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W numerze:
Nadchodzą zmiany w TBS
Dodatkowe zajęcia sportowe dla dzie-
ci ze świetlic socjoterapeutycznych
Prezydent podpisał preumowy na unij-
ne inwestycje
Miasto przejmuje od powiatu 3 drogi
Minister zdrowia Ewa Kopacz u pre-
zydenta Ciechanowa
Inwestycje – pracowity schyłek roku  
i plany na przyszłość
TBS zbuduje nowy blok 
Dzień Edukacji Narodowej – nagrody 
prezydenta miasta dla nauczycieli
10-lecie PUK-u
Rusza  3. edycja kampanii ,,Dlaczego 
warto nie brać”
Miejska darowizna dla szpitala
Z cyklu „Nauczyciel miesiąca” – An-
drzej Jakubowski z MZS Nr 1
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1 listopada w zadumie pochylimy się 
nad grobami naszych drogich zmarłych.  
W związku ze zbliżającym się świętem 
zmieni się organizacja ruchu w okolicach 
cmentarzy, a Zakład Komunikacji Miej-
skiej wprowadzi dodatkowe kursy autobu-
sów.                                                        red.

Szczegóły na str. 7

Barierka zbudowana wzdłuż ul. Parkowej oddziela jezdnię  
od rowu odwadniającego

Miejską bazę sportową 
wzbogaciło kolejne boisko  
o bezpiecznej nawierzchni 

Z lewej: prof. A. Kolasa i prof. J. Zając
Czytaj str. 10

Pamiętamy o zmarłych

W Ciechanowie 
obchodzono 

10-lecie PWSZ-ów

Nasze boisko jest super
Po Miejskim Zespole Szkół Nr 

1 i 2 oraz Gimnazjum Nr 3 wielo-
funkcyjne boisko sportowe o na-
wierzchni z tworzyw sztucznych 
otrzymała Szkoła Podstawowa  
Nr 4. Uroczyste otwarcie i poświę-
cenie obiektu miało miejsce 1 paź-
dziernika. Ze wszystkich boisk dzie-
ci korzystają również po południu. 
– Nasze boisko jest super – chwalą 
uczniowie „Czwórki”.

Obiekt o powierzchni 968 m2 
służy do gry w piłkę ręczną, siat-
kową i koszykową. Na płycie za-
montowane zostały stalowe bramki 
oraz kosze i zestaw do siatkówki. 
Oprócz tego uczniowie szkoły mają 
do dyspozycji skocznię w dal. In-
westycja kosztowała miejski budżet  
300 tys. zł (wraz z wyposażeniem). 
Boisko zbudowała mająca długolet-
nie doświadczenie firma „Kaszub”  
z Kiełpina, która wygrała przetarg.

red.

Parkowa prawie gotowa
Dobiega końca budowa ulicy Parkowej. Jej miesz-

kańcy długo czekali na równą nawierzchnię i estetycz-
ny chodnik. Teraz mogą już korzystać z nich na od-
cinku od ulicy Gostkowskiej do Kicińskiego. Miasto 
wybudowało tu nawierzchnię ulicy i chodnik z betono-
wej kostki. Zamontowano też bariery oddzielające pas 
drogowy od dość głębokiego rowu odwadniającego.  
Na pozostałym odcinku ulicy między Kicińskiego i Kra-
sińskiego zostanie położony asfalt.

A.G.
Więcej informacji na temat inwestycji na str. 6

W dniach 6-8 listopada prezydent Ciechanowa za-
prasza na współfinansowany przez Urząd Miasta fe-
stiwal „Niepokorni Niezłomni Wyklęci”, dokumen-
tujący walkę z antykomunistycznym podziemiem  
w latach 1944-1989. Pomysłodawcą projektu i głównym 
organizatorem festiwalu jest Arkadiusz Gołębiewski.  
W programie: pokazy filmowe, dyskusje, wystawy, kon-
certy, spotkania ze świadkami historii. 

Szczegóły na str. 9

Święto Niepodległości
W przeddzień Święta Niepodległości, 10 listopada  

o godz. 19.00, prezydent Ciechanowa zaprasza 
mieszkańców do fary na koncert Sinfonietty Cra-
covii „Cztery pory roku” Vivaldiego. 11 listopada  
o godz. 10.00 w kościele farnym odprawiona zostanie 
uroczysta msza w intencji Ojczyzny, a o godz. 12.00 
na Pl. Piłsudskiego odbędzie się apel poległych.  Pod 
pomnikiem marszałka zostaną złożone kwiaty. 



Ciechanowscy muzycy zbierają na fortepian
„Forte-Piano” to cykl koncertów, których celem jest zebranie środków na 

zakup nowego fortepianu dla Państwowej Szkoły Muzycznej. Kolejny koncert 
(czwarty) miał miejsce  
10 października w auli 
Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej. Tym 
razem usłyszeliśmy na-
uczycieli PSM wraz  
z gośćmi. W przerwie 
występów przeprowadzo-
no kwestę, podczas której 
uzbierano 2 500 zł. Daro-
wizny można wpłacać 
na konto: 16 1020 1592 
0000 2402 0055 0939  
z dopiskiem „Fortepian”. 

 
Koncert charytatywny 

Fundacja Dandy-Walkera, Bank Spółdzielczy oraz Centrum Kultury i Sztuki 
11 października zorganizowali koncert charytatywny, w którym wystąpił Stan 
Borys. Całkowity dochód ze sprzedaży biletów został przekazany na rzecz cho-
rych dzieci wspieranych przez Fundację. 

Zmiana przewodniczącego
24 października odbyły się wybory przewodniczącego Zarządu Osie-

dla Nr 2. Dotychczasowy przewodniczący Marek Wiśniewski zrezygnował 
z pełnionej funkcji. Nowym szefem zarządu został Jan Pietras. Kontakt pod  
nr telefonu 601 806 740.

Co zrobić z przeterminowanymi lekami
Przeterminowane lekarstwa przechowywane latami w domowych aptecz-

kach należą do grupy odpadów niebezpiecznych. Na zlecenie Urzędu Miasta  
w pięciu ciechanowskich aptekach stanęły pojemniki, do których można wrzucać 
stare medykamenty. Ich odbiorem i unieszkodliwieniem zajmie się wyspecjali-
zowana firma. W pojemniki na przeterminowane leki wyposażone zostały: Ap-
teka Cefarm, ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych 14, Apteka przy ul. 17 Stycznia 
54, Apteka przy ul. Powstańców Wielkopolskich 4, Apteka Remedium, ul. Pułtu-
ska 20a i Apteka przy ul. Warszawskiej 56. Pojemniki kosztowały miasto ponad 
400 zł. Koszt odbioru, transportu i unieszkodliwiania leków wyniesie 10 zł za  
1 kg (do 20 kg zebranych leków) i 8 zł za 1 kg (powyżej 20 kg leków).
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Zmiany w kursowaniu linii nr 2, 4, 5 i 10
Zakład Komunikacji Miejskiej wprowadził dodatkowe kursy linii nr 2 w dni 

powszednie: o godz. 13.23 z Pętli Asnyka do Pętli Krubin i o godz. 13.46 z Pętli 
Krubin do Pętli Kargoszyńska. Skorygowano też rozkład jazdy linii nr 4. Kurs  
z Pętli Mleczarska przez ul. Tysiąclecia z godz. 14.07 przesunięto na godz. 14.10, 
a kurs z Pętli Mleczarska z godz. 14.13 – na godz. 13.55. Zmianie uległa trasa 
linii 5, jeżdżąca z dworca PKP do Bab i z powrotem. Modyfikacje wprowadzo-
no na odcinku od ul. Armii Krajowej w ul. Raniecką, Szwenk do ul. Płońskiej. 
Zlikwidowano przystanki „Armii Krajowej Parking” i „Płońska 100” w obydwu 
kierunkach. Najbliższe przystanki to „Szwanke” i „Płońska SP Nr 4”. Zmienio-
no też rozkład jazdy linii nr 10. Kurs z Pętli Szpital z godz. 14.36 przesunięto na 
godz. 14.41, a kurs z Pętli Niechodzin z godz. 15.11 na godz. 15.16. 

Nowy prezes TBS
25 września Rada Nadzorcza Towarzystwa Budownictwa Społecznego pod-

jęła uchwałę o powołaniu z dniem 1 października na stanowisko prezesa spółki 
jej dotychczasowego prokurenta Tadeusza Bochnię. Nowy prezes ma wykształ-
cenie wyższe ekonomiczne oraz niezbędne uprawnienia zarządcy nieruchomo-
ści. W TBS pracuje od 1999 roku.

Czwartkowe Spotkanie z Historią 
Gościem XXXI Spotkania z Historią, zorganizowanego przez ciechanowski 

oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego był Dariusz Srzednicki, scena-
rzysta, reżyser, autor około 20 filmów dokumentalnych dotyczących dwudzie-
stolecia międzywojennego oraz problematyki zbrodni radzieckich popełnionych 
w Polsce. Doktorant historii 16 października w Muzeum Szlachty Mazowieckiej 
wygłosił wykład na temat życia i śmierci marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego. 

VIII Dzień Papieski 
Pod hasłem „Jan Paweł II – wychowawca młodych” 14 października w całej 

Polsce obchodzony był VIII Dzień Papieski. Wspominając dzieło życia wiel-
kiego Polaka, mogliśmy sięgnąć raz jeszcze do jego nauczania. Tego dnia kwe-
stowano na stypendia dla uzdolnionych dzieci pochodzących z niezamożnych 
rodzin. 

Profesor B. Mossakowska odznaczona
Honorowa Obywatelka Ciechanowa prof. Bibiana Mossakowska 24 paź-

dziernika otrzymała najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Towarzystwo 
Lekarskie – Medal Gloria Medicinae. W uroczystości nadania medalu w Pała-
cu na Wodzie w Łazienkach brał udział przewodniczący Rady Miasta Tomasz 
Grembowicz.

Dopilnuj swojego psa
W dniach 18-19 listopada na obszarze całego miasta przeprowadzona bę-

dzie akcja wyłapywania wałęsających się psów. Zajmie się tym Przedsiębiorstwo 
Usług Komunalnych według następującego harmonogramu: 18 listopada – osie-
dla: Nr 6 „Słoneczne”, Nr 5 „Płońska” Nr 1 „Powstańców Wielkopolskich”, Nr 2 
„Aleksandrówka II” i Nr 3 „Aleksandrówka”, Nr 4 „Śródmieście”; 19 listopada 
– osiedla: Nr 10 „Kargoszyn”, Nr 11 „Podzamcze”, Nr 9 „Bloki”, Nr 8 „Kwiato-
we”, Nr 7 „Przemysłowe” i Nr 12 „Zachód”. Złapane zwierzęta będą przewiezio-
ne i umieszczone w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Pawłowie.

Liczyliśmy swoje emerytury w autobusie ING
W dniach 14-15 października mieszkańcy mogli wspólnie ze specjalista-

mi z ING policzyć wysokość swojej przyszłej emerytury. Na parkingu przy  
ul. Warszawskiej, gdzie podstawiony był specjalnie oznakowany londyński pię-
trowy autobus, można było również dowiedzieć się, co zrobić by po przejściu 
na emeryturę otrzymać więcej pieniędzy. Wizyta „emerytobusu” w Ciechano-
wie była elementem kampanii, zachęcającej do świadomego i aktywnego oszczę-
dzania na dodatkową emeryturę. W 2009 roku Polska przechodzi na kapitało-
wy system ustalania wysokości świadczeń. Akcja miała pomóc go zrozumieć  
i przygotować się na tę zmianę.

Wyjaśnienie
W poprzednim numerze naszej gazety, w materiale na temat remontów bu-

dynków administrowanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego pi-
saliśmy o termomodernizacji bloku przy ul. Strażackiej 2. W materiałach do-
starczonych przez TBS zabrakło informacji, że ciężar finansowy inwestycji 
– docieplenia ścian, dachu oraz wymianę okien i drzwi wejściowych wzięła na 
siebie wspólnota mieszkaniowa tego budynku.

OGŁOSZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 21 października 2008 r.
o przystąpieniu do zmiany  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu zabudowy mieszkaniowej

 „BATALIONÓW CHŁOPSKICH II”

Na podstawie art. 17 pkt 1 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz.717  
z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Mia-
sta Ciechanów w dniu 29 listopada 2007 r. uchwały nr 144/XVI/2007 
o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu zabudowy mieszkaniowej „Batalionów Chłopskich 
II” dla obszaru obejmującego działkę nr 4711/3 położoną przy ul. Bata-
lionów Chłopskich w Ciechanowie, stanowiącą ciąg pieszy – na odcin-
kach od ul. Batalionów Chłopskich do ul. Lazurowej oraz od ul. Lazu-
rowej do ul. Błękitnej. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmiany planu miej-
scowego. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta Cie-
chanów, 06-400 Ciechanów, Pl. Jana Pawła II nr 6 w terminie do  
21 listopada 2008 r. Wniosek winien zawierać nazwisko, imię, nazwę i ad-
res wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, 
której dotyczy. Szczegółowych informacji udziela Wydział Urbanistyki  
i Architektury Urzędu Miasta, pokój nr 310, tel. (023) 674 92 56.

                                                                    
Prezydent Miasta Ciechanów

                                                                     / - / Waldemar Wardziński 

Koncertują: Ewa Kaszuba (skrzypce), Dorota Goź-
dzikowska (fortepian)

Komunikat o stanie wody
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny po przeprowadzonych 

kontrolach stwierdził, że jakość wody z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia 
w Ciechanowie – ujęcie Gostkowska nie budzi zastrzeżeń, spełnia wszystkie 
obowiązujące wymagania jakościowe i nadaje się do spożycia. 
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Są ku temu wszelkie dane. Ciecha-
nów ma dobrą bazę sportową, w miej-
skich szkołach są duże hale sportowe, 
a październiku otwarto 4. przyszkol-
ne boisko o bezpiecznej sztucznej na-
wierzchni – jest więc gdzie ćwiczyć. 
Sport wzmacnia mięśnie, kondycję, 
jest dobrodziejstwem dla układu krą-
żenia. Zajmuje też wolny czas, scala 
grupę, przygotowuje do radzenia so-
bie ze stresem, oswaja ze zdrową ry-
walizacją, wygraną i przegraną, uczy 
stawiania celów, odpowiedzialności 
oraz dyscypliny. Dla młodych ludzi to 
trener często staje się najważniejszym 
autorytetem. Stąd pomysł, żeby o pro-
filaktykę uzależnień uzupełnić popo-
łudniowe zajęcia sportowe. Prowadzą 
je przeszkoleni w tym zakresie trene-
rzy i nauczyciele wychowania fizycz-
nego. Miasto wyda na to 20 tys. zł, 
dodatkowe 15 tys. zarezerwowano na 
wspólne wyjścia dzieci na basen, do 
kina czy pizzerii. – Do tej pory mie-
liśmy w świetlicach zajęcia plastycz-
ne i artystyczne. 
Teraz zapropono-
waliśmy dodatko-
wo zajęcia spor-
towe, 85 godzin 
w tygodniu. Dzie-
ci będą trenować 
w naszych halach 
sportowych i na 
boiskach, jeśli 
pogoda pozwoli. 
Chcemy im poka-
zać inne warto-
ści, zintegrować 
ze sobą. Sięgamy 
po różne sposo-
by, żeby dotrzeć 
do młodzieży – 
mówi zastępca 
prezydenta Ceza-
ry Chodkowski. Specjaliści z dzie-
dziny uzależnień zgodnie twierdzą, 
że aktywność ruchowa może być zna-
komitym narzędziem zapobiegania. 
Nawet minimalne osiągnięcia spor-
towe motywują do pracy nad sobą  
i swoimi słabościami. Wkrótce prze-
konamy się, czy taka oferta okaże się 
interesująca dla najmłodszych miesz-
kańców naszego miasta. Najlepszym 
miernikiem będzie frekwencja i zado-
wolenie dzieciaków. 5-osobowa grupa 
członków Miejskiej Komisji Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych 
będzie przyglądać się, jak ten pomysł 
sprawdza się w życiu. Pierwsze pod-
sumowania już na przełomie listopada 
i grudnia.

Świetlice jak drugi dom
Dziś w Ciechanowie działa 8 świe-

tlic opiekuńczo – wychowawczych, 
do których uczęszcza ok. 200 dzieci 
w wieku od trzech do osiemnastu lat, 
wychowujących się często w nieko-
rzystnych warunkach. Podopiecznymi 
zajmuje się 17 wychowawców z peda-
gogicznym wykształceniem i 14 wo-
lontariuszek z Medycznego Studium 

Miasto rozszerzyło ofertę świetlic socjoterapeutycznych o dodatkowe zajęcia sportowe

W zdrowym ciele nieuzależniony duch
Najpierw władze Ciechanowa zdecydowały o budowaniu co roku 

nowych boisk przy miejskich szkołach, później o powstaniu klas  
o sportowych profilach, a od początku października tego roku po-
szerzono ofertę pozalekcyjnych zajęć sportowych. Są zorganizowa-
ne głownie dla dzieci wymagających większej troski wychowaw-
czej, uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych. Decyzję  
o profilaktyce przez sport miasto podjęło po przeanalizowaniu wy-
ników badań ankietowych przeprowadzonych wśród podopiecznych 
wszystkich świetlic. Czy sport stanie się sposobem na uzależnienia  
i agresję wśród ciechanowskich uczniów?

Policealnego, których pracę koordy-
nuje Agnieszka Górska. Opiekunowie 
dbają o prawidłowy rozwój dzieci, po-
magają w lekcjach, starają się cieka-
wie wypełnić wolny czas. – Zajęcia 
umożliwiają rozwijanie zaintereso-
wań i uzdolnień, uczą przestrzegania 
zasad współżycia społecznego, roz-
wijają umiejętności interpersonalne, 
zapewniają poczucie bezpieczeństwa  
i opieki. Na terenie świetlic dzieci 
mają stworzone warunki do nauki oraz 
zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu 
trudności, jakie mogą pojawiać się  
w środowisku szkolnym, rodzinnym 
bądź rówieśniczym – objaśnia Elżbie-
ta Muzińska, kierująca miejskim Biu-
rem ds. Rozwiązywania Problemów 
Uzależnień. Decyzje o wyborze me-
tod i form pracy w każdym przypad-
ku podejmują wychowawcy. Z dzieć-
mi pracuje się w stałych grupach oraz 
indywidualnie. Wychowawczynie 
utrzymują też stały kontakt z rodzi-
nami podopiecznych. – Musimy wie-
dzieć, co dzieje się w domach dzieci, 
którym mamy pomóc, jakie tam są 
warunki, czy nie ma przemocy, na co 
trzeba położyć nacisk. Każde dziec-
ko ma inne deficyty. Jednym braku-

je czułości i uwagi, innym 
spokoju do nauki. Często 
to my musimy zapewnić im 
drugi dom – mówi Maria 
Pszczółkowska – Plichta  
z Civitas Christiana.

Lepiej poza szkołą
Miasto pokrywa koszty wyna-

grodzeń, materiałów do pracy, część 
wydatków na wyposażenie świetlic.  
W tym roku zarezerwowano na 
to łącznie 180 tys. zł. Następne  
50 tys. zł Urząd Miasta przeznacza na 
dożywianie dzieci uczęszczających do 
świetlic.

W poprzednich latach część pla-
cówek działała w szkolnych budyn-
kach, ale takie rozwiązanie się nie 
sprawdzało. Podopieczni świetlic to 
najczęściej uczniowie z kłopotami  
w nauce. W ocenie fachowców ta-
kim dzieciom lepiej pomagać w miej-
scu, które nie kojarzy się ze szkołą.  
W tym roku szkolnym wszystkie świe-
tlice ulokowane są na „neutralnym” 
gruncie. Część prowadzą organiza-
cje pozarządowe, które bardzo dobrze 
sprawdzają się w tej roli. Chrześcijań-
skie Stowarzyszenie Dobroczynności 
czuwa nad świetlicą przy ul. Sienkie-
wicza 33A, TPD przy ul. Powstańców 
Warszawskich 7, Civitas Chrystiana  
– ul. Bema 5. PCK prowadzi świetlicę 
przy ul. Rzeczkowskiej 11, a parafia 
Św. Józefa przy ul. Ściegiennego 11. 
Przy ul. Armii Krajowej 2 działa świe-
tlica, gdzie 2 popołudnia w tygodniu 
dzieciaki rzeźbią w drewnie. Od paź-
dziernika mamy też 2 świetlice w no-
wych miejscach: w klubie „ZAMEK” 
przy ul. Pułtuskiej i w dawnym klu-
bie ,,Pozytyw” przy ul. Powstańców 
Wielkopolskich 1A. – Po południu 
wolę przychodzić tu, niż do szkoły.  
A teraz będzie fajniej, bo więcej spor-
tu. Obok mamy nowe boisko – cieszy 
się 12-letni Michał.

Ewa Blankiewicz

Świetlice socjoterapeutyczne to cenna pomoc wychowawcza

Od dwóch lat dzieci ko-
rzystają z nowoczesnego 
boiska przy MZS Nr 2

OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Ciechanów

z 10 października 2008 r.
Na podstawie  art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony Środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150)  
w związku z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r (Dz. U.  
z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zmianami) podaję do publicznej wiadomości, 
że opracowane zostały projekty: 

1. Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Miejskiej Cie-
chanów na lata 2008-2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 r.,
2. Analizy Oddziaływania Na Środowisko Planu Gospodarki Odpada-
mi dla Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2008-2012 z uwzględnie-
niem perspektywy do 2016 roku.

W związku z powyższym przysługuje społeczeństwu prawo do zapo-
znania się z projektami aktualizowanego planu gospodarki odpadami i jego 
analizy oraz możliwość składania uwag i wniosków do projektów w ter-
minie 21 dni od daty obwieszczenia. Projekty dokumentów dostępne są  
w Wydziale Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta  
w Ciechanowie, Plac Jana Pawła II 6, pokój nr 14 w  dni robocze  godzinach 
od 8.00 do 16.00, gdzie należy składać również ewentualne uwagi i wnioski 
do opracowywanych dokumentów. 

                                                           Prezydent Miasta Ciechanów

                    /-/ Waldemar Wardziński  
Sprawę prowadzi Teresa Horbacz-Kowalska
Wydział Inżynierii Miejskiej i Ochrony Środowiska UM Ciechanów
Pokój nr 14, tel. (0 23) 674 92 83 
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Plac Piłsudskiego z lotu ptaka

Uchwały 
Rady Miasta Ciechanów 
podjęte na XXVI Sesji  

25 września 2008 r.

Nr 239/XXVI/08 w sprawie obsa-
dzenia mandatu radnego.
Nr 240/XXVI/08 w sprawie wy-
rażenia zgody na wydzierżawienie 
działki na okres powyżej 3 lat.
Nr 241/XXVI/08 w sprawie prze-
jęcia przez Gminę Miejską Ciecha-
nów zadania z zakresu właściwości 
Powiatu Ciechanowskiego.
Nr 242/XXVI/08 w sprawie na-
bycia nieruchomości na własność 
Gminy Miejskiej Ciechanów.
Nr 243/XXVI/08 w sprawie usta-
lenia przebiegu i zaliczenia dróg 
do kategorii dróg gminnych.
Nr 244/XXVI/08 w sprawie zmian 
w budżecie miasta na 2008 rok.
Nr 245/XXVI/08 w sprawie roz-
strzenia skargi mieszkańców ul. 
M. Dąbrowskiej w Ciechanowie na 
działalność Prezydenta Miasta.

Pełna treść uchwał znajduje się
na stronie internetowej  

Urzędu Miasta
www.um.ciechanow.pl

Pytanie i odpowiedź

Nowy radny

Po śmierci Wojciecha Stanisła-
wa Bernasia,  radnego z okręgu wy-
borczego nr 1, wybranego z listy Plat-
formy Obywatelskiej, jego miejsce 
w Radzie Miasta zajął Lech Kamil 
Komenda – kandydat z tej samej li-
sty, który w wyborach uzyskał kolej-
no największą liczbę głosów. Nowy 
radny urodził się w 1985 roku w Cie-
chanowie, gdzie chodził do II Liceum 
Ogólnokształcącego. Obecnie studiu-
je na piątym roku  Nauk Politycznych  
i czwartym roku Dziennikarstwa Uni-
wersytetu Warszawskiego. Na Alek-
sandrówce współtworzył Klub Mło-
dzieży Pozytywnej „POZYTYW”, był 
wolontariuszem Amnesty Internatio-
nal. Pracował w instytucjach medial-
nych i administracji publicznej: Radiu 
Kampus, GfK Polonia i Ministerstwie 
Finansów. Od 2005 r. związany z Plat-
formą Obywatelską, członek władz lo-
kalnych i regionalnych Młodych De-
mokratów.

red. 

