska Biega przez Ciechanów
14 maja między przez Ciechanów przebiegła Sztafeta Polska Biega. To ogól-

nopolska akcja zorganizowana przez „Gazetę Wyborczą”, TVP Sport i Radio 
RMF FM. Sztafeta wyruszyła z Warszawy w 4. kierunkach: do Gdyni, Białego-
stoku, Poznania i Krakowa. Kapitanem „gdańskiej” sztafety był Sebastian Chma-
ra – halowy mistrz świata, rekordzista Polski w dziesięcioboju. W Ciechanowie 
do sztafety przebiegającej ulicami: Niechodzką, Mazowiecką, Mleczarską, Płoń-
ską, 11 Pułku Ułanów Legionowych, Mikołajczyka, Warszawską, 17 Stycznia  
i Sienkiewicza dołączyli członkowie Klubu Biegacza TKKF „Promyk”. 
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50 wspólnej drogi przez życie…
17 maja w Urzędzie Stanu Cywilnego rocznicę 50-lecia ślubu 

świętowały 4 pary z Ciechanowa. 

Państwo Danuta 
i Ryszard Bitkowscy 
pobrali się 23 listopada 
1957 roku. Pani Danu-
ta urodziła się w 1931 
r. w Gostyninie. Praco-
wała w Głównym Urzę-
dzie Telekomunikacji 
Międzymiastowej. Pan 
Ryszard jest rodowitym 
ciechanowianinem. Uro-
dził się 1934 roku. 45 lat 
przepracował w Rejo-
nowym Urzędzie Tele-
komunikacji. Małżonkowie otrzymali liczne medale i odznaki za długoletnią  
w służbę w łączności. Wychowali jedno dziecko i doczekali się 2. wnucząt. 

Państwo Genowefa  
i Michał Postawka zwią-
zali się ze sobą 13 stycznia 
1958 roku. Pani Genowe-
fa urodziła się w 1935 r.  
w miejscowości Bieńki 
Śmietanki. Z zawodu była 
sprzedawcą. Pan Michał 
jest o 2 lata starszy i po-
chodzi z Białki (Okczyn 
Podlaska). Pracował jako 
murarz. Od 1939 roku para 
mieszka w Ciechanowie. 
Ma 3. dzieci i 2. wnucząt.

Państwo Łucja i Jerzy 
Rząsińscy zawarli zwią-
zek małżeński 24 grudnia 
1957 roku. Pani Łucja uro-
dziła się w 1935 r. w pobli-
skim Pawłowie. Jej ostat-
nim miejscem pracy była 
Izba Skarbowa w Ciecha-
nowie. Pan Jerzy urodził 
się w 1936 r. w miejscowo-
ści Antonie (powiat ostro-
łęcki). 31 lat przepracował  
w ciechanowskim Rejonie 
Dróg Publicznych. Małżon-
kowie mają wiele medali  
i odznak, ale największym 
dorobkiem ich życia jest 2. 
dzieci (córka zmarła w 2004 roku) i 3. wnucząt.

Państwo Wiesława i Władysław Nawroccy sakramentalne „tak” powie-
dzieli sobie 8 lutego 1958 roku. Pani Wiesława urodziła się w 1936 r. w Nowej 
Wsi. Pracowała jako nauczycielka, a następnie dyrektorka w Szkole Podstawowej  
w Klarach. Została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i nagrodami Kuratora 
Oświaty i Wychowania. Pan Władysław urodził się w 1931 r. w Ciechanowie. 

Jest emerytowa-
nym żołnierzem za-
wodowym wojska 
polskiego. 30 lat 
spędził w służbach 
zbrojnych. Jest 
członkiem orkiestry 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej. Odzna-
czony Brązowym  
i Srebrnym Krzy-
żem Zasługi. Para 
wychowała 2. dzieci  
i doczekała się 4. 
wnucząt. 