Stan chodnika na Placu Piłsudskiego
Wojciech Gesek: Chciałem zwrócić uwagę na Plac Pił-

sudskiego, gdzie odbywa się co roku święto 11 Listopada. 
Rzucił mi się w oczy zły stan chodnika na odcinku między 
ulicami Okrzei i Wyzwolenia. Są tam płytki z lat 70-tych, 
pozapadane studzienki. Warto to poprawić tym bardziej,  
że ulice Okrzei i Wyzwolenia mają bardzo ładne chodniki 
kostkowe.

Waldemar Wardziński: Dzisiaj zrobiliśmy pierwszy 
krok do tego, aby znacząco poprawić wygląd tego chodni-
ka. Uchwała Rady Miasta zapoczątkowała procedurę zwią-
zaną z przejęciem przez gminę miejską dróg będących do 
tej pory w gestii powiatu, między innymi Placu Piłsudskie-
go. Jeżeli procedura zakończy się pomyślnie, to od 1 stycz-
nia to miasto będzie zarządzało tą drogą. Przypominam,  
że dzisiaj jest to droga powiatowa i nie możemy tam re-
montować chodnika. Sądzę, że po przejęciu ten fragment 
będziemy mogli dodać do końca przyszłego roku do wyre-
montowanych chodników na ul. Wyzwolenia i Okrzei. Za-
mknie to pewną całość i Plac będzie miał lepszy wizeru-
nek. To ważne również ze względu na to, jest w ciągu roku 
kilkakrotnie wykorzystywany na uroczystości o charakterze 
patriotycznym.

„L”-ki przeszkadzają w ruchu
Krzysztof Leszczyński: Ulice są zablokowane przez 

samochody do nauki jazdy, rosną jak grzyby po deszczu. 
Pewnie nie mamy na to wielkiego wpływu, natomiast usta-
liłem, że w Sejmie leży projekt uchwały o utworzeniu filii, 
bądź nowych ośrodków egzaminowania w miastach po-
wiatowych, które mają odpowiednią infrastrukturę. Myślę,  
że warto by było wykorzystać grono parlamentarzystów  
z naszego terenu, aby rozpocząć prace nad tą ustawą i szyb-
ko je zakończyć, bo przyczyni się to na pewno do rozładowa-
nia tych zatorów ulicznych.

Waldemar Wardziński: Chyba wszyscy odczuwamy, 
że „L-ki” to pewne utrudnienie ruchu, ale byłbym ostroż-
ny z lobbowaniem na rzecz tej nowej ustawy. Przecież cie-
chanowski WORD żyje z przeprowadzania egzaminów na 
prawo jazdy. To oznacza, że z okolicznych powiatów przy-
jeżdżają do nas kandydaci i ćwiczą na ulicach Ciechanowa. 
Z jednej strony utrudniają życie nam kierowcom, ale z dru-
giej strony mamy dodatkowe miejsca pracy dla instrukto-
rów i egzaminatorów. Taka instytucja jak WORD podnosi 
też rangę miasta. 

Terminy inwestycji PKP
Zenon Stańczak: Mieszkańcy pytają, czy znane są ter-

miny zamierzeń inwestycyjnych PKP? Mam na myśli plano-
wane w Ciechanowie wiadukty, czy tunele. Z wcześniejszych 
ustaleń wynikało, że pierwszym modernizowanym przejaz-
dem ma być ten na ul. Mleczarskiej, ale czy PKP deklaruje, 
kiedy to się wszystko rozpocznie?

Waldemar Wardziński: Mamy takie informacje,  
że w przyszłym roku rozpoczną się prace związane z przebu-
dową całej magistrali kolejowej i skrzyżowaniami z drogami 
na terenie miasta, ale PKP nie podaje precyzyjnie terminu  
i obiektu, od którego te prace będą rozpoczęte. Natomiast 
są przygotowywane wszelkiego rodzaju uzgodnienia i po-
rozumienia. Przy okazji chciałbym przekazać informację,  
że PKP poprowadzi te inwestycje, ale nie bardzo chce potem 
te obiekty utrzymywać. Jako miasto będziemy więc obdarze-
ni nowymi rozwiązaniami komunikacyjnymi, bezkolizyjny-
mi skrzyżowaniami, natomiast z drugiej strony będzie to do-
datkowe obciążenie dla naszego budżetu, gdyż zwiększy nam 
się ilość obiektów drogowych, które będziemy musieli utrzy-
mywać. Takie są oczekiwania i sztywne stanowisko inwesto-
ra. Obiekty zostaną wybudowane, ale już odśnieżanie, zamia-
tanie, malowanie linii i pasów będzie naszym obowiązkiem.

Czy uda się oświetlić drogę do „Czwórki”?
Zdzisław Dąbrowski: Czy w najbliższym czasie jest 

szansa na zbudowanie oświetlenia traktu pieszego od osiedla 
40-lecia do Szkoły Podstawowej Nr 4? To zadanie było już 
przyjęte do realizacji. 

Ewa Gładysz: Nieoczekiwanie pojawiła się przeszkoda, 
która może postawić tę inwestycję pod znakiem zapytania. 
Jeden z właścicieli gruntu nie jest zainteresowany budową, 
chcąc przy okazji wymusić sprzedaż większej działki. Na 
taki wykup nie jesteśmy dziś przygotowani finansowo. Za-
deklarowaliśmy na piśmie, że na początku roku działka zo-
stanie wykupiona, a teraz potrzebne jest tylko oświadczenie, 
żebyśmy mogli wejść z kablem energetycznym. Jeżeli nie da 
się inaczej tego kabla ułożyć, to zadanie trzeba będzie zdjąć  
z planu. Możemy stanąć przed takim faktem dokonanym,  
że jeden mieszkaniec uniemożliwi oświetlenie chodnika, któ-
ry był wykonany w tamtym roku, aby dzieci mogły bezpiecz-
nie przemieszczać się od ul. Szwanke do SP Nr 4. Mamy 
jeszcze czas i może działania, które zaproponowałam poskut-
kują.                                                                       oprac. E.B.

Miasto przejmuje drogi od powiatu

Na wrześniowej se-
sji radni podjęli uchwa-
łę, na mocy której od  
1 stycznia 2009 roku mia-
sto przejmuje drogi, zarzą-
dzane dotychczas przez 
powiat: Mleczarską (od 
Mazowieckiej do Płoń-
skiej), Gąsecką (od Sien-
kiewicza do Towarowej), 
Spółdzielczą (od 17 Stycz-
nia do Sienkiewicza) oraz 
Plac Piłsudskiego (od-
cinek między ul. Okrzei  
i Wyzwolenia). To kolejny 
etap przygotowań do plano-
wanej przez miejski samo-
rząd budowy wewnętrznej 
pętli drogowej, która będzie przebie-
gała m.in. ulicami Mleczarską i Gą-
secką. Za przejęciem ul. Spółdzielczej 
wraz z odcinkiem Placu Piłsudskiego 
przemawiało ich położenie. – To do-
bra decyzja – mówi prezydent Walde-
mar Wardziński, który wnioskował do 

Rady o zaliczenie wymienionych dróg 
do kategorii gminnych. – Utrzyma-
nie dróg będzie nas więcej kosztowa-
ło, ale uporządkuje sprawy przed roz-
poczęciem budowy pętli. Ustaliliśmy  
z panem starostą Morawskim, że  
w zamian postara się przekonać rad-

nych powiatowych, żeby do 
przyszłorocznego budżetu 
wpisali pełną moderniza-
cję ul. Kraszewskiego, na 
czym zależy naszym miesz-
kańcom.

W związku z budo-
wą pętli miasto w przy-
szłości czeka też „wzięcie 
na utrzymanie” wiaduk-
tów wybudowanych przez 
PKP. Mają one powstać  
w najbliższych latach m.in. 
w ciągu ul. Mleczarskiej  
i Gąseckiej, w ramach mo-
dernizacji magistrali ko-
lejowej. – PKP wyraźnie 

sugeruje, żeby po wybudo-
waniu tych wiaduktów to zarządca 
drogi przejął ich bieżącą konserwację 
i utrzymanie Wygląda na to, że wszyst-
kie prace związane ze sprzątaniem, od-
śnieżaniem, malowaniem linii i pasów 
będą naszym obowiązkiem – informuje 
prezydent.

                       E.B.
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XXV sesja Rady Miasta

Nadchodzą zmiany w finansach TBS
W Towarzystwie Budownictwa Społecznego nadchodzą zmiany. Od 1 stycznia 2009 roku zmieni się tryb rozliczeń kosztów utrzymania 

zasobów komunalnych. TBS jako administrujący będzie tylko brać pewną opłatę z tytułu zarządzania tymi zasobami, a przychody i koszty 
z tym związane będą ciążyły na gminie. Ten zabieg unaoczni faktyczny wynik TBS, zależny od gospodarowania własnymi lokalami i zleco-
nych prac związanych z administrowaniem. Obraz finansów Towarzystwa wreszcie będzie prawdziwy, natomiast dla budżetu gminy to roz-
wiązanie może okazać się bardziej kosztowne, niż dzisiejsze dopłaty w różnej formie do TBS. Sytuację spółki omawiano podczas XXV sesji 
Rady Miasta.

Dziś zarządzanie zasobami miesz-
kaniowymi miasta i wzajemne re-
lacje między gminą miejską i TBS  
w tym zakresie reguluje umowa z 1998 
roku, która stanowi, że przychody  
z czynszów najmu lokali komunalnych 
są traktowane jako przychody spółki,  
a wszystkie koszty związane z utrzy-
maniem tych lokali są jej kosztami. 
Przy takim sposobie rozliczania za-
soby komunalne co roku przynoszą 
TBS stratę. Utrzymuje się też wyso-
ki poziom zadłużenia z tytułu czyn-
szów, który od lat oscyluje wokół  
2,7 mln zł.

Zwiększać nakłady na remonty
– Sytuacja pogorszyła się mimo 

tego, iż spółka otrzymała w I kwarta-
le dofinansowanie w kwocie 145 tys. 
zł z budżetu miasta. Nie ma płynności 
w regulowaniu zobowiązań krótkoter-
minowych wobec kontrahentów, głów-
nie wobec dostawców mediów: PEC, 
ZWiK, PUK, chociaż w lipcu zmniej-
szyły się one do 785 tys. zł – zauwa-
żył Józef Borkowski. Radny postulo-
wał zwiększenie środków na remonty 
lokali komunalnych do poziomu do-
finansowania komunikacji miejskiej 
(dopłacamy do niej corocznie 2 mln 
zł). – Ten ciężar będzie spoczywał 
cały czas na budżecie gminy. Musimy 
wyasygnować środki, żeby te mieszka-
nia utrzymać w stanie chociażby nie 
pogorszonym – zgodził się Zdzisław 
Dąbrowski. 

Ekonomii się nie oszuka
Innego zdania był Zenon Stańczak.  

– Jestem zdecydowanym przeciwni-
kiem, aby w nieskończoność dokła-
dać coraz większe pieniądze z budżetu  
– oświadczył radny. – Mieszkanie jest 
towarem rynkowym, za który trzeba pła-
cić. Miasto powinno raczej inwestować  
w szeroko pojętą gospodarkę komu-
nalną, bo musi się rozwijać. Trudno 
by mi było spojrzeć w oczy mieszkań-
com chociażby mojej dzielnicy, gdyby 
zapytali, dlaczego za tych lokatorów 
budynków komunalnych, którzy nie 
płacą miasto wyłożyło z budżetu 1, 2, 
3 mln zł. Prezydent przypomniał o bo-
lesnych realiach. – Gdybyśmy dawali 
rocznie po 3 mln zł na remonty, za-
soby by się tak nie dekapitalizowały. 
Dzisiaj kapitalny remont to koszt mi-
nimum 4 tys. zł za m2. Kogo na to stać? 
W budżecie miasta w skali roku mamy 
około 18 mln zł na wszystkie inwe-
stycje. Nawet gdybyśmy całą tę kwo-
tę przeznaczyli na remonty budynków 
komunalnych, to robilibyśmy je przez 
dziesięciolecia. Jeśli nie będzie zna-
czących środków z budżetu państwa 
wspomagających gminy i realnych 
rynkowych czynszów, to będziemy się 
tak co roku spotykać i narzekać. Eko-
nomii się nie oszuka.

Kosztowne modernizacje,  
niskie czynsze

Ostatnio w Urzędzie Miasta wyli-
czono, że obecny koszt planowanego 
wcześniej gruntownego remontu bu-
dynku przy ul. Sienkiewicza 32C o 50-
60% przekracza koszty wybudowania 
nowego domu. Podobnie miałaby się 
sprawa w przypadku pozostałych do-
móww dzielnicy Bloki. Kosztowne 
remonty i niskie czynsze oznaczają 
rosnące wydatki samorządu na utrzy-
manie mieszkań komunalnych. – Je-
żeli ceny w budownictwie będą rosły 
w tym tempie, to nasze dopłaty do za-
sobów mieszkaniowych być może będą 
przekraczały dzisiejsze dopłaty do wo-
zokilometrów dla ZKM – zapowiedział 
prezydent. Jego zastępca Ewa Gładysz 
przypomniała, że miasto wydaje też 
poważne kwoty na dodatki mieszka-
niowe. – To inna forma dopłat. Gdyby 
3,5 mln zł, które rocznie gmina wypła-
ca kilku tysiącom rodzin w formie do-
datków wydawać na cele remontowe 
można by niemało zrobić. 

Prezydent zaznaczył, że pojawia-
ją się możliwości pozyskania środków 
zewnętrznych na dopłaty do rewitali-
zacji zasobów mieszkaniowych, ale 
trzeba na to wygospodarować zna-
czący wkład własny. – To wybór pań-
stwa radnych. Będziecie musieli go 
dokonać przy uchwalaniu budżetu na 
rok 2009. Trzeba racjonalnie poli-
czyć pieniądze, którymi gmina będzie 
dysponowała w ciągu najbliższych lat  
i określić priorytety, które zadania 
inwestycyjne są bezwzględnie pierw-
szoplanowe, a które mogą poczekać. 
Wszystkiego zrobić nie zdołamy. 

Dwie drogi wyjścia
Po nowym roku w budżecie miasta 

znajdą się zapisy, które pokażą, jakie 
kwoty miasto faktycznie dokłada do 

utrzymania zasobów komunalnych.  
– Dopłaty są konieczne, bo nawet 
gdyby wszyscy najemcy płacili czynsz, 
ta kwota nie wystarczyłaby na utrzy-
manie lokali. Wpływ z tego tytułu to 
2,70 czy 2,80 zł za m2. Kto na dzisiej-
szym rynku utrzyma te mieszkania za 
taką stawkę? Trzeba by ją od razu po-
mnożyć przez 2 – powiedział Walde-
mar Wardziński. Zdaniem prezydenta 
miasto ma dwie drogi wyjścia z niedo-
finansowania zasobów komunalnych. 
Pierwsza: znacząco zwiększyć środki  
z budżetu miasta i utrzymywać do-
tychczasową politykę czynszową  
i windykacyjną. – Jeśli się na to zde-
cydujemy, to przeznaczymy grube mln 
zł corocznie na te zasoby i je rewa-
loryzujemy, a jednocześnie godzimy 
się na to, że będziemy dopłacać po  

2 mln zł rocznie do niepłaconych 
czynszów – tłumaczył prezydent. Dru-
gie wyjście oznacza bardziej restryk-
cyjną politykę wobec niepłacących 
lokatorów. – Przestaniemy dawać na-
dzieję lokatorom mieszkań komunal-
nych, że gmina za nich rozwiąże ich 
sprawy. Radny Borkowski sugerował 
rozwiązanie, żeby wzmocnić windyka-
cję np. poprzez wpisywanie dłużników 
do krajowego rejestru długów. To do-
bry pomysł.

Bat na niepłacących  
– mieszkania socjalne

Poziom długów lokatorów zaso-
bów komunalnych systematycznie 
rósł aż do roku 2005. – Od 3 lat nie 
ma przyrostu zadłużenia. Jest niewiel-
ki spadek, bo w ostatnich 2-3 latach 
wzrosła aktywność spółki w windy-
kowaniu zaległości – poinformował 
Waldemar Wardziński. – Ściągal-
ność zadłużenia jest bardziej skutecz-
na również dlatego, że stworzyliśmy 
narzędzie dyscyplinujące lokatorów, 
którzy czynszów nie płacą, chociaż ich 
na to stać. Tym narzędziem stały się 
lokale socjalne, umożliwiające wyko-
nanie wyroków eksmisyjnych. Oka-
zuje się, że wielu lokatorów w bar-
dzo krótkim czasie spłaciło zaległości 
czynszowe. – Jeżeli wpłacono ponad  
200 tys. zł przez pół roku, to widocz-
nie te pieniądze w przeszłości też były, 
tylko nie było mobilizacji – stwierdzi-
ła Ewa Gładysz. – Innego „bata” niż 
potencjalna eksmisja na dłużników 
nie ma. Musimy jednak pamiętać, że 
obok nich są ludzie, którzy nie płacą, 
bo nie mają pieniędzy – przypomniał 
prezydent.

Ewa Blankiewicz

Prezydent W. Wardziński z minister zdrowia E. Kopacz

25 września na 
zaproszenie prezy-
denta Ciechanowa 
Waldemara Wardziń-
skiego nasze miasto 
odwiedziła minister 
zdrowia Ewa Kopacz. 
Po spotkaniu w ratu-
szu, na które zapro-
szono posłów Miro-
sława Koźlakiewicza  
i Aleksandra Sopliń-
skiego pani mini-
ster w towarzystwie 
prezydenta udała się  
z krótką wizytą do 
c i echanowsk iego 
szpitala. Po południu 
spotkała się z przed-
stawicielami lokal-
nych struktur PO.

red. 

Minister Ewa Kopacz w Ciechanowie
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prawi bezpieczeństwo uczestników ruchu w tym rejonie Ciechanowa.

Początek prac na 11 Listopada 
Rozpoczęła się przebudowa ulic 11 Listopada i Nowozagumiennej. To dwu-

letnie zadanie wykonuje Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod.-Kan, Energe-
tycznych, Handlu i Usług M. M. Młyńscy z Ciechanowa. Termin zakończenia 
robót to koniec lipca przyszłego roku. W tym roku planowane jest wykonanie 
kanalizacji deszczowej oraz budowa części chodników. Dzięki tej inwestycji no-
woczesnego charakteru nabierze duży, modernizowany etapami fragment cen-
trum miasta, położony 
między ulicami Rzecz-
kowską i Mikołajczyka.

Powstaje 
chodnik na 

Krasińskiego
Ruszyła budowa 

chodników w ulicy Kra-
sińskiego, jednej z naj-
dłuższych ulic osiedla 
Kargoszyn. Zakład Bu-
dowlano Montażowy 
„ZETBEEM” z Ciechanowa planuje zakończenie robót do połowy grudnia.

Nowe okna w 
budynku na 

Wyspiańskiego
Zakończono moderni-

zację budynku przy ul. Wy-
spiańskiego 11a, będącego 
własnością gminy miejskiej. 
Mieszczą się tu szkoła pod-
stawowa i gimnazjum pro-
wadzone przez Społeczne 
Towarzystwo Oświatowe. 
Firma JOCZ z Ciechanowa 
wymieniła tu 247 starych 

drewnianych okien na okna z PCV. Zamontowano też nowe podokienniki.

Ogrodowa i Grota Roweckiego do końca listopada 
Pełną parą idą roboty w ul. Ogrodowej (na zdjęciu). Ekipa budowlana po-

łożyła już kanalizację deszczową. Trwa budowa ulicy i chodników. Równole-
gle z pracami dro-
gowymi Zakład 
Gazowniczy wy-
mienia stalowe sko-
rodowane rury ga-
zowe na nowe (PE). 
Ruszyła budowa ul. 
Grota Roweckiego. 
Powstanie tu jezd-
nia o szerokości 6m, 
chodniki, 27 miejsc 
parkingowych (w 
tym dwa miejsca 
dla osób niepełno-
sprawnych). Tu tak-
że przebudowana 
zostanie sieć gazowa.

Będzie widno na Niechodzkiej 
Dobiegła koń-

ca długo oczekiwa-
na przez okolicz-
nych mieszkańców 
i pracowników firm 
budowa oświetlenia 
ulicy Niechodzkiej. 
Inwestycja realizo-
wana przez firmę 
Przeds iębiors two 
Usług Inwestycyj-
no Remontowych 
„ENERGETYKA” 
Wojciecha Brala w 
znaczący sposób po-

Inwestycje – pracowity schyłek roku

Prezydent podpisał preumowy  
na unijne inwestycje

30 września w Urzędzie Marszałkowskim prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński, marszałek 
Adam Struzik oraz dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Paweł Rabszuk 
podpisali preumowy na 2 projekty z listy projektów kluczowych, realizowanych w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Tym samym samorząd województwa mazo-
wieckiego formalnie zagwarantował tym zadaniom współfinansowanie z unijnych funduszy, pod warun-
kiem przygotowania odpowiedniej dokumentacji.

Pierwszy z projektów to „Poprawa 
regionalnego systemu transportowego 
przez budowę w Ciechanowie pętli łą-
czącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi 
wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem 
dróg powiatowych”. Wartość projek-
tu – 150 mln zł, kwota dofinansowania 
102 mln zł.  Podpisano też preumowę 
na „Budowę zintegrowanego systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi 
dla gmin regionu ciechanowskiego  
– gmina miejska Ciechanów”, realizo-
wanego w ramach Międzygminnego 
Związku Gmin Regionu Ciechanow-
skiego. Wartość projektu – 88 mln zł, 
kwota dofinansowania – 35,2 mln zł. 

W ramach budowy wewnętrznej 
pętli miejskiej przewiduje się moder-
nizację istniejących i wybudowanie 
nowych odcinków dróg o łącznej dłu-
gości ok. 15 km. W ciągu drogi wybu-
dowany zostanie 40- metrowy most na 

Łydyni. Pętla przebiegać będzie przez 
dwa wiadukty nad magistralą kolejo-
wą E – 65 łączącą Warszawę z Gdań-
skiem, które zostaną wybudowane  
w ramach modernizacji linii kolejowej 
w latach 2010-2012. Droga wybudo-
wana będzie wraz z niezbędną infra-
strukturą towarzyszącą – kanalizacją 
deszczową, chodnikami, ścieżkami 
rowerowymi i oświetleniem ulicznym. 
Prace zaczną się wiosną 2009 roku od 
przebudowy ul. Armii Krajowej. Cał-
kowite zakończenie inwestycji jest 
przewidziane na koniec 2014 roku.

„Budowa zintegrowanego syste-
mu gospodarki odpadami komunalny-
mi dla gmin regionu ciechanowskiego 
– gmina miejska Ciechanów” obejmu-
je budowę następujących instalacji:
• Regionalny Zakład Gospodarki Od-
padami w Woli Pawłowskiej, zawie-
rający: linię sortowniczą segregacji 

Wydział Inwestycji Urzędu Mia-
sta opracował szereg dokumentacji 
projektowo-kosztorysowych, któ-
re umożliwią wykonanie ważnych 
miejskich zadań. Dokumentacyjnie 
przygotowana została rewitalizacja 
zabytkowego ratusza, kapitalny re-
mont budynku przy ul. Sienkiewi-
cza 32C, budowa ulic: Olchowej, 
Lawendowej, Sygietyńskiego, Sło-
wackiego i Gałczyńskiego, zatoki 
autobusowej w ulicy Kraszewskie-
go, oświetlenia drogi między Szkołą  
Nr 4 a ulicą K. Szwanke, separato-
ra substancji ropopochodnych w ul. 
Wojska Polskiego. Trwa opracowy-
wanie kolejnych projektów – budo-
wy ulic: Rajkowskiego, Dziubiń-
skiej, Klonowskiego, Bohaterów 
Westerplatte, Cukrowniczej wraz  
z odprowadzeniem kanalizacji desz-
czowej do Łydyni oraz moderniza-
cji ul. Strażackiej, Kopernika, Sie-
rakowskiego z budową nowego 
odcinka do drogi krajowej nr 60.

.                                 red.