Jubilaci otrzymali medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” oraz listy 
gratulacyjne. Prezydent Waldemar Wardziński wręczył im pamiątkowe płasko-
rzeźby z popiersiem papieża Jana Pawła II. Uroczystości uatrakcyjniły lampki 
szampana, kwiaty i życzenia na kolejne wspólne lata.
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Pokaz musztry kawaleryjskiej

Święto 11 Pułku  
Ułanów Legionowych

Pod patronatem prezydenta miasta 20 kwietnia odbyły się obcho-
dy święta 11 Pułku Ułanów Legionowych im. marszałka Edwarda 
Rydza-Śmigłego. 

Cytat miesiąca
Komisja Spraw Społecznych i Spraw Obywatelskich Rady Miasta. 

Przewodnicząca Elżbieta Latko: – Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos? Pan 
radny podnosi rękę? Paweł Rabczewski – Nie, ja tylko złożyłem ręce, że to 
już koniec dyskusji.

Płynie w nas gorąca krew…
Nienajlepsza pogoda i pochmurne niebo nie zniechęciły miłośników wypoczynku na świeżym powietrzu do wzięcia udziału w pikniku, 

zorganizowanym 3 maja przez Urząd Miasta. Na zamkowych błoniach stanęły stoiska gastronomiczne i handlowe. Na dzieci czekały karu-
zele, zjeżdżalnie, gabinet luster i wiele innych atrakcji. 

Muzyczne widowisko rozpoczęła 
grupa Kashmir, w której śpiewa Kata-
rzyna Pietras – córka Beaty Kozidrak. 
Po dawce mocnego brzmienia na sce-
nę wyszedł zespół BAJM, który od  
30 lat jest obecny w polskiej fonogra-
fii. Tłumnie zgromadzona publiczność 
usłyszała piosenki z albumu „Bal-
lady”, na której znalazły się utwory 

pochodzące z dwóch ostatnich płyt. 
Beata Kozidrak zaśpiewała  też stare 
przeboje, wśród nich „Nie ma wody 
na pustyni”, czy „Płynie w nas gorąca 
krew”. Nie mogło  zabraknąć najnow-
szego singla „Krótka historia”. Nie 
obyło się bez bisów.. 

K.D.

Uroczystości rozpoczęła msza 
w kościele farnym. Po nabożeństwie 
odział kawalerii konnej złożył meldu-
nek rotmistrzowi Stanisławowi Kle-
pańskiemu. Następnie wojskowa ka-
walkada udała się 
na Pl. Piłsudskie-
go, gdzie odśpie-
wano hymn na-
rodowy i złożono 
wiązanki kwiatów. 
W trakcie obcho-
dów członkom Sto-
warzyszenia Żoł-
nierzy 11 Pułku 
Ułanów Legiono-
wych i Ich Dzieci 
wręczono nomina-
cje podoficerskie  
i oficerskie. Po de-
filadzie adepci ze 

Słupna zaprezentowali pokaz musz-
try kawaleryjskiej. W uroczystościach 
uczestniczyły delegacje ciechanow-
skich szkół.                                    

red. 

„Lalki polskie – lalki świata” to 
tytuł najnowszej ekspozycji Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej, pre-
zentującej lalki z ponad 20 
krajów w strojach ludowych i 
historycznych. Ta nietypowa 
kolekcja, którą można oglą-
dać do 28 maja, jest efektem 
dziesięciu edycji Międzyna-
rodowego Biennale Lalek Re-

gionalnych, zorganizowanych w latach 
1974-2000. 

Dla sympatyków nowoczesnej 
sztuki Galeria „C” CKiSz przygotowała 
wystawę grafiki Agnieszki Kwiatkow-
skiej-Zwolan, absolwentki Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. Wyko-
nane przez nią prace są śmiałą refleksją 
nad trwaniem i przemijaniem, a barwy, 
światło i faktura działają na zmysły. 
Ekspozycja potrwa do 31 maja.    K.D.

Grafika Agnieszki Kwiatkowskiej-Zwolan

,,Lalki polskie – lalki świata”
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w Ciechanowie
Wielkoformatowe obrazy Marii Fabioli Mazanowskiej stały się 

przedmiotem wystawy otwartej 11 stycznia w Galerii „C” CKiSz. 
Wernisaż wzbudził duże zainteresowanie i był okazją do rozmów  
o sztuce.    