Przybywa 
gotowych 

dokumentacji

odpadów zmieszanych, linię instalacji 
odpadów organicznych, linię instala-
cji do segregacji mieszanych odpadów 
budowlanych,
• zakład z linią do wytwarzania pali-
wa alternatywnego z odpadów w Woli 
Pawłowskiej,
• stacje przeładunkowe odpadów 
zmieszanych,
• zakład demontażu i segregacji od-
padów wielkogabarytowych, sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego na 
składowisku w Płocochowie,
• zakład przeróbki i segregacji odpa-
dów budowlanych w Makowie Mazo-
wieckim,
• kwatera odpadów niebezpiecznych 
(azbestu) na składowisku Oględzie.

Samorząd Ciechanowa przewidu-
je rozpoczęcie inwestycji w I kwarta-
le 2010 roku, a zakończenie na koniec 
2013.

E.B.
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Organizacja ruchu  
w Święto Zmarłych

Z prac Wydziału Inżynierii Miejskiej  
i Ochrony Środowiska

Wyremontowana Gostkowska
Zakończył się remont ul. Gostkowskiej. Zakres prac objął m. in. remont 

przepustu w pobliżu skrzyżowania z ul. Parkową oraz naprawę nawierzchni  
i wymianę krawężników na odcinku od ul 17 Stycznia do ronda Meudon (łącz-
nie z rondem). Warto podkreślić, że prace wykonywane były bez zamykania 
ulicy Gostkowskiej dla ruchu kołowego. Remont przepustu na rowie melio-
racyjnym wykonał Rejonowy Związek Spółek Wodnych za sumę 24 tys. zł. 
Roboty na Gostkowskiej kosztowały ok. 340 tys. zł. 

Sprzątamy liście 
W sezonie opadających liści przypominamy właścicielom posesji o obo-

wiązku sprzątania chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Obowiązek 
ten nakłada na mieszkańców „Regulamin utrzymania porządku i czystości na 
terenie Ciechanowa”. Dzięki umowie zawartej przez Urząd Miasta i Przedsię-
biorstwo Usług Komunalnych właściciele nieruchomości położonych przy dro-
gach gminnych mogą 
nieodpłatnie otrzymać 
w Przedsiębiorstwie 
Usług Komunalnych 
różowe worki na liście 
zebrane z chodników. 
Nieodpłatnie odbierze 
je PUK. Liście z miej-
skich terenów sprzą-
ta sam PUK. Spółka 
kupiła nową maszynę 
do zbierania liści, któ-
ra bardzo usprawnia 
pracę.

W zieleni miejskiej pracowita jesień
Wykonano pielęgnacyjną przycinkę drzew. Posadzono ponad 2 tys. ro-

ślin cebulowych, m. in. w parku M. Konopnickiej i skwerze św. Piotra. Do-
biegły końca koszenia 
traw na placach i tere-
nach zielonych wzdłuż 
ulic. Wzdłuż ul. Do-
brej posadzono nowy 
fragment żywopłotu. 
Pracowników Inżynie-
rii Miejskiej i Ochro-
ny Środowiska niepo-
koją akty wandalizmu 
i kradzieże sadzonek 
roślin. Na pasażu mię-
dzy blokami naprze-

ciw pomnika Józefa 
Piłsudskiego ktoś po-
łamał część młodych 

drzewek i zdewastował ich 
zabezpieczenia. Z rabatek 
w parku M. Konopnickiej 
zginęły sadzonki turzycy 
i hortensji oraz kilka róża-
nych krzewów.

Zima zawieje PUK zamiecie
Przetarg na zimowe utrzymanie miejskich ulic (od 1 listopada do połowy 

kwietnia) wygrało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych. Spółka będzie dba-
ła o odśnieżanie oraz usuwanie lodu z nawierzchni gminnych jezdni i chod-
ników.

      A.G.

W związku ze zbliżającym się 
świętem Wszystkich Świętych od 30 
października do 3 listopada zostanie 
wprowadzona czasowa organizacja 
ruchu w okolicy cmentarza komunal-
nego. Na ul. Gostkowskiej, na odcin-
ku od ronda do ogrodów działkowych 
„Nad Łydynią” obowiązywać będzie 
zakaz zatrzymywania po dwóch stro-
nach ulicy, dla obu 
kierunków ruchu. 
W dniach 31 paź-
dziernika – 3 listo-
pada w ul. Zamko-
wej (na odcinku od 
ul. Gostkowskiej do 
ul. Parkowej - prze-
jazd w kierunku 
centrum) i Parko-
wej (na odcinku od 
ul. Gostkowskiej do 
ul. Zielonej) wpro-
wadzony zostanie 
ruch jednokierun-
kowy. Na parkingu przed cmentarzem 
komunalnym wyznaczonych będzie  
5 miejsc dla osób niepełnosprawnych. 
Dodatkowe miejsca do parkowania 
udostępni także Zakład Komunikacji 
Miejskiej przy ul. Gostkowskiej 83.

Osoby odwiedzające groby swo-
ich bliskich na cmentarzu parafialnym 
przy ul. Płońskiej będą mogły parko-
wać na terenie pobliskiego targowiska 
i na placu przy Gimnazjum Nr 1 przy 
ul. Orylskiej. Miejsce dla osób niepeł-

nosprawnych wyznaczone będzie przy 
ul. Rzeczkowskiej. 

Dla osób, które będą chciały ko-
rzystać z miejskiej komunikacji ZKM 
uruchomi dodatkowe linie autobu-
sowe relacji miasto-cmentarz komu-

nalny. Linia „A” kursować 
będzie od 29 października 
do 2 listopada na trasie 

Gostków – 17 Stycznia 
– Plac Kościuszki – 
Gostków w godz. 
8.30-17.00 z czę-
stotliwością co 15 
minut. 1 listopada 
uruchomione będą 
linie: „B” – na trasie 
Gostków-Kraszew-
skiego – 17 Stycznia 
Kwiaciarnia – Plac 
Kościuszki – Dw. 
PKP – Gostków,  
w godz. 9.00-17.00 
z częstotliwością 

co 20 minut; „C” – na trasie Gostków  
– 17 Stycznia Kwiaciarnia – Batalio-
nów Chłopskich – Gostków, w godz. 
9.05 – 17.00 z częstotliwością co  
15 minut; „D” – na trasie Gostków 
– 17 Stycznia Kwiaciarnia – Sikor-
skiego – Armii Krajowej – Płońska 
– Gostków, w godz. 9.10-17.00 z czę-
stotliwością co 20 min. Bilety komu-
nikacji miejskiej dostępne są w trady-
cyjnych punktach sprzedaży.

red.

Bona byłaby zachwycona
Zakończył się remont 

mostu w ul. Zamkowej. 
Kierowcy dzielnie prze-
trwali czasowe utrudnienia 
w ruchu. Położono nową 
nawierzchnię bitumiczną 
na jezdni i potrójną warstwę 
sztucznych żywic na chod-
nikach. Wykonano dylata-
cję o szerokości 30 i głębo-
kości 5 cm, zapobiegającą 
pękaniu nawierzchni jezdni 
podczas zmian temperatury. 
Ekipa remontowa wyczy-
ściła powierzchnię sufito-
wą pomostu oraz filary. Po wyrówna-
niu nierówności pomalowała elementy 

epoksydową farbą. Remont kosztował 
165 tys. plus 34 tys.                      A.G.               

Żywopłot wzdłuż ul. Dobrej                 

Część niedawno posa-
dzonych hortensji zos-
tała ukradziona               

Nowa maszyna usuwa liście             

Z tego drzewka już nic nie 
będzie  

Trwają prace przy dylatacji mostu

TBS zbuduje nowy blok
Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego przygotowuje się do 
rozpoczęcia dużej inwestycji. Bę-
dzie nią budowa sześciokondy-
gnacyjnego bloku mieszkalnego. 
Budynek będzie podpiwniczony,  
z 8 garażami – po 4 od strony każ-
dego ze szczytów, zwieńczony wie-
lospadowym dachem. Znajdzie się 
w nim 69 jedno-, dwu- i trzypo-
kojowych mieszkań, a na parterze  
7 lokali usługowych. Każda klatka 
schodowa w budynku wyposażona 
będzie w windę o napędzie elek-

trycznym (udźwig do 800 kg – do 
10 osób) przystosowaną do potrzeb 
osób niepełnosprawnych, poruszają-
cych się na wózkach inwalidzkich. 
Wokół bloku wybudowane zosta-
ną miejsca parkingowe. TBS zadba  
też o zieleń i elementy małej archi-
tektury. 

Budową bloku zajmie się wy-
łonione w przetargu Przedsiębior-
stwo Budowlane „CIECHBUD”, 
które wykona inwestycję za blisko  
12,3 mln zł.                                 red.
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Koncerty

Zapowiedzi kulturalne
– LISTOPAD

Redakcja nie odpowiada
za zmiany terminów zapowiadanych

wydarzeń kulturalnych

• 18.XI godz. 17.00 – koncert Teresy 
Hanny Krajewskiej /Dworek A. Bą-
kowskiej w Gołotczyźnie/
• 29.XI godz. 19.30 – „Ciechanowskie 
Spotkania z Bluesem” /Kawiarnia Ar-
tystyczna CKiSz/

• do 4.XI – wystawa festiwalowa i po-
plenerowa „Drzewo, Drewno” /Gale-
ria „C” CKiSz/
• 7.XI godz. 17.00 – wernisaż wystawy 
„Rysunek New York ’98” autorstwa 
Barbary Falender, laureatki tegorocz-
nej nagrody C. K. Norwida w dzie-
dzinie plastyki. Ekspozycja potrwa  
do 27 XI /Galeria „C” CKiSz/
• do 15 XI – wystawa „Reduta Że-
romskiego” /Muzeum Szlachty Mazo-
wieckiej/
• do 15 XI – wystawa „Z Ościsłowa  
w daleki świat” /Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej/
• do 15 XI – z cyklu „Rodem z Cie-
chanowa” wystawa poświęcona Bo-
gusławowi Zakrzewskiemu, byłemu 
ambasadorowi RP w Chinach, Brazy-
lii i Tajlandii /Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej/ 
• 17 XI. godz. 17.00 – otwarcie wysta-
wy malarstwa Joanny Casselius /Mu-
zeum Szlachty Mazowieckiej/ 

• 13.XI. godz. 16.30 – spotkanie 
Klubu Miłośników Poezji – sylwet-
ka twórcza Szymona Szymonowica 
(1558-1629) w 450. rocznicę urodzin 
renesansowego poety /Miejska Biblio-
teka Publiczna – Filia Nr 1 przy ul. Ki-
cińskiego 21/23/
• 25.XI – Dzień Pluszowego Misia – 
ekspozycja pluszowych misiów, ksią-
żek o misiach, rozmowy o zwierzętach 
/MBP – Filia Nr 1 przy ul. Kicińskie-
go 21/23/
• 27.XI. godz. 17.00 – Czwartkowe 
Spotkania z Historią. Gościem będzie 
Jan Endelgard, który wygłosi wykład 
„Droga Romana Dmowskiego do nie-
podległości” /Muzeum Szlachty Ma-
zowieckiej/                      

Uczniowie w obecności 
leśniczego Piotra Głowacza, 
dyrekcji i swoich opiekunów 
posadzili drzewka w otocze-
niu szkoły. Sadzonki, w tym 
sosenkę papieską – „drzewko 
pokoju”, przekazało Nadle-
śnictwo Ciechanów. Była to 
kolejna podejmowana przez 
SP Nr 5 proekologiczna ak-
cja, w ramach której ucznio-
wie kl. I – III zebrali blisko 
800 kg makulatury.               

  red.

Spotkania

Film

Samorządu Miasta
gazeta

14 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej zasłużeni na-
uczyciele 9. miejskich szkół, gdzie uczy się 4914 dzieci, zostali uhono-
rowani Nagrodami Prezydenta Miasta. 

Dyrektor SP Nr 5 W. Burba wraz z dziećmi posadził 
symboliczne ,,drzewko pokoju’’

Pierwszoklasiści podczas przysięgi

Nauczyciele miejskich szkół uhonorowani Nagrodą Prezydenta Miasta

Wystawy

Dzieci pożegnały lato 
27 września uczniowie Szko-

ły Podstawowej Nr 6 uczestniczyli 
w festynie z okazji pożegnania lata 
i powitania jesieni. Tego dnia na te-
renie szkoły rozegrane zostały cie-
kawe konkurencje. Maluchy sadziły  
i zbierały ziemniaki oraz rzucały kasz-
tanami. Starsi uczniowie w 7-osobo-
wych drużynach walczyli w rozgryw-
kach sportowych: dziewczęta grały 
w zbijaka, a chłopcy w piłkę nożną. 
Zaprezentowano też modę jesien-
ną. Impreza skończyła się ogniskiem  
i pieczeniem kiełbasek. 

Otwarcie siłowni  
w Gimnazjum Nr 3

29 września w Gimnazjum Nr 3 
otwarto nową salę ze sprzętem gim-
nastycznym. Szkoła wyposażona 
przez miejski samorząd w pracow-
nie specjalistyczne i komputerowe 
oraz nowoczesne boisko wzbogaciła 
się o siłownię. O jej zakupie zdecy-
dował prezydent Waldemar Wardziń-
ski. W przygotowanie pomieszczenia 
z „Atlasem” wiele pracy włożyli na-
uczyciele wychowania fizycznego.  
Z okazji otwarcia odbył się pokaz ko-
rzystania ze sprzętu oraz występ ta-
neczny w wykonaniu uczennic z klas 
2a, 2b i 2e. 

Wicemistrz olimpijski  
w „Szóstce”

7 października w Szkole Pod-
stawowej Nr 6 odbyło się spotkanie  
z polskim sztangistą – Szymonem Ko-
łeckim. Wicemistrz olimpijski z Pe-
kinu opowiedział dzieciom o swoim 
dzieciństwie, treningach i odniesio-
nych sukcesach. Na koniec uczniowie 
ustawili się w kolejce, by otrzymać od 
słynnego ciechanowianina pamiątko-
wy autograf. 

Litwini w SP Nr 4
13 października SP Nr 4 odwie-

dziła delegacja z Litwy. Uczniowie 
zaprezentowali polskie wiersze i pio-
senki. Spotkanie wzbogaciła projek-
cja filmu Krzysztofa Kirzyca „Szkoła 
dawniej i dziś”. Dla gości Urząd Mia-
sta przygotował regionalne upomin-
ki.                                                 red.

Z życia szkół  
i przedszkoli

16 października w Gimnazjum Nr 3 obyło się ślubowanie uczniów 
klas pierwszych. 

Ślubowanie pierwszoklasistów

Święto Drzewa

Po odśpiewaniu hymnu pań-
stwowego, dzieci w obecności swo-
ich rodziców i społeczności szkol-
nej, zobowiązali się do tego, że będą 
aktywnie i odpowiedzialnie uczest-
niczyć w zajęciach dydaktycznych, 
rozwijać swe możliwości intelektu-
alne i zdobywać jak najlepsze wy-

Zaszczytne wyróżnienia z rąk 
Waldemara Wardzińskiego otrzyma-
li: Beata Markowska, Teresa Osiak 
i Andrzej Jakubowski z Miejskiego 
Zespołu Szkół Nr 1, Lidia Symołon  
i Małgorzata Nowakowska z MZS  
Nr 2, Renata Burkacka z Gimnazjum 
Nr 1, Wanda Klimaszewska z Gim-
nazjum Nr 3, Maria Laskowska z SP  

Dzień Edukacji Narodowej

Nr 4, Bogumiła Sobecka i Izabela 
Chomicka z SP Nr 5, Regina Olszew-
ska z SP Nr 6 oraz Agata Korzeniow-
ska ze Szkoły Społecznego Towarzy-
stwa Oświatowego. Wręczenie nagród 
oraz uroczystości związane z Dniem 
Edukacji Narodowej odbyły się  
w Szkole Podstawowej Nr 5.   

red.

niki w nauce. Po symbo-
licznym pasowaniu na 
uczniów, którego doko-
nała dyrektor szkoły Ali-
cja Chojnacka, pierwszo-
klasiści zaprezentowali 
montaż słowno-muzycz-
ny urozmaicony układa-
mi tanecznymi. Z myślą  
o nich samorząd uczniow-
ski przygotował mię-
dzyklasowy pojedynek.  
W rzucie woreczkiem do 
celu, kręceniem hula-hop, 

robieniem łańcucha z ubrań i w „mu-
zycznych krzesłach” najlepsza okaza-
ła się klasa Ib, drugie miejsce zajęła 
klasa Id, a trzecie – kasa Ie. Wszyscy 
uczestnicy potyczek zostali obdaro-
wani słodkościami, a zwycięzcy dy-
plomami. Uwieńczeniem dnia był po-
częstunek oraz dyskoteka.

red.

• 17 i 24.XI oraz 1.XII – Pokaz Szor-
tów 2008 – ogólnopolskie pokazy fil-
mów krótkometrażowych /kino ,,Ły-
dynia”/
• W listopadzie na ekran kina „Ły-
dynia” wchodzą następujące filmy: 
„Wyprawa na księżyc 3D”, „Jak stra-
cić przyjaciół i zrazić do siebie ludzi”, 
„Rok 1612”, „Wyspa Nim”.  

oprac. K.D.

10 października w Szkole Podstawowej Nr 5 odbyły się obchody 
Święta Drzewa. Z tej okazji klasy IIa i IIIb zaprezentowały program 
artystyczny, przygotowany pod kierunkiem Elżbiety Grzeszczak  
i Anity Wojtaś.



www.um.ciechanow.pl

9 gazeta
Samorządu Miasta

Nagle przychodzą jacyś oni  
i umieszczają cię w klatce. Nie wiesz 
co się dzieje i co z tobą będzie. Patrząc 
na swoją przyszłość przez pręty trzę-
siesz się jak nie ze strachu, to z zimna. 
Od czasu do czasu ktoś przyniesie ci 
jedzenie pod nos. Jeśli będziesz mieć 
szczęście, może uda ci się coś prze-
łknąć. Zanim zapadnie zmrok, przeko-
nasz się, że nie jesteś sam. Odczujesz 
to na własnej skórze, bo takich jak ty 
jest więcej. Rzucą ci się do gardła, gdy 
tylko spuścisz oczy. Pierwszą i kolej-
ną noc spędzisz na czuwaniu… Nie 
skończę tej opowieści. Ale zapytam 
wprost: chciałbyś tak żyć? Ciesz się, 
że możesz wybierać. Porzucone psy 
nie mogą. Trafiają do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt w Pawłowie. 

6-8 listopada
/sala kinowa Centrum Kultury i Sztuki /

6 LISTOPADA (CZWARTEK) – DZIEŃ WYKLĘTYCH 
godz. 9.00-10.50 – pokaz filmów konkursowych
godz. 11.00-12.50 – panel dyskusyjny: „Żołnierze Wykleci i przywracanie 
pamięci” (Grzegorz Wąsowski i Leszek Żebrowski)
godz. 13.00-14.50 – pokaz filmów konkursowych, spotkania z autorami i 
świadkami historii
godz. 14.00-16.00 – przerwa 
godz. 16.20 – projekcja filmu „Żołnierze Wyklęci” 
godz. 17.00 – projekcja filmu Jerzego Zalewskiego „Elegia na śmierć 
Roja”, spotkanie z autorem 
godz. 18.30 – otwarcie festiwalu, powitanie gości, słowo wprowadzające  
godz. 18.50 – projekcja filmu Krzysztofa Nowaka Tyszowieckiego 
„Piosenka o mojej Warszawie”
godz. 19.20 – spektakl teatralny Anny Dziedzic „Herbert – poeta współ- 
-czujący” 

7 LISTOPADA (PIĄTEK) – ZAPOMNIANI – OFIARY 
CZASU „SOLIDARNOŚCI”

godz. 9.00-10.30 – pokazy konkursowe
godz. 11.00-13.00 – panel dyskusyjny „Jaką prawdę przekładać na 
współczesny język” 
godz. 13.30-14.30 – pokazy konkursowe
godz. 14.40-15.15 – przerwa 
godz. 15.20 – pokaz filmu „Tyle Dobra dookoła” zrealizowanego przez 
Grażynę Raszkowską, spotkanie z autorami 
godz. 16.30 – pokaz filmu „Trzech kumpli” w reż. Anny Ferens i Ewy 
Stankiewicz,  spotkanie z autorami oraz bohaterami filmu
godz. 20.00 – pokaz filmu „Usłyszcie mój krzyk” w reż. Macieja Dygasa, 
spotkanie z współautorką filmu i montażystką Dorotą Wardenszkiewicz   

8 LISTOPADA (SOBOTA)
godz. 12.00 – otwarcie wystawy „Żołnierze Wykleci” /Galeria Niepokorni/
godz. 13.00 – pokaz filmu „Cichociemni” Pawła Kędzierawskiego, 
spotkanie z autorem 
godz. 14.30 – pokaz filmu „Rozbity Kamień” w reż. Arka Gołębiewskiego, 
spotkanie z autorem
godz. 16.00 – ,,Satyra i śmiech w stanie wojennym” – spotkanie z prof. dr 
hab. Wojciechem Polakiem i Jackiem Fedorowiczem
godz. 18.00 – ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród
godz. 19.30 – koncert zespołu VooVoo /Kawiarnia Artystyczna/

 

PUK świętował 10 lat
26 września Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych uroczyście 

obchodziło swoje 10-lecie. Ta miejska spółka obok ZKM jest spad-
kobierczynią Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej.

Od lewej: odznaczeni – K. Jeziółkowski, W. Chojnowski, Z. Makowski oraz. T. Grembowicz 
i W. Wardziński

Znajdź tam swojego psa i daj mu to,  
o czym on już nawet nie marzy.

K.D.

Znajdź swojego psa w Pawłowie

W auli PWSZ rocznicę święto-
wali byli i obecni pracownicy, zarząd  
i Rada Nadzorcza spółki, władze mia-
sta oraz przedstawiciele samorządu. 
Na wstępie Marek Gąsiorowski przed-
stawił multimedialną prezentację dzia-
łalności spółki, jej osiągnięć i planów. 
Prezes PUK Tadeusz Pikus wręczył 
listy gratulacyjne i upominki 14. pra-
cownikom z co najmniej 25 letnim sta-
żem pracy w branży komunalnej. Uro-

czystość była doskonałą sposobnością 
do uhonorowania szczególnie zasłu-
żonych pracowników PUK. Prezydent 
Ciechanowa Waldemar Wardziński  
i przewodniczący Rady Miasta To-
masz Grembowicz wręczyli Medale 
za Zasługi dla Ciechanowa Krzyszto-
fowi Jeziółkowskiemu, Wiesławowi 
Feliksowi Chojnowskiemu i Zbignie-
wowi Makowskiemu. Urodzinowych 
gości bawił Kabaret Neo-nówka.

red

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych prowadzi działalność w obec-
nej formie od 1 czerwca 1998 r. Założycielem i jedynym właścicielem Spół-
ki jest Gmina Miejska Ciechanów. Firma zatrudnia przeszło 70 pracow-
ników. Siedziba spółki i główna jej baza mieści się w Ciechanowie przy  
ul. Gostkowskiej 83. Od kilku lat Spółka współpracuje z Państwową Wyższą 
Szkołą Zawodową w Ciechanowie, która kształci m. in. inżynierów komunal-
nych.Podstawową działalnością PUK jest odbiór, transport i unieszkodliwianie 
odpadów komunalnych, letnie i zimowe oczyszczanie dróg oraz konserwacja  
i zakładanie terenów zieleni. Spółka prowadzi także schronisko dla bezdomnych 
zwierząt w Pawłowie. Jest też właścicielem składowiska odpadów w Woli Paw-
łowskiej. Dawniej gospodarką komunalną, a szczególnie oczyszczaniem miasta, 
zajmowała się bezpośrednio administracja miejska. W 1951 r. powołano do ży-
cia wielobranżowe Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. MPGK 
świadczyło szerokie usługi w zakresie oczyszczania miasta, zaopatrzenia go  
w wodę i odbiór ścieków, budowy i utrzymania dróg, zakładania i utrzymywa-
nia terenów zieleni oraz administrowania targowiskiem. Prowadziło także łaźnię, 
pralnię i hotel. W 1956 r. z obszaru jej działalności wyłączono usługi wodno- ka-
nalizacyjne. Dwa lata później wprowadzono wywóz nieczystości z nieruchomości.  
W latach 1960-1961 MPGK przystąpiło do urządzania cmentarza komunalnego,  
a od 1964 r. zaczęło świadczyć usługi pogrzebowe. Przedsiębiorstwo przejęło 
również administrowanie szaletami miejskimi oraz basen. W czerwcu 1971 r. 
zmieniono jego nazwę na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszka-
niowej, rozszerzając działalność o administrowanie komunalnymi lokalami. Rok 
później uruchomiono nowe składowisko odpadów komunalnych i zakupiono 
zmechanizowany specjalistyczny sprzęt do oczyszczania ulic. W latach 70-tych 
firma zaczęła dostarczać gaz bezprzewodowy. W 1976 r. w strukturze PGKiM 
powstał zakład komunikacji miejskiej. W latach 1978-1979 została wybudowana 
nowa baza przedsiębiorstwa na ul. Gostkowskiej. W 1990 r. w wyniku przemian 
ustrojowych gminy otrzymały pełną samodzielność prawną, stając się właścicie-
lem dotychczasowego majątku państwowego. Gmina Miejska Ciechanów w 1991 
r. przekształciła PGKiM w dwa zakłady budżetowe: Zakład Usług Komunalnych 
i Mieszkaniowych oraz Zakład Komunikacji Miejskiej. W 1994 r. Urząd Miasta 
i Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych wybudowały nowoczesne skła-
dowisko odpadów w pobliżu Woli Pawłowskiej. 25 maja 1998 r. członkowie Za-
rządu Gminy Miejskiej Ciechanów podpisali akt założycielski Przedsiębiorstwa 
Usług Komunalnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechanowie.

Kilka dat z historii PUK-u

Wyobraź sobie, że z dnia na dzień tracisz wszystko. Tajfun  
niefortunnych zdarzeń przelatuje przez twoje życie siejąc spus-
toszenie...
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Mobilizacja przeciwko 
uzależnieniom

W połowie listopada w Ciechanowie ruszy przygotowana 
przez Urząd Miasta 3 edycja kampanii profilaktycznej „Dla-
czego warto nie brać”. Oprócz szkolenia z zakresu profilakty-
ki narkomanii, adresowanego do lekarzy pierwszego kontaktu 
oraz pediatrów zawiera część przeznaczoną do uczniów klas I – 
III szkół podstawowych. Program zatytułowany „Razem gramy, 
razem wygrywamy” to wczesna profilaktyka uzależnień. Infor-
muje o zagrożeniach i ćwiczy postawy asertywne – uczy, jak nie 
ulec presji otoczenia, samodzielnie podejmować decyzje i od-
mawiać brania narkotyków. W społecznej szkole podstawowej 
STO i 4 miejskich podstawówkach poprowadzi go Małopolskie 
Centrum Profilaktyki z Krakowa.

13 listopada w Miejskim Biurze ds. Rozwiązywania Proble-
mów Uzależnień odbędzie się uroczyste rozstrzygnięcie kon-
kursu plastycznego na plakat pod hasłem „Bądź rozsądny, po-
wiedz NIE”. Plakat ma zachęcać sprzedawców, by nie podawali 
alkoholu osobom nieletnim. Konkurs ogłoszono wśród uczniów 
szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Jego organizatorem 
jest Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie. Patronat ho-
norowy nad przedsięwzięciem objął Urząd Miasta Ciechanów, 
który ufundował główne nagrody dla laureatów konkursu. Pod-
czas uroczystości władze miasta przekażą Policji wagę do wa-
żenia narkotyków.

Następnego dnia studenci Państwowej Wyższej Szkoły Za-
wodowej i ciechanowscy gimnazjaliści obejrzą program słow-
no-muzyczny Jarosława Wajka „Jutro jest... wtedy pochylisz się 
nad sobą”. Jarosław Wajk był wokalistą takich zespołu DAAB  
i Oddział Zamknięty. Dziś angażuje się w działania profilak-
tyczne, ostrzega młodych ludzi przed zgubnymi skutkami kon-
taktów z narkotykami. Koncert jest świadectwem życia artysty  
i okazją do refleksji nad własnym życiem. 

Z kolei uczniowie, ich rodzice i opiekunowie oraz Rada 
pedagogiczna Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 będą adresata-
mi programu „Rozwój na trzeźwo”, przygotowanego przez 
Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dla 
dzieci i Młodzieży w Zagórzu. To program przeciwdziała-
nia uzależnieniom i towarzyszącym im zaburzeniom wśród 
młodzieży. Ma pomóc wypracować odpowiedni model po-
stępowania z uzależnionymi uczniami, omówić obowiązki  
i odpowiedzialność szkoły, rodziców i służby. Program integru-
je ich działania, zakładając stałą wzajemną współpracę. E.B.

3 edycja kampanii profilaktycznej „Dlaczego warto 
nie brać” Wojewoda Jacek Kozłowski  

ma ambitne plany
15 października goszczący w Ciechanowie Wojewoda Jacek Kozłowski spo-

tkał się z samorządowcami, odwiedził też Urząd Miasta. Była mowa o rządo-
wych inwestycjach strukturalnych w naszym województwie, które w latach 
2008-2012 będą realizowane w ramach rządowych programów: budowy i mo-
dernizacji dróg krajowych i autostrad; modernizacji głównych linii kolejowych 
(do 2012 r.); budowy dróg lokalnych (2009-11); budowy boiska w każdej gminie  
(w przyszłym roku na Mazowszu planowane jest kolejne 75 Orlików). 

Wojewoda J. Kozłowski spotkał się z ciechanowskimi organizacjami pozarzą-
dowymi

Po raz pierwszy zaprezentowano też roz-
mieszczenie na Mazowszu obszarów Natura 
2000. W regionie Ciechanowa będą to głów-
nie obszary ochrony ptaków (doliny: Skry  
i Mławki, Dolnej Narwi i Środkowej Wi-
sły). 

Samorządy najbardziej interesowały 
oczekiwane przez mieszkańców inwestycje 
drogowe. Wojewoda zaapelował o możliwie 
szerokie konsultacje społeczne na każdym 
etapie podejmowania decyzji, z planowa-
niem włącznie. Należy rozpatrzyć wszystkie 

możliwości i dążyć 
do porozumienia 
– mówi Jacek Ko-
złowski - Choć nie 
zawsze się udaje 
znaleźć idealne roz-
wiązania, to tak re-
alizowane inwesty-
cje będą przebiegać 
szybciej. Dzięki po-
rozumieniu rozładu-
jemy przynajmniej 
część napięć. Podję-
cie właściwych de-
cyzji wymaga rów-
nież współdziałania 
z organizacjami po-
zarządowymi. Dla-
tego zdaniem wo-
jewody należy jak 
najszybciej stwo-

rzyć regionalne plany współpracy z trzecim 
sektorem. Mówił o tym na popołudniowym 
spotkaniu z przedstawicielami organizacji 
samorządowych z północnego Mazowsza. 

Efektem rozmów wojewody mazowiec-
kiego z samorządowcami i społecznikami 
ma być opracowanie nowej strategii dla Ma-
zowsza, uwzględniającej potrzeby lokalnych 
środowisk. Tak kompleksowego programu 
konsultacji społecznych nie prowadzono na 
Mazowszu od 1998 r.

E.B.

Państwowym Wyższym Szkołom 
Zawodowym stuknęło 10 lat. Z tej 
okazji w Ciechanowie 24 październi-
ka pod honorowym patronatem Mini-
ster Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
Barbary Kudryckiej odbyła się Kon-
ferencja Rektorów Publicznych Szkół 
Zawodowych KRePSZ. Przyjechały 
na nią władze uczelni i studenci m.in. 
z Elbląga, Bielska-Białej, 
Płocka, Włocławka, Legni-
cy, Wałbrzycha, Gorzowa 
Wielkopolskiego, Lesz-
na, Oświęcimia, Konina, 
Wałbrzycha, Zamościa. Po 
mszy św. w Kościele Far-
nym członkowie senatów 
uczelni, poczty sztandaro-
we, wykładowcy i studen-
ci przemaszerowali ulica-
mi miasta. Pod gmachem 
PWSZ na ul. Głowackie-
go uczestnicy Konferen-
cji posadzili „papieskie 
sosny”. Potem zebrali się  
w hali sportowej przy ul. 17 
Stycznia, żeby wysłuchać 

Polskie PWSZ-ty świętują dziesięciolecie w Ciechanowie
uroczystego Gaudeamus i prezenta-
cji historii uczelni oraz ich planów 
na przyszłość. Gospodarzem uroczy-
stości był przewodniczący KREPSZ, 
rektor ciechanowskiej PWSZ prof. 
Andrzej Kolasa. Wśród gości znaleź-
li się  samorządowcy, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych oraz lo-
kalnych instytucji. Wielkimi brawa-

mi powitano byłego premiera, obec-
nie eurodeputowanego, prof. Jerzego 
Buzka, który przyjął zaproszenie swo-
jego dawnego współpracownika posła 
Mirosława Koźlakiewicza. 

– Kiedy uczelnie zaczynały dzia-
łalność nie podejrzewałem, że tak to 
się rozwinie. Zamysł był taki, żeby 
ulokować je w miastach, które utra-

ciły po reformie samorzą-
dowej status stolic woje-
wódzkich, zrekompensować 
im tę stratę. Dziś w Polsce 
działa już 35 uczelni. Dalej 
macie czas na rozwój, bo do 
pełnoletności szkołom jesz-
cze daleko – żartował Jerzy 
Buzek. Podkreślił też wagę 
współpracy z lokalnymi 
samorządami. – Funkcjo-
nowanie PWSZ nie byłoby 
możliwe bez ich wieloletniej 
pomocy. Poseł Mirosław 
Koźlakiewicz przypomniał 
początki ciechanowskiej 
uczelni. – Obawialiśmy się, 
jak sobie poradzi, zaczyna-

jąc od zera. Pierwszy budżet wynosił 
350 tys. zł. Byłem tym przerażony, ale 
dziś jestem dumny, że się udało. Przez 
10 lat uczelnie przeszły długą drogę. 
– Dziś 80% wykładowców pracuje  
w naszych uczelniach na podstawowym 
etacie. Ze 118 kierunków kształcenia  
w naszym kraju blisko 50 prowadzo-
nych jest w PWSZ. To miara rozwo-
ju tych uczelni – mówił prof. Andrzej 
Kolasa. – Chcemy, żeby PWSZ stały się 
stałym elementem szkolnictwa wyższe-
go, podobnie jak w Danii czy Finlandii.  
W imieniu samorządowców wystą-
pił prezydent Ciechanowa Waldemar 
Wardziński. – Samorząd stara się 
wspierać PWSZ finansowo, bo regio-
nalne uczelnie są ważnym czynnikiem 
miastotwórczym i naszym partnerem. 
Dają możliwość studiowania mniej 
zamożnym studentom, stanowią dla 
nich szansę na dobre wykształcenie. 
Życzymy uczelniom samych sukce-
sów, znakomitych wykładowców i my-
ślących studentów – powiedział pre-
zydent.

   E.B.
Od lewej: prezydent W. Wardziński, premier J. Buzek i poseł  
M. Koźlakiewicz
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Kolejna transza podatku od nieruchomości, którą Specjalistyczny Szpital 
Wojewódzki wpłaca do miejskiej kasy wróciła do szpitala w postaci sprzętu do 
badań diagno-
stycznych. Tym 
razem za 260 
tys. zł zakupio-
no pompy infu-
zyjne do wszyst-
kich oddziałów 
szpitalnych oraz 
zestaw do en-
doskopii nosa  
i zatok dla oddzia-
łu laryngologicz-
nego. W skład 
zestawu wcho-
dzą 2 endoskopy 
do zatok, otoskop  
i laryngoskop.
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oraz zastrzega sobie możliwość ich skracania.

Gazeta Samorządu Miasta Ciechanów

Pani Wiesła-
wa urodziła się  
w 1938 r. w Rykacze-
wie. Pracowała w cie-
chanowskiej Chłod-
ni, a następnie w 
„Ruchu” i Zakładach 
Graficznych. Pan 
Stanisław urodził się  
w 1935 r. w Gumo-
wie. Jest emerytowa-
nym kierowcą. Jego 
ostatnim miejscem 
pracy był PKS Cie-
chanów. Od 1961 
roku para mieszka w 
Ciechanowie. Wychowała 3. dzieci 
i doczekała się 2. wnucząt. Jubilaci 
otrzymali medale „Za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie” oraz listy gra-
tulacyjne. Zastępca prezydenta Ewa 

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

świętowali Państwo Teresa i Stanisław Marchlewscy. Małżonkowie 
sakramentalne „tak” powiedzieli sobie 26 listopada 1958 roku. 

Gladysz wręczyła im pamiątkowe pła-
skorzeźby z popiersiem papieża Jana  
Pawła II. Uroczystości uatrakcyjniły 
lampki szampana, kwiaty i życzenia na 
kolejne wspólne lata.                     red.

D w u k r o t n i e 
odznaczony nagro-
dą dyrektora szko-
ły oraz nagrodą 
II stopnia Mazo-
wieckiego Kurato-
ra Oświaty (2002 
r.). Jest współtwór-
cą długotermino-
wych i rocznych 
Programów Roz-
woju Szkoły. Peł-
ni funkcję opie-
kuna studenckich 
praktyk pedago-
gicznych. W 2002 
r. ukończył studia 
podyplomowe z zakresu wychowania 
fizycznego, w 2004 r. kurs dla szkol-
nych liderów programu „Wygraj z 
astmą”, skierowanego do dzieci klas 
II-IV.

Andrzej Jakubowski jest wice-
prezesem, trenerem i opiekunem grup  
w Szkolnym Klubie Sportowym „Trój-
ka”. Jego podopieczni osiągają wyso-
kie wyniki i miejsca w wielu turniejach  
i rozgrywkach na terenie miasta, po-
wiatu, a także podczas zawodów ogól-
nopolskich i międzynarodowych. Pan 

Z cyklu „Nauczyciel miesiąca”

Andrzej Jakubowski

Andrzej angażuje 
się społecznie w 
organizowanie i sę-
dziowanie podczas 
Regionalnych Za-
wodów Osób Nie-
pełnosprawnych 
pod patronatem 
PFRON, organi-
zuje wewnątrzsz-
kolne rozgrywki  
w ramach Szkol-
nych Igrzysk 
Sportowych, pro-
wadzi i współor-
ganizuje festy-
ny sportowe dla 

dzieci z rodzin o niskim statusie ma-
terialnym, współpracuje z placów-
kami pomocy społecznej, włącza się  
w przygotowanie i prowadzenie akcji 
„Zachowaj trzeźwy umysł” oraz roz-
grywek drużynowych dla Społeczno-
Sportowego Towarzystwa „Sprawni 
Razem”. W Dniu Edukacji Narodowej 
14 października tego roku za twórczą 
i efektywną pracę z dziećmi otrzymał 
nagrodę Prezydenta Miasta Ciecha-
nów.

                                               red.

Ireneusz Paliński w Złotym Kręgu Osobowości Sportu
Tablica z nazwiskiem wybitnego atlety z Ciechanowa – Ireneusza Palińskie-

go (złotego medalisty na olimpiadzie w Rzymie w 1960 r., mistrza świata i Eu-
ropy w 1961 r.) znalazła się w tzw. Złotym Kręgu Osobowości Sportu, utworzo-
nym na terenie Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Odsłonięcie 
tablicy miało miejsce 6 października – w dniu inauguracji roku akademickiego 
AWF.

Koszykarskie zmagania chłopców
W październiku rozegrany został V Ogólnopolski Turniej Koszykówki 

Chłopców. W hali sportowej SP Nr 4 rywalizowali ze sobą zawodnicy urodzeni 
w 1995 r. i młodsi oraz w 1997 r. i młodsi. Spośród 8 drużyn MKS Jurand skla-
syfikował się na 3 (rocznik 1997) i 2 miejscu (rocznik 1995). 

Raz na wozie, raz pod wozem
W meczu 13 kolejki IV ligi mazowieckiej drużyna MKS Ciechanów prze-

grała w derbach z Tęczą 34 Płońsk 2:1. Bramkę dla naszych piłkarzy zdobył 
Kamil Olszewski. W tabeli ciechanowianie zajmują 13. miejsce z dorobkiem  
12. punktów. 

Jurand pokonał Grunwald
Rezultatem 32:31 zakończył się ligowy mecz MKS Jurand z WKS Grunwald 

Poznań.  Zwycięstwo ciechanowskich szczypiornistów pozwoliło na awans na 
dziesiąte miejsce w tabeli. W meczu szóstej kolejki nasi zawodnicy spotkali się 
25 października w Kościerzynie z miejscowym Sokołem. Remis 28:28 nie spo-
wodował żadnych roszad w tabeli.

Sukcesy ciechanowian w Pucharze Świata w teakwondo ITF
W dniach 17-19 października we włoskiej miejscowości Riva del Garda 

rozegrany został Puchar Świata w teakwondo ITF. W zawodach wystartowa-
ło 1200 zawodników z 45. państw, w tym 8-osobowa ekipa z CLKS Matsogi. 
Podopieczni trenera Michała Korzybskiego zdobyli 6 medali i zajęli 27. miejsce  
w klasyfikacji łącznej klubów. Największy sukces osiągnął Piotr Pełka, który 
wywalczył złoto w konkurencji kopnięć w górę. W tej samej dyscyplinie w ry-
walizacji kobiet srebro zapewniła sobie Magdalena Kosobudzka, która zdoby-
ła także brąz w walkach do 58 kg. Na podium stanęli też bracia Piotr i Paweł 
Szwejkowscy. Razem zajęli 3 miejsce w walce pokazowej. Oprócz tego Piotr 
Szwejkowski wywalczył brąz w układach formalnych. Na koniec srebro dorzu-
ciła Klaudia Kołdra, która wystartowała w walkach juniorek do 60 kg.     

red.  

Wiadomości sportowe

Pompy infuzyjne trafią na wszystkie oddziały szpitalne, także na 
kardiologię

A. Jakubowski o swojej pracy…
Lubię kontakt z dziećmi, bo... są bardziej otwarte, radosne i spon-
taniczne niż dorośli. Dorośli już tak nie potrafią. Dużo wynoszę z tej pracy. 
Przede wszystkim czuję się młodziej. Żeby rozmawiać z młodzieżą trzeba do-
brze poznać jej język.

W pracy z uczniem nie wolno... zapominać o tym, że każdy uczeń 
jest inny. Współpraca jest możliwa tylko wtedy, kiedy dziecko traktuje się in-
dywidualnie. Nie można stosować jednej miary, bo każdy młody człowiek ma 
właściwą sobie wrażliwość.

Najbardziej boli mnie... niesprawiedliwość społeczna. Dzieci często 
ukrywają nieciekawą sytuację materialną rodziny. Zdarzają się spore proble-
my wychowawcze. Po dzieciakach od razu widać, że borykają się z kłopota-
mi. Są mniej otwarte niż rówieśnicy, ale kiedy uda się do nich dotrzeć, sytu-
acja zmienia się diametralnie.

Sprzęt dla szpitala

Nauczyciel z 19-letnim stażem. Od marca 2003 r. zastępca dy-
rektora Szkoły Podstawowej Nr 3. W 2007 r. otrzymał tytuł na-
uczyciela dyplomowanego.
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Złoty Klucz przyznany

– Drzewo stało się dla nas za-
równo przedmiotem, jak i podmio-
tem tworzenia – powiedział podczas 
otwarcia poplenerowej wystawy szef 
Galerii „C” Marek Zalewski. Wysta-
wa to podsumowanie Festiwalu Sztuki 
Drzewo Drewno, połączonego z ple-
nerem rzeźbiarskim, który od-
bywał się w pobliżu Centrum 
Kultury i Sztuki. Na bieżąco 
można było podpatrywać jak 
artyści kształtują bloki drew-
na, odkrywając sens schowa-
ny między słojami. Skończo-
ne prace stanęły nie tylko w 
Galerii, ale i przed budynkiem 
Centrum Kultury. Otwarcie 
wystawy uatrakcyjnił występ 
muzyków: Maćka Ostromec-
kiego i Pawła Szymańskiego. 
Festiwal Sztuki to inicjaty-

Drzewo i drewno… Nośniki wielu symbolicznych znaczeń i skoja-
rzeń – biblijne drzewo poznania dobra i zła, natura, potęga i długo-
wieczność, trwanie, ciepło, drzwi, dom. 6 października Galeria „C” 
otworzyła swoje drzwi na wielość treści zawartych w drewnianych 
dziełach.

wa o znaczeniu i zasięgu ponadlokal-
nym. Wystawy odbywały się także w 
Ostrołęce i Radomiu. Przedsięwzięcie 
koordynowało Mazowieckie Centrum 
Kultury i Sztuki w Warszawie. Prace 
można oglądać do 4 listopada.

A.G.

Wystawa zainteresowała nawet najmłodszych

Nasza poetka i dziennikarka Ewa Stangrodzka została laureat-
ką XII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Złoty Klucz Cie-
chanowskiego Ratusza”. Wręczenie zaszczytnej statuetki odbyło się  
4 października w Muzeum Szlachty Mazowieckiej. 

Tak, jak w latach ubiegłych pa-
tronat nad konkursem objął prezydent 
miasta. Wśród organizatorów znaleźli 
się też: Miejska Biblioteka Publicz-
na i Ciechanowskie Koło Literackie. 
Wiersze oceniło jury w składzie: Ste-
fan Żagiel (przewodniczący), Bożena 
Żywiecka (sekretarz) i Ewa Kopacz 
(członek). I nagrodę w wysokości 500 
zł zdobyła Ewa Stangrodzka z Cie-
chanowa. Dwie równorzędne III na-
grody (po 300 zł) przyznano Joannie 
Kaniewskiej z miejscowości Stródwie 
oraz Lidii Lachowskiej z Przewodo-
wa Parceli. Wyróżnienia pieniężne (po 
100 zł) otrzymali: Joanna Domżalska 
z Żuromina, Anna Żagiel z Raciborza, 
Małgorzata Pietrzak z Dębianek, Bo-
żena Parzuchowska z Przasnysza oraz 
Ewa Michalak i Jacek Duczmalewski 
– oboje z Ciechanowa. Do wydania in-
dywidualnych tomików wierszy zare-

Laureatka Złotego Klucza E. Stangrodzka 
przyjmuje gratulacje od przewodniczącego 
jury S. Żagla

C. Chodkowski wręcza nagrodę M. Olkowskiej

komendowano trzy autorki: J. Kaniew-
ską, J. Domżalską i L. Lachowską. 

red.
róluje złota 
ciechanowska… 

Podczas XIII Ciechanowskiej Jesieni Poezji w wyjątkowo pięk-
nej o tej porze roku Opinogórze rozstrzygnięty został XX ogólnopol-
ski konkurs poetycki O Laur Opina. Od lat poetyckie zmagania cie-
szą się niesłabnącą popularnością wśród miłośników pióra.

W tym roku jury w skła-
dzie: Roman Śliwonik, Boh-
dan Zadura i Stanisław Kę-

sik miało niemało 
pracy z wyłonie-
niem najlepszych 
spośród 114 auto-
rów nadesłanych 
zestawów wier-
szy. I nagrodę 
przyznano Arka-
diuszowi Stosu-
rowi z Krakowa, 
II otrzymał Piotr 
Macierzyński z 
Łodzi, III – Cze-
sław Markiewicz 
z Zielonej Góry. Wyróżnie-
nie drukiem otrzymali: Ka-
rol Graczyk z Deszczna za 

wiersz „Kryminalne zagadki Miecho-
wa”, Zofia Staniszewska z Mieczewa 
za wiersz „Irenie Sendlerowej”, Iza-
bela Kawczyńska z Łodzi za wiersz 
„Małe huragany”. Nagrodę za wiersz 
o tematyce opinogórskiej otrzymał 
Wiesław Przybyła z Łodzi za wiersz 

„Zygmunt Krasiński pisze list do 
ojca”. Trzy równorzędne wyróżnie-
nia za zestawy wierszy otrzymali: 
Andrzej Ziobrowski z Nowej Huty, 
Agata Chmiel z Michałowic i Justy-
na Fruzińska z Łodzi. Nagrodę ufun-
dowaną przez Prezydenta Miasta Cie-
chanów w wysokości 500 zł za wiersz 
o tematyce ciechanowskiej otrzymała 
Marianna Olkowska.

red.

20-letni Laur Opina

Między słojami

K

Cytat miesiąca
Październikowa Komisja Rewizyjna. Trwa rozmowa o unijnych inwesty-

cjach, w tym o Zintegrowanym Systemie Gospodarki Odpadami. Pada stwier-
dzenie, że w 3. zawodach nigdy nie zabraknie pracy – śmieciarzowi, apteka-
rzowi i grabarzowi. Radny Zdzisław Dąbrowski: – Grabarz ma najlepiej, bo 
ma najspokojniejszego klienta.


